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ЖАК ДЕРРИДА КАК ОСНОВАТЕЛЬ ТЕОРИИ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА

© 2018
Агабекова Ульвия Ризван кызы, кандидат философских наук, 

кафедра истории философии и культурологи
Бакинский государственный университет

(1148, Баку, Азербайджан, ул. З.Халилова, 23, e-mail: ulviya.agabeyli@mail.ru)
Аннотация. В статье рассматривается творчество Дерриды; в основном затрагиваются философские вопросы 

(разум, бытие, время и проч.), в том числе язык, литература, политика и другие вопросы. Впоследствии больше 
внимания он стал уделять этико-политической проблематике. На протяжении всей своей творческой деятельно-
сти вел борьбу с евроцентризмом. Деррида занимался вопросами современной философии, в своем произведе-
нии «Комментарии к произведению Гуссерля «Основания геометрии» в основном касался лингво-семиотических 
проблем. В своем произведении «Грамматология» он пытался совместить философию и лингвистику. В основе 
философских идей Дерриды стояло понятие «метафизичности» и критика европейской культуры. В статье рас-
сматривается сходство между идеями Дерриды и онтологией Хайдеггера. Хайдеггер считал метафизичность созна-
ния человека проявлением дискурса окружающего мира, общества. Он пытался опровергнуть понимание времени 
Аристотелем, а в современном периоде – Гегелем и Бергсоном. Деррида же подчеркивал, что для преодоления 
метафизичности европейской философии нужно обратиться к самой сути метафизичности. С этой целью он пишет 
работу «Грамматология», где анализируются вопросы феноменологии и экзистенциализма. Он пришел к выводу 
о том, что невозможно отделить традиционную европейскую культуру от системы ценностей античного периода.

Ключевые слова: современная философия, Жак Деррида, деконструктивизм, постмодерн.
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Введение. Двадцатый век, смешанный и противоре-
чивый, оказал свое влияние на многие сферы социаль-
ной жизни, в том числе и на философию. В этот период 
философия утратила свое первоначальное значение, по-
меняв свое направление. Некоторые мыслители призы-
вают использовать понятие философии в новом аспекте, 
в новых оттенках, стремясь заменить многие понятия 
новыми. 

Было бы к месту вспомнить здесь французского ис-
следователя, мыслителя Жака Дерриду. Он, как созда-
тель теории деконструктивизма, постарался сделать в 
философии поворот. При этом подверг философию рез-
кой критике, призывая заменить ее «грамматологией». 
Деррида, родившийся в 1930 году в Алжире, в еврейской 
семье, переехал в 22 года в Париж и, в отличие от мусуль-
ман Алжира, получил французское гражданство. Там же 
он поступил в университет [1]. Во Франции он учился у 
М.Фуко, был близко знаком с философией Жана Жака 
Руссо, Ницше, Камю, свою философскую деятельность 
он начал под влиянием идей Бергсона и Сартра [2]. В 
данной исследовательской работе нас привлекли идеи 
основателя постмодернизма Ж.Дерриды, порожденные 
идеологической борьбой ХХ века, в частности, принци-
пы его теории, основные идеи, и т.д.

Основная часть. Жак Деррида считался одним из 
самых влиятельных философов конца XX столетия. Он 
опроверг англо-американскую версию аналитической 
философии, дал критику европейской философии на ос-
новании деконструктивного подхода, вел с ней борьбу. 

Французский философ, постструктуралист Деррида, 
так же, как Ролан Барт, считал лингвистику основой всех 
гуманитарных наук. Деррида, основываясь на лингви-

стической философии, анализировал слова при помощи 
аналитического метода, а то что он получал при помощи 
этого метода, называл теорией деконструктивизма. 

Деконструкция Жака Дерриды ударила по западной 
философской мысли. Согласно Дерриде, западная фило-
софия основывается на «логоцентризме», который со-
ставляет суть разума и логики, и это создает противоре-
чия между этими двумя понятиями: например, на разум-
форма, сущность-случайность, серьезное-несерьезное, 
трансцендентальное-эмпирическое, и др. Первые опре-
деления интерпретируются как производные от первич-
ных понятий, вторичные – как производные от первых 
слов. 

Характерной стороной творчества Дерриды является 
то, что он назвал свою философию грамматологией. Это 
наука о письменной культуре. В основе теоретической 
базы Дерриды лежит видение разницы между филосо-
фией и грамматикой. 

В своей грамматологии автор обсудил проблему 
речи и письма. Он отмечал, что мыслители воспринима-
ли речь как естественную форму языка, а письмо, как за-
менитель живой речи, в то же время забывали говорить 
об основных особенностях языка. 

У Дерриды письменная речь стоит превыше живой. 
Ведь как философия, так и другие гуманитарные науки 
применимы лишь в случае их письменного изложения. 
Деррида считал, что для освоения каждого предмета и 
его познания следует, прежде всего, определить его вза-
имосвязь с другими предметами, их суть. Лишь в таком 
случае можно будет осознать этот предмет в другом кон-
тексте. 

Отделение друг от друга в XVIII веке зарождавших-
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ся сфер науки, нравственности и искусства легло, как 
социальный процесс, в основу проекта модернизма, в 
котором лидировали идеи Канта. В проект модернизма 
входит также и разделение веры и разума. С другой сто-
роны, П.Ж.Прудон радикально критиковал модернизм 
за то, что технологическое развитие привело к превра-
щению людей в машин, Маркс – за то, что технологиче-
ское развитие привело к отчуждению человека от обще-
ства, росту общественных противоречий, ускорению 
противостояния [10, с.98].

Образовались «представления на основе поисков 
других вариантов развития, в отличие от приевшихся ра-
циональных оснований и функционального устройства, 
в особенности это было характерно для развитых стран», 
что создало фундамент для формирования постмодер-
низма. Наконец, причиной появления постмодернизма 
стало и то, что люди перестали доверять всем системам 
мышления и их принципам. На это оказало значительное 
влияние катастрофы и разрушения, пережитые миром до 
Второй Мировой войны. Постмодернизм, раз сформиро-
вавшись, привлек внимание многих мастеров слова и 
исследователей. С 1980-х годов это стало повседневной, 
самой обсуждаемой проблемой [11, с.1]. 

Говоря о постмодернизме, следует отметить, что 
люди после двух мировых войн были уставшими и по-
терянными, в упадке сил. В итоге условий, созданных 
духом модернизма, многие люди пали жертвами войны. 
После этой катастрофы модернизм прошел критический 
период, с 1945-го года возник постмодернизм, который 
стал развиваться усиленными темпами во Франции. Уже 
в 70-х годах это течение в качестве тренда стало исполь-
зоваться каждым, кто о нем знал. С начала 1980-х годов 
в литературе, а также в философии появилось понятие 
постмодернизма. Параллельно с развитием постмодер-
низма стал более усиленно критиковаться модернизм. 
Постмодернизм, как стиль жизни, внедрялся во все. В 
постмодернизме, как и в модернизме утверждалось, что 
у разума нет одного пути, их столько, сколько и самих 
людей [9, с.2288, 2289].

Понятие постмодернизма, из-за определенных недо-
статков в предмете обсуждения носит несколько сме-
шанный характер, отягощен различными философскими 
смыслами, под влиянием свойственных современной 
культуре нигилизму и сарказму переполнен крайней сте-
пенью ограниченными высказываниями [10, с.6].

В переводе с английского языка постмодернизм пе-
реводится как «после современного». Вместе с тем это 
настолько запутанное понятие, что вокруг него еще не 
стихли дебаты, нет единого мнения о сущности и содер-
жании данной категории [11, с.1]. 

В то же время не совсем верно будет конкретно стре-
миться выразить природу постмодернизма. В целом 
постмодернизм – это широкая сфера, включающая в 
себя все, начиная от понятия эстетики и его измерения 
до управления обществом и его развитием, вплоть до 
теоретического анализа проблем общества и философии 
науки – все это обсуждается и анализируется на новой 
основе, и потому трудно анализировать или дать общую 
оценку. Природа постмодернизма не имеет левизны 
или правизны, именно поэтому те, кто его привлекают, 
обычно не привязываются к определенной политиче-
ской идеологии. Вместе с тем это нельзя воспринимать 
как нормальное явление. В то же время это не является 
фактом политической нейтральности. Возможно, что 
это есть проявление чего-то абстрактного и неопреде-
ленного, что не может быть приписано ни к одной поли-
тической стороне. Характер постмодернизма, связанный 
с желанием перекраивать все, все уничтожить, возмож-
но есть его и сильные, и слабые стороны. Каждый может 
найти в нем что-то для себя [10, с.98].

В таком случае, даже при наличии каких-то разноч-
тений, постмодернизм, прежде всего, сформировался на 
базе философии, литературы, искусства и архитектуры. 
Согласно течению постмодернизма, все формы миро-

воззрения, в основном философия, наука, искусство, ар-
хитектура и проч., смешаны между собой. В отдельно-
сти в сущность вещей вникнуть невозможно. Мир надо 
воспринимать таким, каков он есть. Если в модернизме 
старые взгляды были заменены новыми, то в постмодер-
низме, наоборот, новое, воплотившись в простой форме, 
стало носить синкретический характер. 

Со временем, о постмодернизме стали говорить во 
всех областях, где применялся модернизм. Ведь пост-
модернизм, возник в результате исследования основ-
ных принципов модернизма и их критической оценки. 
Основной целью же было достижение лучших задач в 
продвижении человечества к прогрессу, выявление не-
удач модернизма в данном направлении, определение 
здесь новых целей. 

Такие мыслители, как Роленд Барт, Сорен Кьеркегор, 
Мартин Хайдеггер, Фридрих Ницше, Марсель Душан, 
Жак Лакан, Эдмунд Гуссерль и Людвиг Витгенштейн 
считаются представителями модернизма, Жан-Франсуа 
Лиотар, Фердинанд де Соссюр, Генри Лефевр, Жак 
Деррида, Ци Дебора, Мишель Фуко, Юлия Кристева, 
Жан Бодрияр, Гиллс Дельюз, Ричард Рорти могут счи-
таться одними из наиболее влиятельных представителей 
постмодернистской философии [11, с.2].

Согласно тем, кто утверждает, что постмодернизм 
есть всего лишь часть модернизма [10, с.98], и в значи-
тельной степени игнорируют основные принципы мо-
дернизма, в постмодернистском художественном тексте 
бесполезно пытаться понять результаты, да это и не-
нужно. Ведь читатель, вместо того, чтобы читать текст 
и прийти к каким-то результатам, объединяется с тек-
стом, внедряется в него для своей интеграции с ним. В 
этом случае автор будет на один шаг ближе к своей цели. 
«Принимая во внимание общественно-организационные 
и эпистемологические стороны постмодернизма, в це-
лом можно сказать, что это движение, которое возникло 
на Западе, есть критика, направленная непосредственно 
на философию просвещения и модернизм» [11 с.2].

Вместе с тем есть мнение о том, что модернизм вну-
три себя также содержит критические нотки. К примеру, 
Хабермас, в противовес мнению тех, кто защищает пост-
модернизм, выдвигает мысль о том, что это есть прак-
тически не доведенный до конца проект модернизма, а 
внутри постмодернизма есть элементы, которые свой-
ственны и модернизму тоже. Если условия перестра-
иваются в соответствии с развитием капитализма, или 
же речь идет о капитальных изменениях, не связанных с 
какими либо макроизменениями, нельзя забывать о том, 
что за последние 25-30 лет произошли большие, универ-
сального плана изменения, и все это можно отнести к 
модернизму [10, с.98, 99].

Выводы. Можно сказать, что феномен постмодер-
низма стал проявляться после Второй Мировой войны 
в производстве знаний и материальных средств, в глу-
боком кризисе, переживаемом Западом, в современной 
парадигме, представленной рядом философов, и проч. 
другая особенность постмодернизма состоит в том, что 
он противостоит понятию Маркса о великой свободе, 
психоаналитической терапии Фрейда, эволюционной 
теории Дарвина, другим тотального характера теориям 
и законам. 

Байрам Явуз в своем произведении «О постмодерниз-
ме» подчеркивает, что именно Запад со своими идеями 
просветительства относительно человека, образом жиз-
ни, где человек становится роботом, где господствуют 
теории о главенствующей роди практики относительно 
теории стал ведущим фактором в формировании кон-
цепции постмодернизма. Помимо этого, постмодернизм 
выступает против развивавшегося после промышленной 
революции вере в линейный прагматический ход исто-
рии, в относительность истины, мысль о которой сфор-
мировалась в физике и нашла свое воплощение в теории 
относительности Эйнштейна. 

Так же, как в сфере науки и знания, в социально-
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культурной сфере общества есть ненадежность. Помимо 
влияния науки и ее давления, есть также давление идеи 
о том, что наука должна стать источником наживы. 
Именно поэтому социальные, политические, правовые, 
культурные организации, а также определение ими по-
нятий, описанных в «праведном», капиталистическом 
Западе есть фактически мошенничество и просто игра. 
Определения лжи созданы игрой языка. 

Это неправильно с точки зрения отношений между 
словами и их смыслом и поэтому относительно. Все по-
нятия принадлежат различным языковым и религиозным 
группам и считаются идеологией. Каждая группа будет 
создавать свои собственные истины по жизни. Есть мно-
го понятий, объединяющих людей… Постмодернистская 
концепция, на самом деле, показывает искусственность 
и лживость истин, которые были ниспосланы людям 
современной культурой; это означает, что человек ис-
чезает в технологической, научной и культурной среде. 
Массовизация убивает людей. Личности разделены на 
категории в соответствии с группами, установленных 
из числа людей же. В этом случае понятия не должны 
быть исследованы вслепую и также вслепую усвоены. В 
обществе не должно быть позволено выйти на передний 
план групп меньшинств (маргинальные), таких форм 
поведения, как этнические движения и гомосексуализм 
[11, с.3].

Понятие постмодернизма не ограничивается пред-
ставлениями об этом таких ведущих представителей 
этого движения, как Мишель Фуко, Жак Деррида и Жан 
Франсуа Лиотар. Следует принять, что мыслители пост-
модернизма выдвигают неологизмы собственного изо-
бретения, что затрудняет процесс формирования общих, 
принятых научной средой понятий и придает этому те-
чение своеобразие, трудное для восприятия. Объекты 
исследования у них разнятся, образ и способ усвоения 
идей значительно разнится друг от друга. все это тре-
бует дальнейшего исследования и новых научных раз-
работок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Автономова Н. С. Философский язык Жака Дерриды. — М.: 

РОССПЭН, 2011. – 510 с. 
2. Ажимов Ф. Е. Архив деконструкции Жака Дерриды // 

Культурология. – 2009. № 1 – с. 136-144.
3. Леденева Е. В. Философский статус языка в концепциях 

Гуссерля и Дерриды // Вестник МГУ. – Серия Философия. – 2003. – № 
5. – с.13-17

4. Мазин В. «О грамматологии» и «Письмо и различие» Жака 
Дерриды // Новая русская книга. – 30-32.

5. Ольшанский Д. А. Протез языка у Жака Дерриды // 
«Критическая масса». – 2005. – № 3-4, с. 60-64.

6. Çolak, Betül, Postmodernizm Bağlamında Michel Foucault’nun 
Ahlak Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimlern Estitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Ankara: 2008

7. Sallan, Songül ve Boybeyi, Songül, «Postmodernizm-Modernizm 
İkilemi», Makale: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Araştırma Dergisi, Cilt XV. – 1994. – S.313-323.

8. Hilmi Uçan, Modernizm/Postmodernizm ve J. Derrida’nın 
Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi üzerine Makale, Turkish 
Studies. – 2009. – S. 2283-2306. 

9. Seyfettin Aslan ve Abdullah Yılmaz, Modernizme bir başkaldırı 
projesi olarak Postmodernizm, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. – 
Cilt 2. – Sayı 2

10. Bayram Yavuz, “Postmodernizm Üzerine”, Makale. Baykara. – 
Sonbahar (Sayı: 5). – Çorum 2007. – s.37-39.



Balkan Scientific Review. 2018. № 18

philosophical 
sciences

UDC 1:37
МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 

БІОГРАФІЇ В ОСВІТІ
© 2018

Литвинюк Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри філософії і економіки освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
(36014, Україна, Полтава, вулиця Соборності, 64-ж, e-mail: liudmylina@gmail.com)

Анотація. Висвітлено зростання у суспільстві та науці інтересу до біографічної проблематики. Представлено 
різні підходи до тлумачення поняття «біографія», визначено стан розроблення зарубіжними науковцями про-
блеми біографічного методу в освіті (біографічного навчання). Аналізуються методичні рекомендації з упровад-
ження біографічного навчання, що презентують методологічні та методичні імплікації використання біографії в 
освіті. Виявлено необхідність додаткової експлікації поняття біографії, розширення діапазону напрямів реалізації 
і методів біографічного навчання у педагогічній освіті (вищій і післядипломній). Встановлено доцільність роз-
криття можливостей застосування поряд із наративним підходом тезаурусного (тематичного) підходу до пізнання 
людської біографії. Визначено потребу в дослідженні технологій проведення особою, яка навчається, біографічних 
самодосліджень, зокрема, генеалогічних розвідок. Окреслено питання, на які філософія освіти має знайти відповіді: 
Як навчити людину виявляти й аналізувати особисті помилки? Яким чином організовувати педагогічну роботу, 
навчаючи людину, яка володіє знаннями про непривабливі сторінки свого життєпису, біографічному самоконстру-
юванню? Чи є специфіка біографічного навчання при вивченні різних навчальних дисциплін? Якою має бути етика 
застосування біографічного методу в освіті?

Ключові слова: біографія, біографічне навчання, біографічний метод в освіті, досвід, методичні рекомендації, 
наратив, наративний підхід, освіта, педагог, рефлексія, учень.
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Abstract. Society and learn interest in biographical issues are enlightened. Different approaches to the interpretation 

of the term «biography» are presented, and the status of the development of foreign curriculum by biologists in the field of 
education (biographical studies) is determined. The methodical recommendations for the implementation of biographical 
studies, which present methodologies and methodological implications of the use of a biography in education, are analyzed. 
The necessity of additional explication of the concept of a biography, expansion of the range of implementation strains and 
the method of biographical curiosity in pedagogical education (higher and postgraduate) was revealed. The expediency 
of disclosing the possibilities of using the order with the narrative approach of the thesaurus (thematic) approach to the 
knowledge of human biography has been established. The need for technology research has been determined. The person 
who is studying, is engaged in biographical self-studies, in particular, genealogical exploration. The question of what 
philosophy of education has meanings is outlined: How to train a person to detect and analyze personal errors? How to 
organize pedagogical work, teaching a person who possesses knowledge about the unattractive stories of his biography, 
biographical self-design? Is the specificity of biographical study in the study of various disciplines? What should be the 
ethics of using a biographical method in education?

Keywords: biography, biographical study, biographical method in education, experience, methodical recommendations, 
narrative, narrative approach, education, teacher, reflection, pupil.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними знан-
нями. Ціннісне ставлення у сучасному суспільстві до 
людської біографії обумовило зростання уваги до неї як 
об’єкта пізнання.

У гуманітаристиці спостерігається посилення інтересу 
до методів дослідження біографії особистості. Зокре-
ма, Інститут біографічних досліджень Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського працює над 
обґрунтуванням теоретичних і методичних проблем 
проведення біографічних розвідок, укладанням елек-
тронних архівів, біографічних словників, висвітленням 
у науковій літературі життєписів видатних постатей 
в історії України. Українська асоціація усної історії 
досліджує використанням методу усної історії у гума-
нітарному знанні.

Біографічній тематиці присвячені науково-
практичні конференції, зростає чисельність видавничих 
біографічних проектів, телевізійних передач, у багатьох 
країнах світу запроваджуються книжкові премії за напи-
сання біографії. У вищих навчальних закладах виклада-
ються нові навчальні дисципліни, наприклад, «Основи 
теоретичної біографістики» (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова), «Біографія і філо-
софія: межі та можливості розуміючого методу в 
історико-філософській науці» (Уральський державний 
університет ім. О. М. Горького), які спрямовані на фор-

мування осмисленого ставлення студентів до власного 
життєпису.

Поняття «біографія» в науковій літературі вживається 
в кількох значеннях:

– опис життя особи, зроблений іншими людьми. 
Біографія – «непряме, так чи інакше гіпотетичне відтво-
рення (дублювання) схеми саморозуміння та самопред-
ставления індивіда … іншою дійовою особою у процесі 
її специфічної смислової дії – у ситуації та акті біографу-
вання, біографічної реконструкції, «зовнішнього» розу-
міння, інтерпретації апостеріорі» [1, c. 100];

– історія життя особистості. «Біографії, як історії 
людей, які є свідками та учасниками реальних історич-
них подій, відображають сценарій і драматизм життє-
вого шляху, можливості альтернативного історичного 
розвитку» [2]. Як концепт, поняття, термін «біографія» 
акумулює різний зміст і контексти, які визначаються ме-
тою, завданням, дослідницьким досвідом» [3, с. 41];

– літературний жанр;
– науково-дослідницький жанр. «Біогра́фія (від біо... 

і ...графія) – життєпис; відтворення на основі фактів і до-
кументів життя та діяльності, історії духовного розвитку 
особи у зв’язку з суспільними умовами її епохи; спосіб 
репрезентації в культурі специфіки окремого людського 
буття» [4];

– схема упорядкування досвіду людини. Біографія 
– це «схема впорядкування власного досвіду, авторегу-
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лятивна конструкція і в цьому сенсі компонент системи 
орієнтацій самодіючого індивіда» [1, с. 100];

– переживання [5];
– спосіб життя. «Саме «спосіб життя», а не саме жит-

тя в його вітальності, втілений у понятті «біографія» [6, 
с. 190].

На нашу думку, конструктивним є розуміння біогра-
фії у дослідженні французького філософа Л. Сева як су-
купності певних актів. Поняття акту Л. Сев визначає як 
«учинок,… що дає (можливо) певну кількість результа-
тів, проте не лише безпосередніх результатів для самого 
індивіда, а й результатів для всього суспільства з ураху-
ванням конкретних умов, результатів, що повертаються 
(можливо) до індивіда через більш або менш складні 
об’єктивні соціальні опосередкованості» [7, с. 440]. Тож 
біографія і може бути досліджена як сукупність актів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується 
авторська думка; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У гуманітаристиці об’єктом дослі-
дження є не лише життєпис видатних постатей, а і зви-
чайних людей. Зокрема. німецькі соціологи P. Alheit та 
В. Dausien обґрунтовують необхідність використання в 
освіті дорослих біографічного досвіду особи, яка навча-
ється, для конструювання свого життєпису, тобто здійс-
нення біографічного навчання. Біографічне навчання 
тлумачиться як «свідоме «автопоезисне» досягнення ак-
тивних суб’єктів, в якому вони рефлексивно організову-
ють свій досвід у спосіб, що дає можливість генерувати 
персональну причетність, ідентичність, смисл їхніх іс-
торій життя і комунікабельної, соціально життєво спро-
можної перспективи життєвого світу для спрямування 
їхніх дій» [8, с. 17].

У наукових працях низки авторів [9–16] висвітлю-
ються особливості застосування біографічного навчання 
в коледжах і вищих навчальних закладах; пропонуються 
методи роботи з освітніми біографіями [17-21].

У контексті впровадження біографічного навчання у 
загальній середній освіті виокремлюються питання фор-
мування вміння учнів робити власні висновки на основі 
спогадів свого дитинства [22], аналізу дитячих і підліт-
кових історій життя [23], розвитку лідерства школярів 
на основі біографічних матеріалів [24]. Біографію роз-
глядають як джерело вітагенного досвіду школярів [25], 
засіб їх виховання, зокрема корекції девіантної поведін-
ки, застосування в роботі з батьками учнів [26].

Нині завданням педагогіки, філософії освіти, освіт-
ньої практики є розширення діапазону можливостей пі-
знання людської біографії, усвідомлення учнем себе як 
автора особистого біографічного проекту.

Якщо у зарубіжній літературі представлений досвід 
теоретичного обґрунтування та моделі практичної 
діяльності з біографічного навчання, то в українській 
науці спробу його концептуалізації зроблено Інститутом 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 
методичних рекомендаціях «Біографічні дослідження 
в дискурсі розвитку культури педагога» (2013, автор 
Шарошкіна Н. Г.), адресованих педагогічним праців-
никам, аспірантам, докторантам, науковцям і виклада-
чам [24]. 

Формування цілей статті (постановка завдання). 
У цій статті ставимо за мету проаналізувати методичні 
рекомендації з упровадження біографічного навчання 
(біографічного методу в освіті) в контексті встановлення 
його концептуальних засад для української педагогічної 
освіти та виявлення перспектив подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
методичних рекомендаціях «Біографічні дослідження 
в дискурсі розвитку культури педагога» (далі – 
Рекомендації) Н. Г. Шарошкіна робить спробу з’ясувати 
сутність біографічного методу у гуманітарному знанні, 
визначити види біографічного методу та його засто-
сування в освітньому процесі. Встановлення видів 

біографічного методу здійснюється на основі аналізу 
літературних зразків. Біографічний метод асоціюється 
зі способом відображення в літературі людсько-
го життя. Серед видів біографічного методу названо 
історичну біографію («персонаж при цьому висту-
пав в контексті свого історичного часу, і його сенси 
співвідносилися з культурно-історичними цінностями 
епохи, в яку він жив» [24, с. 6]); світсько-біографічну 
хроніку («багатоколірний килим» світських пліток, сце-
нок, анекдотів, які є частиною біографічного матеріалу» 
[24, с. 6]); психологічну біографію («проникнення в 
психологічні сенси своїх героїв, неусвідомлено спира-
ючись на герменевтичні прийоми» [24, c. 9–10]). Чіткої 
класифікації біографічних методів не наведено, швидше 
зроблено їх загальний перелік. Вочевидь, як різновиди 
психологічної біографії названо документально-
психологічну («мета автора – створити портрет персо-
нажа, ґрунтуючись на справжніх висловлюваннях його 
самого і сучасників – друзів і експертів» [24, c. 10]); 
науково-психологічну («в доступній формі познайоми-
ти читача із складними філософськими концепціями 
Канта, Гегеля, Шеллінга та інших, і не лише полегшити 
їх розуміння, але всебічно і психологічно подати особу 
персонажа» [24, с. 10]) та психологічний портрет («про-
блема смислового контура – одна з центральних при 
складанні психологічного портрета особистості. Усе 
другорядне повинне відійти на задній план. Головне пи-
тання, яке ставить собі автор на цьому етапі: що в житті 
цієї людини саме центральне? для чого вона живе?» [24, 
с. 10]). 

Безперечно, важливою невід’ємною складовою 
будь-яких методичних рекомендацій є досягнення 
термінологічної чіткості. У методичних рекомендаціях 
«Біографічні дослідження в дискурсі розвитку культури 
педагога» наводяться тлумачення біографічного методу 
в різних гуманітарних науках, його співвідношення з по-
няттям життєвого шляху, що визначається як предмет 
біографічного методу. Однак у Рекомендаціях відсутнє 
розуміння поняття «біографія». З огляду на різноманіття 
підходів до його тлумачення в науковій літературі, варто 
було б розкрити цей міждисциплінарний дискурс і сфор-
мулюватися / обрати опорну дефініцію.

Н. Г. Шарошкіна cлушно стверджує, що специфі-
ка біографічного методу полягає в зосередженості на 
унікальності людського життя, на розумінні внутріш-
нього світу людини, її здатності сприймати себе як ак-
тивного суб’єкта своєї індивідуальної історії життя. 
Відзначається вплив біографічного методу на якість і 
швидкість засвоєння знань, атмосферу навчання, його 
спрямованість на відтворення історичності. Його ос-
новою визначаються спогади людини. Проте маємо 
не погодитися з цією позицією, що лише спогади є 
основою біографічного методу в освітньому процесі. 
Дослідницею приділено увагу розгляду таких аспектів 
біографічного методу в освіті як професійний самороз-
виток педагога та використання досвіду особистості для 
засвоєння нею знань. Однак застосування біографічного 
методу навчання (біографічного навчання) вбачаємо ши-
ршим. Основною метою біографічного методу навчання 
є формування в особи, яка навчається, відповідально-
го, свідомого та вдумливого ставлення до розроблення, 
планування та реалізації нею власного індивідуально-бі-
ографічного проекту на основі особистого біографічно-
го досвіду, дослідження та пізнання життєписів інших 
людей. Відповідно, основними фундаментальними заса-
дами біографічного методу в освітньому процесі поряд 
із спогадами мають бути і прогнозування, планування, 
дослідництво, критичне мислення, самодослідження, що 
не обмежуються тим, що можливо встановити із власної 
пам’яті та пам’яті інших осіб щодо особи (наприклад, 
генетичні дослідження, частина генеалогічних розвідок, 
виявлення своїх захоплень) тощо. Відповідно, і спектр 
питань для вирішення завдяки біографічному методу в 
освіті є ширшим. 
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У Рекомендаціях стверджується, що «професійний і 
життєвий досвід особистості може стати важливим дже-
релом знання, фактором особистісного розвитку, засо-
бом і інструментом навчання» [24, с. 22]. Окрім того, 
звернення до життєвого шляху людини може виступати 
й гальмом її розвитку, якщо актуалізується її негативний 
досвід. 

Дослідниця радить навчитися дивитися на свій попе-
редній досвід іншими очима, бо інтерпретований (пере-
роблений) досвід формує нові погляди та уявлення. 

Труднощами в упровадженні біографічного методу 
в освітньому процесі визначено вплив стереотипів на 
життя особистості, її прагнення представити себе іншим 
у більш привабливому вигляді, накладання на власний 
життєвий шлях штампів, шаблонів, образів-стереотипів, 
взятих із публіцистики та літератури. 

У методичних рекомендаціях «Біографічні дослі-
дження в дискурсі розвитку культури педагога» здійс-
нено аналіз можливостей наративного підходу для до-
сягнення завдань біографічного методу. У контексті 
продовження особистісної ідентичності індивіда, бачен-
ня ним перспективи власного розвитку, вибору шляхів 
її досягнення, а також переосмислення свого минулого 
та сьогодення актуальним є використання в освітньому 
процесі футуристичного наративу, який пов’язаний із 
мрією, бажанням, надією, очікуваннями, зокрема, зазна-
чається, що «наратив, що містить розповідь про мрію, 
дозволяє чіткіше формулювати її зміст і шляхи досяг-
нення, а ототожнюючись з «головним героєм», автор 
здатен ідентифікувати ті особистісні риси, які є суттєви-
ми для її здійснення» [24, c. 58]; «бажання… складають 
«схему» найближчого розвитку особистості, мотивуючи 
її рухатися в певних напрямках, реалізувати певні сюже-
ти» [24, c. 59]; «надія є одним з дороговказів щодо зна-
чущого для особистості сюжету, життєвої історії» [24, 
c. 60], «оповідач має досвід певних вчинків у минулому 
або взаємодії з іншими персонажами свого життєвого 
сценарію, він може очікувати, яким саме буде перебіг 
подій» [24, с. 60]; «очікування – це похідні від способу 
особистості інтерпретувати свій досвід, будувати свою 
ідентичність. Саме завдяки ним майбутнє … приймає 
форми, моделюється, конструюється» [24, c. 61].

Зважаючи на рефлексивність як основну специфіч-
ну ознаку педагогічної діяльності та функцію людської 
свідомості, у Рекомендаціях значну увагу приділено її 
характеристиці. Зазначається, що рефлексія як стимул 
процесу професійної ідентичності особистості вчителя 
забезпечує пошук нового смислу та цінностей, є факто-
ром професійного розвитку педагога, його самозміни. 

Отже, педагогічну рефлексію розглянуто як «систе-
му процесів, що забезпечують аналіз цілей, завдань, спо-
собів, прийомів і предметного змісту самої педагогічної 
діяльності, викликають трансформацію особистісного 
ставлення до себе та інших учасників педагогічної вза-
ємодії» [24, с. 77]. Ведучи мову про застосування біо-
графічного методу у практиці підготовки педагогічних 
працівників, наголос поставлено на автобіографічному 
наративі.

Н. Г. Шарошкіна вказує, що наративний підхід у 
контексті впровадження біографічного методу в освіті 
сприяє осмисленню та інтерпретації як професійного 
«Я» педагога, так і досвіду інших. В аспекті професій-
ної діяльності вчителя укладено перелік комунікативних 
стратегій: роз’яснювальна, оцінювальна, контрольна, 
сприяльна, організувальна. Основою наративу в роботі 
з учнями встановлено актуалізацію життєвого досвіду 
школярів.

Висновки дослідження і перспективи подальших роз-
відок цього напряму. Підсумовуючи результати прове-
деного аналізу методичних рекомендацій «Біографічні 
дослідження в дискурсі розвитку культури педагога», 
зауважимо, що розроблення їх є дуже важливим кро-
ком до концептуалізації біографічного методу в освіті. 
Водночас необхідно зазначити, що вони не охоплюють 

усього спектру напрямів його реалізації. Відповідно, не 
представляють актуальних методів біографічного нав-
чання у педагогічній освіті (вищий і післядипломній) і 
загальній середній освіті, якими мають володіти педаго-
гічні працівники. Поряд із наративним підходом до пі-
знання біографії особистості варто в освітній діяльності 
розкрити можливості та методи тезаурусного підходу. 
Потребують дослідження технології проведення особи-
стістю біографічних самодосліджень. У Рекомендаціях 
стверджується, що аналіз власного життя та історії своєї 
родини дають імпульс для саморозвитку людини, однак 
питання проведення генеалогічних досліджень, окрім 
створення власного наративу, не знайшли свого ви-
світлення. З огляду на ймовірність відкриття невідомих 
раніше сторінок власної біографії, які виявили неприва-
бливими для особистості, в освіті постає питання про те, 
на яких засадах і яким саме чином організовувати педа-
гогічну роботу, навчаючи людину біографічному само-
конструюванню. Як навчити людину виявляти й аналі-
зувати особисті помилки?

Поряд із цим потребує відповіді питання про те, чи є 
та якою саме специфіка біографічного навчання при ви-
вченні різних навчальних дисциплін, структури заняття 
чи уроку, якою має бути етика застосування біографіч-
ного методу в освіті.

Аналіз методологічних і методичних імплікацій 
використання біографії в освіті, що презентують реко-
мендації «Біографічні дослідження в дискурсі розвитку 
культури педагога» виявив необхідність додаткової екс-
плікації поняття біографії та цілісного філософського 
дослідження феномена біографії в освіті. Тож перспек-
тивами подальших розвідок є розтлумачення концепту 
біографії та дослідження окреслених у цій статті питань 
щодо впровадження біографічного навчання, які не 
знайшли висвітлення у проаналізованих методичних ре-
комендаціях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной философской антропологии. Несмотря на огром-
ный накопленный материал в сфере антропологического знания, до сих пор остается открытой проблема постиже-
ния сущности человека. Ответ на вопрос о происхождении и предмете философской антропологии на сегодняшний 
день остается открытым. Еще одна проблема современной философской антропологии – это классификация антро-
пологических дисциплин. Однако вполне возможна подлинная наука, сводящая знания о человеке в некую систему 
более высокого уровня обобщения и абстракции. Философия как всеобщая наука выявляет принципиальные ос-
нования существования всякого объекта, в том числе объектов всех частных наук. Вопросы о сущности объектов 
частных наук находятся за пределами сфер компетенции этих наук. В рамках сферы своей компетенции частные 
науки не могут решать вопросов принципиального характера. Если специалист вплотную подходит к сущностным 
вопросам, у него нет иного пути, как мыслить по-философски, ибо он оказывается в сфере философских вопросов 
своей науки. Все науки, можно сказать, соединяются философскими вопросами своими вокруг основного вопроса 
философии – вопроса о мире, человеке и месте человека в мире.
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Abstract. The article deals with the problems of modern philosophical anthropology. Despite the huge accumulated 
material in the field of anthropological knowledge, the problem of understanding the essence of man is still open. The answer 
to the question of the origin and the subject of philosophical anthropology remains open till nowadays. Another problem of 
modern philosophical anthropology is the classification of anthropological disciplines. However, it is possible to have a gen-
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Введение. Углубляя познание до оснований той или 
иной сферы реальности, самые разные науки приходят 
к тому, что так или иначе ставят вопрос о человеке. 
Сказанное относится не только к наукам, непосредствен-
но имеющим человека в качестве объекта, но и к «нау-
кам о природе». Продвижение по пути познания ускоря-
ется в той мере, в какой человек начинает вмешиваться в 
объект познания, преобразовывая его. В результате при-
родные объекты, вовлеченные в сферу преобразования, 
приобретают человеческую размерность. Специфика 
познания такого объекта, как человек, в том, что он, как 
целостность, не может быть постигнут по какому-то од-
ному или даже по нескольким измерениям. Важнейшая 
методологическая трудность состоит в том, что прихо-
дится иметь дело не просто с меняющимся объектом, 
но с объектом, который, преобразовывая среду, изме-
няет и себя, развивая в процессе преобразования свою 
собственную сущность. Не случайно многочисленные 
попытки определить «человеческую природу» в различ-
ных учениях философской антропологии не только не 
дали общепризнанных результатов, но возбудили зако-
номерные сомнения в состоятельности философской ан-
тропологии, как дисциплины, способной интегрировать 
разрастающееся многомерное знание о человеке.

Основная часть. Если философская антропология 
будет традиционно пониматься как философская дисци-
плина, предмет которой – «природа человека», то фило-
софская антропология не только не сможет выступить в 
роли интегратора знаний о человеке, то есть как знание о 
целостном человеке, но и вообще будет вынуждена пер-
манентно доказывать обоснованность своего существо-

вания, как особой дисциплины.
Вопрос о том, что такое человек, не тождественен во-

просу о человеческой природе, и поэтому на него нель-
зя ответить формально-логическим способом – путем 
перечисления признаков. Говоря о человеке, мы имеем 
дело с универсальным объектом. Удваивая мир в ходе 
преобразующей деятельности, человек создает «вторую 
природу» - искусственную среду и социальный мир, 
обретает способность к научному, объективному мыш-
лению, к тому, чтобы усматривать сущность любого 
объекта, и открывает в себе внутреннее идеальное удво-
ение-сознание.

Несмотря на огромный накопленный материал в 
сфере антропологического знания, до сих пор остает-
ся открытой проблема постижения сущности человека. 
Невозможность постижения сущности человека тради-
ционно-научным путем и путем философского анализа 
отмечали многие, как в прошлом, так и в современности. 
Человек, являясь загадкой для самого себя, не останав-
ливаясь на достигнутом, продолжает свой путь постиже-
ния собственной сущности, своей природы.

В результате значительной дифференциации про-
цесса познания и углубления специализации в сфере 
философии и науки возникает необходимость разра-
ботки проблемы понимания человека, как уникальной 
биосоциокультурной системы в ее целостном бытии. 
Современная организация социального бытия челове-
чества, а также современный тип культуры требуют на-
учного осознания места человека в мире. На сегодняш-
ний день, человечество все так же далеко от завершения 
построения единой системы знаний о человеке. Однако 



Балканско научно обозрение. 2018. № 1 13

философски 
науки

создание единой науки остается пределом устремлений 
многих специалистов в области человековедения.

По словам французского этнолога и культуролога 
К.Леви-Стросса, наука XXI века будет наукой о челове-
ке, либо человека не будет вообще. Науки о человеке – 
это передний край развития современной науки в целом. 
Методы естественных и точных наук начинают приме-
няться к изучению феномена человека. 

Антропологии, в частности философской антрополо-
гии, не удается создать полноценный образ человека, в 
связи с многоликостью проявлений ее сущности и су-
ществования. Причина такого положения дел кроется 
в самой природе исследуемого предмета, а именно, в 
человеке. С момента возникновения философской ан-
тропологии, как самостоятельного направления, была 
совершена попытка представить в какой-то целостно-
сти накопленные философией многочисленные идеи о 
человеке. Как оказалось, сущность человека не подда-
ется аналитическому расчленению, построение системы 
сущностных характеристик человека через выявление 
отдельных его атрибутов приводит к тому, что сама 
сущность человека ускользает от исследователя.

Человеку всегда было присуще задумываться над 
такими вопросами: кто он есть? Каков смысл его суще-
ствования? В чем его отличие от других живых существ, 
каково его происхождение? Философы прошлого, как 
только не называли человека: и «венцом природы» и 
«общественным животным», одни философы сравнива-
ли человека с богом, другие с животным. Поэтому че-
ловек на всем протяжении своего существования пыта-
ется найти ответ на вопрос, что его отличает от других 
живых существ? Плоть или душа, разум или творческий 
дух? Но тезис об его исключительности и неповторимо-
сти не подвергается сомнению. 

На протяжении всей истории человечества удельный 
вес проблематики человека в той или иной философской 
концепции изменялся в зависимости от степени понима-
ния проблемы человека в качестве исходного принципа 
философствования, а также философского осмысления 
человеком самого себя, своего бытия и смысла суще-
ствования. Можно сказать, что первые представления о 
человеке возникли задолго до того, как появилась фи-
лософия. Свидетельством этому служат дошедшие до 
нас мифы и первобытные религиозные представления. 
Мыслители древнего Китая, Индии и Греции рассматри-
вали человека либо как часть космоса, выступавшую, 
как некий единый вневременный «строй», «порядок» 
природы, и включающий в себя все основные первона-
чала мира – воду, воздух, огонь, землю, эфир. Затем че-
ловек рассматривается как состоящий из души и тела. 
Не умаляя вклада древнекитайских и древнеиндийских 
мудрецов в изучение проблемы природы человека, тра-
диционно считается, что Сократ является первым созда-
телем учения о человеке. По словам Цицерона, он яв-
ляется первым из античных мудрецов, который опустил 
философию с небес политической проблематики на зем-
лю, заставив граждан думать в первую очередь о своей 
жизни, царящих нравах, добре и зле. 

О любой области философского знания, кроме фило-
софской антропологии, можно сказать, когда она воз-
никла и каков ее предмет. Ответ на вопрос о происхож-
дении и предмете философской антропологии по сегод-
няшний день остается открытым. Например, В.Йегер 
утверждает, что Гераклит был «первым философским 
антропологом» [4]. П.С. Гуревич [2] родоначальником 
философии человека считает Сократа. М. Шелер [6] по-
лагал, что «первая идея о человеке» возникла в христи-
анской религии (в Священном Писании) и затем транс-
формировалась в теологические антропологии. М. Фуко 
связывал возникновение антропологии с Кантом. 

В научной литературе по данной теме одновременно 
наличествуют два взаимоисключающих взгляда на фи-
лософское изучение человека: первые утверждают, что 
философия исследует его с самых первых шагов, вторые 

связывают философское изучение человека с возник-
шим в Германии во второй половине ХХ века философ-
ским течением под названием «философская антрополо-
гия». Первые, несомненно, правы в том, что философия 
изучает человека со времен, по меньшей мере, Фалеса и 
милетцев. Но также правы и вторые, которые считают, 
что в ХХ веке философский интерес к человеку, соеди-
нившись с широким научным интересом, породил об-
ширный поток знаний о человеке. Родоначальником фи-
лософской антропологии является М. Шелер, который 
«впервые задался масштабной целью представить фило-
софскую антропологию в качестве новой philosophia 
prima и осуществлением этого проекта он активно и про-
дуктивно занимался примерно с 1920 года» [6]. Шелер 
заложил тенденцию к распространению философско-ан-
тропологической парадигмы, которая привела ко мно-
жеству учений, книг и различных форм институциона-
лизации философской антропологии.

Причина возникновения философской антропологии 
была обусловлена наличием трех несовместимых друг с 
другом идей о человеке. Это наличие естественно-науч-
ных представлений о человеке, философское и теологи-
ческое. Между ними не существует никакого единства. 
На основе этой парадоксальной ситуации, когда знания 
о человеке увеличиваются, а понимание им самого себя 
утрачивается, тут и возникает необходимость в возник-
новении проекта «философской антропологии». Дело в 
том, что эти три антропологические идеи формируют 
образы человека, а именно дают исследовательские ори-
ентиры, которые несовместимы друг с другом. В резуль-
тате образ человека распадается на различные состав-
ляющие. Задача «философской антропологии» Шелера 
заключается в объединении этих составляющих в еди-
ное поле философского дискурса о человеке. М.Шелер 
пытался построить стадиальную конструкцию, которая 
могла бы проследить появление особого положения че-
ловека в мире.

ХХI век характеризует себя входом человечества в 
постантропологическую эпоху, которой присущ отказ 
от единой универсальной науки о человеке. Многие ав-
торы, пытающиеся разрешить частные вопросы антро-
пологических исследований, сталкиваются с неопреде-
ленностью самого предмета философской антрополо-
гии. В качестве предмета философской антропологии 
чаще всего принимается определение, которое было 
дано Шелером. Предметом философской антропологии 
Шелер считал родового человека с его атрибутивными 
сущностными свойствами. В некоторых учениях пред-
метом философской антропологии являлся человек-ин-
дивид в его существовании как в форме его субъектив-
ности, так и в форме его объективации. Существует еще 
одна точка зрения, которую можно считать отправной, 
что предметом философской антропологии является че-
ловек, сущность которого проявляется в его отношениях 
с природой, обществом, культурой, Богом, с Другим, с 
самим собой.

Философская антропология, несмотря на продолжа-
ющийся рост ее последователей, не пришла к выработке 
такого методического подхода к проблеме человека, ко-
торый бы реализовал ее притязания. Многие исследова-
тели констатируют кризис антропологического знания, 
которое требует смены антропологической парадигмы. 
Несмотря на бурное развитие антропологических ис-
следований, многие аспекты остаются раскрытыми, и, 
более того, именно в силу бурного роста числа исследо-
ваний, растет необходимость более глубокого изучения 
методологических проблем антропологии для более глу-
бокого понимания ее дискурса.

Еще одна проблема современной философской ан-
тропологии – это проблема классификации антрополо-
гических дисциплин, количество которых увеличивают-
ся день ото дня (структурная, религиозная, естествен-
нонаучная, социальная, юридическая, историческая, 
психологическая, педагогическая и т.д). Наблюдается 
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не интеграция, а дифференциация антропологического 
знания. Естественнонаучная антропология изучает че-
ловека как существо природное, которое обладает своей 
собственной биологической структурой, свойствами и 
особенностями и, имеющее свою биологическую исто-
рию. Психологическая антропология рассматривает про-
блемы статуса психического в целостной структуре че-
ловека. Историческая антропология исследует процесс 
преобразования сущностных характеристик человека 
в зависимости от культурно-исторических изменений, 
которые происходят в обществе. Структурная антропо-
логия изучает взаимосвязанную систему социокультур-
ных феноменов. Религиозная антропология включает в 
себя как размышления о человеке в предстоянии перед 
Богом, так и в религиозную практику, которая является 
образом жизни для верующего человека.

Относительно факта увеличения числа и симбиоти-
ческого объединения наук стоит здесь отметить, прежде 
всего, следующие пять характерных черт: рост числа 
метадисциплин, занимающихся описанием, реконструк-
цией и моделированием, рост необходимости симбио-
тизации наук, переход от дискретности к континууму, 
преодоление раздробленности наук, рост научного зна-
ния о том, что человек принципиально не может знать, 
порождение новых научных дисциплин на базе инфор-
мационно-познавательных технологий.

Симбиотическое объединение наук изменяет образ 
человека. Помочь постепенно определить его значение 
для образа человека могут три современных примера 
такого объединения: во-первых, медленное, но очевид-
ное взаимопроникновение нейронаук и психологии. Во-
вторых, этим самым изменяется понимание внешнего и 
внутреннего, то есть материи и духа. В-третьих, это объ-
единение позволяет обоснованно ожидать, что, напри-
мер, находящиеся в процессе развития в этом направле-
нии дисциплины – нейропсихотерапия, и, в частности, 
нейропсихоанализ – значительно продвинутся с точки 
зрения как диагностического, так и терапевтического 
потенциала.

Увеличение числа наук на базе информационно-по-
знавательных технологий устанавливает новые отноше-
ния между человеком теоретическим и человеком прак-
тическим. Это приводит к формированию такого образа 
человека, внутри которого человек представлен как ди-
намическое единство временного, понятийного и дея-
тельного сущего. Ключевым является взаимодействие 
на уровне интерфейса между человеком и компьютером, 
так как здесь мы можем увидеть, как эти отношения 
между компьютером и человеком приводят к невероят-
ному росту творческих возможностей, все менее ограни-
ченному социальной диверсификацией.

Выводы. Можно сказать, что человек весьма много-
значен и многомерен, чтобы являться предметом одной 
науки. Однако вполне возможна подлинная наука, сводя-
щая знания о человеке в некую систему более высокого 
уровня обобщения и абстракции. Такая наука, учитывая 
законы логики и сведения других видов антропологии, 
пойдет дальше них. Целью данной науки будет являться 
интеллектуальное внедрение в последние структуры и 
условия, благодаря которым могут существовать фак-
ты, собранные физической, культурной и любой другой 
антропологией. Различные виды антропологии изуча-
ют частичные и эмпирические аспекты человека. Но ни 
одна из этих антропологий не рассматривает человека 
в целом, как личность. Поэтому представляется оправ-
данным и необходимым существование науки, целью 
которой было бы познание и истолкование личности как 
реальной, самостоятельно существующей целостности, 
в ее последних основаниях или структурах.
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отношение на структурирането и нормирането на задължителното за усвояване учебно съдържание.  Многообразието 
от дейности в училище обособява една особена предметно-организационна и технологично-функционална среда за 
усвояване на знания, които са динамични и социално значими. Икономическите знания позволяват на учениците 
да се доближат и контролират реалния живот, от който те са неделима част.Подпомагат да се изградят и развият 
така важните личностни делови качества. Много важен методически проблем е свързването в един модел на тео-
ретичните и приложни знания, имащи икономически характер и технологичното знание в границите на общото им 
функционално образователно поле. 

 Ключови думи: икономика, икономическа теория, икономическа практика, предприемачество, инициативност, 
планиране, реализиране на проекти.
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Икономическите знания винаги са отразявали опре-
делени обществени и социални нагласи, пряко свързани 
с образованието и образователните системи и парадигми 
за управление.

В границите на Е.О. (Европейската общност) образо-
вателната стратегия в отделните държави е построена на 
основата на презумпцията,че „…образованието на всеки 
човек е инвестиция в човешкия капитал, което му поз-
волява да подпомогне общественото развитие по произ-
водствен, приложно-икономически начин”[4].

В историческото развитие и еволюция на обществе-
ните модели болшинството от анализиращите тези про-
цеси автори, отчитат първостепенното значение на „про-
извеждащата икономика”.Тази икономика, която социа-
лизира човека в границите на определени исторически 
детерминирани етапи(Арвин Тофлър, Пол Самюелсън, 
Артър М.Оукън, Артър Сесил Пигу, Бертин Олин).

Образователните модели в определена степен(като 
норма, стандарт,структура)са отразявали пряко една или 
друга икономическа платформа, модел или концепция.

Ф.А.Хайек (F.A.Hayek) в своя популярна статия за-
стъпва тезата,че всеки индивид в процеса на своето об-
разователно развитие косвено или пряко влияе със свои-
те действия върху обществено-детерминирания иконо-
мически анализ.Икономическия анализ показва пряката 
връзка между образователната реалност и емпиричния 
елемент в икономическата тория.Изграждайки унифи-
цираща среда за възприемане на икономическите знания 
обществото „моделира” образователното пространство 
като своеобразна „конкурентно поле”[6].

Икономическите знания, паралелно с изучаваните 
предметни знания(визира се необходимостта от реали-
зиране на тясна научна специализация при етапното им 
усвояване) изграждат всяка една образователна концеп-
ция, независимо от заложените в нея стратегически оч-
аквания.

Всички съвременни образователни концепции са 
представлявали своеобразни образователни релации на 
прагматичното по характер производствено знание и 
неговата икономическа производна(трудът довежда до 

създаване на материални продукти, които реализират 
заложена в тях икономическа обосновка на подобна дей-
ност).

За образователната практика би било много лесно 
от методическа гледна точка, ако икономическите зна-
ния(приложно познание) не търпят съществени проме-
ни(поне що се отнася до техния категоричен субстан-
тивен характер).Образователната реалност е точно об-
ратна-знанието с икономически характер отразява про-
цесите на натрупване на знание, което се детерминира 
непрекъснато от обществените очаквания и заявки.

На базата на подобна тенденция Институтът за дър-
жавна политика в Калифорния изчислява, че към 2025 
година на основа на настоящите тенденции за дипломи-
ране в колежите и университетите, Калифорния ще има 
твърде много работници без висше образование и таки-
ва, които имат само едно такова.Икономическото знание 
се трансформира в знание, което вече повече няма връз-
ка с класическата схема „икономика на нещата”.Голяма 
част от икономическите субекти вече са склонни да реа-
гират активно към аутсорсинга. 

Изправени пред тази конкуренция, работните мес-
та, които могат да плащат заплата от средната кла-
са, все повече изискват високо ниво на умения и об-
разование, което е извън средното образование[8]. 
 Каква е образователната тенденция по отношение усво-
яването на системни икономически знания в България?

При определено запазени образователни традиции, 
свързани с теорията и практиката на икономиката в края 
на 2000-а година започнаха да се открояват редица тен-
денции и обучаващи закономерности:

1/Икономическото знание, което винаги е било при-
оритет на основната и горна училищна степен се реду-
цира и в началната степен на основното образование.
Икономическото знание подпомага формирането и на 
адекватно на тези специфични знания икономическо по-
ведение.

2/Икономическото знание се свързва пряко с техно-
логичното такова, за да изградят двете заедно една диа-
да, в ядрото на която стой изискването за реализиране 
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на принципа на съдържателна етапност на предлаганите 
нормативни знания. 

3/Икономическото знание като теория и приложна 
практика ориентира усилията на учените и методиците 
в тази област към развиване концепцията на образова-
телното предприемачество, като съдържателна норма и 
образователен стандарт.

Необходимостта от реално прогнозиране процесите 
на обособяване на икономическото знание, като базис-
но по отношение на динамичните обществени процеси 
в образованието според автори като Рикардо Хаусман и 
Хосе Домингес следват да реализират логиката на соци-
алните науки(използването на ефективни инструменти 
за анализ е необходимото условие за идентифициране 
и класифициране на наблюдаваните икономически су-
бекти, обекти и явления)[7].

Решаването на проблема за сегментирането на иконо-
мическите знания в полето на различните образователни 
модели не винаги е минавало гладко.В голям процент от 
случаите при реализирането на този процес, които ка-
саят преди всичко страните от Европа говорят за непо-
стоянна тенденция по отношение на взаимодействието: 
образователния напредък е пряко свързан с икономиче-
ския растеж на съответната държава.

От липсата на по-значима връзка между официално-
то образователно постижение и ръста на производител-
ността някои икономисти виждат причина да вярват, че 
в съвременния свят много от уменията и способностите 
идват чрез обучение извън традиционното образование 
или извън училищното образование[4].

Световна образователна практика е икономическите 
образования в образованието да се преподават и усво-
яват на базата на „репродуктивни специализирани кур-
сове”.Такава е практиката в повечето от учебните заве-
дения в САЩ.Типичен пример за такова „поетапно спе-
циализирано обучение в границите на икономиката”в 
училищата, колежите и университетите на щата Северна 
Каролина.

Внимателния тематичен подбор на специализирани-
те курсове.Тяхното времево обвързване с технологична-
та подготовка на учениците и студентите в границите на 
стандартизирани модели улеснява процеса на преход от 
едно стъпало на икономическата теория и практика към 
друго, по-високо.

Учителската мобилност и професионализъм в полето 
на икономиката се допълват от „свободното, планирано 
участие на ученици и студенти”в курсове, проекти, ино-
вативни мероприятия, чиято цел е да засилят взаимните 
нагласи в хода на профилното обучение[3].

В България връзката между икономическата теория 
и практика и останалите предметни области е решена на 
базата на съдържателни дескрипции, които залагат на 
използването на общи понятия и термини, които учени-
ците да усвоят, детерминират и допълнят в процеса на 
специализирано обучение.

Основните съдържателни дескрипции отразяват оп-
ределен ресурс от икономически знания, които са пред-
ставени съдържателно в следните сегменти:

1/ Фирма и фирмена организация;
2/ Разделение на труда на нива;
3/ Вътрешно фирмено разпределение на правомо-

щията(счетоводство, логистика, пласмент, управление, 
производство);

4/ Вертикална и хоризонтална специализация между 
икономическите субекти;

5/ Характер на стопанската планова дейност; 
6/ Основи на предприемачеството;
7/ Основни законови постановки, норми, стандарти;
8/ Предприемачески проекти;
9/ Предприемаческа инициатива. 
При изградена образователна концепция, свързана 

с икономическо образование от особено значение е из-
граждането на функционираща методическа система(на-
бор от похвати, методи, стратегии) с чиято помощ да се 

усвои ефективно целия обем от понятия и термини с ви-
сока степен на абстрактност и условност.

Възможностите, които предлага екипната работа в 
училище, улеснява процеса на усвояване на стандарти-
зирани знания от икономическата теория и практика.
Иновативните игри, груповите дискусии, експерименти-
те от различен клас подпомагат този процес. 

„Експериментите в икономическата класна стая са 
контролирани учебни интерактивни упражнения, чрез 
които учениците могат да се научат да мислят като ико-
номисти. Икономическото разсъждение е концептуали-
зирано като способността да се идентифицира правилна-
та връзка между причините и ефекта между променли-
вите. Учениците и студентите формулират първоначал-
ната хипотеза, като посочват две основни променливи 
от икономическия контекст, определяйки асоциациите 
между тях и формулирайки възможните обяснения. 
Впоследствие учениците и студентите изпробват своята 
хипотеза и се опитват да установят точността на пър-
воначалните си идеи. От експериментите в икономиче-
ската класна стая, използвани в проучването, учениците 
трябва да извлекат ключови променливи, да определят 
как са свързани тези променливи и да предоставят обяс-
нения”[9,129-141].

Икономическите знания се характеризират с опре-
делена, не поддаваща се на житейско сравняване поня-
тийна и терминологична система.Така например едно от 
понятията, което в момента има много широки интер-
претационни граници на приложение е мениджмънт.

Това понятие и определящите го термини винаги се 
е свързвало с производствената структура. Днес, като 
универсален процес на управление той се практикува 
едновременно успешно в банките, във фирмите, в осигу-
рителните дружества, здравеопазването, образованието, 
културата ,отбраната, полицията, държавното управле-
ние”[2].

Като етапна концепция усвояването на икономиче-
ски знания преминава през множество етапи.Всеки един 
от тях в определена степен допълва социално-значимите 
понятия и термини. Естествен е техния преход към на-
учното им обособяване като понятия с конкретна степен 
на употреба, поле на приложение, с възможности за раз-
витие и опредметяване в материализирани носители на 
информация.

Х.Велиева застъпва тезата, че „…разбирането на ос-
новните икономически понятия е по-важно от усвоява-
нето на множество факти и затова е нужно да се даде 
концептуална схема, която да помага на учениците да 
съставят собствено разбиране за икономиката, основано 
на водещи научни схващания, както и на начин на ми-
слене, построен на системен, обективен анализ. 

Речниковото съдържание на понятието „икономиче-
ска грамотност“ обикновено включва в себе си съвкуп-
ността от материални и духовни ценности, създадени от 
човечеството в неговото историческо развитие; умение 
да се използват тези ценности за покоряване на приро-
дата, за развитие на производството, за разрешаване на 
назрели задачи от обществения живот; образованост, 
знание, възпитание[1].

Образователното значение на икономическото зна-
ние се предопределя от обществените и социални нагла-
си.

На първо място това образованието по икономика в 
отделните училищни степени следва да покрие държав-
ния стандарт за формиране на правилно, целенасочено, 
развиващо отношение към труда като висша ценност.

На второ място образованието следва да промени 
статута и светоусещането на учениците, за това,че те в 
условията на икономически живот следва да възприемат 
като потребители на резултатите от труда(на своя собст-
вен и на останалите, които изграждат производствена 
или референтна група).

От своя страна икономическото образование, раз-
глеждано като национална политика и стратегия за 



Балканско научно обозрение. 2018. № 1 17

икономически 
науки

Клинков Георги Тодоров 
ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ ... 

развитие следва да реализира следните програмни ос-
нования”„…икономическото възпитание на учениците 
е насочено към това: да се научат да разбират и ценят 
заобикалящия ги предметен свят, да осъзнават на дос-
тъпно за тях равнище взаимовръзката „труд – продукт 
– пари“, да уважават хората, които умеят да се трудят 
и честно да заработват парите си; да осъзнават това, че 
стойността на продукта зависи от неговото качество; да 
се формират такива качества като спестовност, дално-
видност, рационалност, трудолюбие, хуманност, благо-
родство”[ 17]. 
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Аннотация. Эффективное региональное управление с учетом возможности включения территорий в интеграци-
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Существуют два варианта решения этой проблемы - близость и поиск механизма защиты национальных интересов 
в мировой экономике. Устойчивое социально-экономическое развитие региона характеризуется его способностью 
обеспечивать положительную динамику уровня и качества жизни населения, использовать для этого новые факто-
ры и условия, в том числе сбалансированное воспроизводство экономического, социального, природного потенци-
ала, локализованного на его территории[4]
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Региональная политика устойчивого развития долж-
на включать в себя основы для разработки комплексов 
антидипрессивных мер на всех уровнях, присущих го-
сударственному управлению [1-14]. Мировая практика 
регионального управления реализует такие меры дву-
мя основными подходами. Первый - реализация целей 
территориальной справедливости, пространственной 
организации экономической деятельности для жителей 
всех регионов, располагающих более или менее равны-
ми возможностями, достигая желаемое благосостояние. 
Второй - в основе экономическая эффективность, требу-
ющая рациональное использование производственного 
потенциала в каждом регионе, достигая целей, характе-
ризующих общенациональное государство. Эти подхо-
ды могут быть как совместимы, так и противоречивы.

Анализ исследований, посвященных аспектам про-
блемы

Существуют три точки зрения по отношению к 
«справедливости» и «эффективности», характеризую-
щих региональную политику. Согласно первой из них, 
рассмотрим обратную пропорциональную связь между 
подходами, стимулирующую экономическое развитие 
в проблемных регионах. Согласно другой точке зрения 
- справедливость полезна, но она характеризуется не 
только отрицательными, но и позитивными последстви-
ями, сглаживая различные социальные диспропорции 
[15]. Согласно третьей точке зрения, реализуемые цели 
территориальной юстиции и экономической эффектив-
ности зависят от того, в каком состоянии находится 
национальная экономика. Как правило, для периода с 
экономическим ростом характерно преобладание пер-
вой точки зрения, для периода кризиса - второй. Тем не 
менее, для любого сценария - главная задача региональ-
ной политики устойчивого развития - удовлетворение 
потребностей стабильного характера воспроизводства 
ресурсов и постоянного сохранения и расширения по-
тенциала территории при условии принципов равнове-
сия и приспособляемости.

Формирование целей статьи. 

Достижение устойчивого развития региона с помо-
щью двух способов: 

- внешняя поддержка при перераспределении средств 
между регионами, 

- мобилизация внутренних сил [16].
Изложение основного материала исследования с 

обоснованием научных результатов
Реформа органов, которые ответственны за проводи-

мую региональную политику, приводит к изменению ее 
идеологии : смещение акцента, выделяя не перераспре-
деление средств, а финансирование сфер региональной 
экономики, приводя эту зону к успешной. Для этого, 
принимая решения, необходимо учитывать социально-
экономические характеристики региона-получателя, не 
формализуя показатели, характеризующие его экономи-
ческое развитие. В результате наблюдается смещение 
акцента региональной политики, перераспределяя сред-
ства «концентрированного» подхода к ресурсам, выде-
ляя проблему.

Стратегическая цель новой региональной полити-
ки - адаптация отдельных регионов в изменяющихся 
условиях работы. Одно из основных мест, характери-
зующих региональную инновационную политику - ин-
ституциональные изменения [17]. Это означает, что для 
региональной политики характерна структурность, а не 
перераспределение. Похоже, что используя тот или иной 
метод реализации региональной стратегии устойчивого 
развития, рассматривается выбор приоритетов: террито-
риальная справедливость или экономическая эффектив-
ность со стороны власти и руководств.

Таким образом, перераспределение ресурсов и эндо-
генное развитие в рамках региональной политики устой-
чивого развития не должны выступать против, а должны 
дополнять друг друга [18].

Региональная политика должна включать не только 
рассмотрение политики как заполненные пробелы и не-
достатки регионов (в виде узкого традиционного под-
хода), а также рассмотрение региональных экономики 
и политики как конкурентную политику развития (в 
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виде динамичного, широкого и обобщенного подхода). 
Осуществление региональной экономической политики 
всеми регионами заключается в противостоянии кон-
куренции в территориальных экономических условиях. 
Региональная политика в условиях реального мира – это 
не привилегия структур, являющихся структурно слабы-
ми. При глобализации мира региональная политика - это 
параметр конкуренции [19]. Для эпохи глобализации ха-
рактерна проблема территориальной конкуренции, при-
обретающая первостепенное значение в политике регио-
нального развития [20]. Преимущественно углубленные 
интеграционные процессы неравномерно распределяют-
ся по территориям (регионам) 

Актуальность приобретают проблемы конкуренции 
на межрегиональном уровне при устойчивом развитии 
регионов. 

Многие исследования рассматривают межрегиональ-
ную конкуренцию в виде позитивного процесса, харак-
теризующегося открытыми новыми конкурентными 
ресурсами; информационными, коммуникационными 
и другими нематериальными возможностями регионов 
[21-25]. Использование этих новых возможностей необ-
ходимо при создании устойчивого конкурентного преи-
мущества конкретных регионов, которое не может быть 
воспроизведено в другом месте, в отличии от традици-
онного ресурса и относительного преимущества [26].

Между тем, изменение во внутреннем и внешнем 
региональном развитии еще не отражено в существую-
щих системах методов и инструментов в региональном 
управлении России. Проанализировав региональную 
политику и ее основные проблемы развития с учетом 
предложений путей, направлений и механизмов ее со-
вершенствований, в том числе рассмотрев устойчивое 
развитие, исследователи показали необходимость учи-
тывать межрегиональную конкуренцию как источник 
стимулирования экономического роста [27]. Достигает 
особого значения инновационная составляющая регио-
нальной политики, направленная   на институциональные 
механизмы и инфраструктуру «экономики знаний», не 
полагаясь на использование природных ресурсов, а на 
использование человеческого капитала и поэтому ста-
вится вопрос формирования среды, восстанавливающей 
развитие человеческих и природных ресурсов до ре-
гиональной политики. Основной задачей такой регио-
нальной политики является обеспечение концентрации 
ресурсов приоритетных областей и создание условий, 
в которых будут прогрессировать межрегиональное 
сотрудничество и стратегическое партнерство между 
государственными, деловыми и общественными учреж-
дениями в рамках моделей инновационного развития. 
Необходимо создание новых, инновационных техноло-
гий управления территориального развития, работаю-
щих для повышения конкурентоспособности регионов 
России и страны в целом [28].

Выводы исследования. Важной в области управления 
региональной политикой должна быть конкурентоспо-
собность, определяемая концепцией устойчивого раз-
вития как «способность у региона производства товаров 
и услуг, контролируемых международными рынками и 
в то же время способность поддержки высокого и ста-
бильного уровня доходов или способность поддержки 
относительно высокого уровня доходов и занятости, 
несмотря на внешнюю конкуренцию ...все это для кон-
курентоспособности региона означает гарантирован-
ные качество и количество работ» [29]. Для поддержки 
устойчивого развития конкурентоспособность должна 
носить систематический характер. Для долгосрочной 
конкурентоспособности обусловлена   не столько ста-
билизация макроэкономических условий и создание 
соответствующих стимулирующих структур, сколько 
формирование системы отношений, которая поддержит 
и сконцентрирует целенаправленные коллективные на-
циональные усилия на развитие отдельных фирм или 
группы предприятий (кластеров) и территорий [30-39].

Необходимая реализация принципов устойчивого 
развития региона требует существенные корректировки 
формирования российской внешней и внутренней поли-
тик, учитывая интересы национальной, а также регио-
нальной безопасности. [40].
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Анотація. Стаття присвячена педагогічної діяльності Сергія Іринеєвича Миропольського – провідного ідеолога 
та практика церковно-парафіяльної школи, який працював протягом усього життя над історичним й педагогічним 
обґрунтуванням цього типу навчальних закладів, а також здійснював методичну підготовку та навчання вчите-
лів. Ретроспективно викладаються його погляди та наводяться факти біографії. Вагомий внесок Сергія Іринеєвича 
Миропольського, його учнів та послідовників у теоретичний фундамент системи педагогічної освіти стає ще більш 
значущим в умовах демократизації та гуманізації сучасного суспільства. На основі аналізу історико-педагогічної 
літератури розкрито погляди С. Миропольського на шляхи підготовки вчителів. Щодо ролі учителя у виховання 
писали багато педагогів та громадських діячів Всі вони без винятку розуміли, який величезний вплив має вчитель 
на дитину, особливо у молодшому шкільному віці, тому робили висновок про те, що підготовкою вчителів повинні 
займатися спеціально підготовлені фахівці. У статті показано, що накопичені у вітчизняній педагогічній спадщині 
ідеї і досвід С. Миропольського становить практичну цінність для якісного оновлення навчально-виховного проце-
су вищих закладів педагогічної освіти в сучасних умовах. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Звернення до педагогічної спадщини 
С. Миропольського зумовлене актуальністю проблеми 
реформування освіти на сучасному етапі. Ситуація, що 
склалася, вимагає використовувати позитивний педаго-
гічний досвід, накопичений в історії вітчизняної освіти. 

Законом України «Про освіту», Національною док-
триною розвитку освіти у ХХІ столітті наголошується на 
необхідності всебічної розвиненості особистості учня. 
Реалізація цього завдання передусім покладена на педа-
гогів, що виконують провідну роль у становленні особи-
стості. З огляду на це, особливо важливим на сучасному 
етапі стає вдосконалення форм та методів підготовки 
вчителів, що вимагає наукового обґрунтування нових 
підходів до розуміння форм та методів освіти майбутніх 
педагогів з опорою на найкращі здобутки вітчизняної 
педагогічної спадщини, ідеї видатних діячів минуло-
го, яскравим прикладом якого є педагогічна спадщина 
С. Миропольського.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Звернення до педагогічних ідей другої 
половини ХІХ століття обумовлено тим, що педагогічна 
дійсність цього періоду, незважаючи на досить велику 
кількість історико-педагогічних досліджень, залишаєть-
ся однією з маловивчених тем в історії освіти, особливо, 

педагогічна спадщина С. Миропольського. На сьогодні 
досліджено життя та діяльність педагога (М. Головкова) 
[1], внесок С. Миропольського у розвиток теорії і прак-
тики виховання особистості (Л. Журенко) [2, с. 3], ви-
ховуючого навчання (С. Золотухіна) [2, с. 4], організації 
навчального процесу в народній школі (О. Тишик) [2, 
с. 4]. Але, незважаючи на достатню вивченість іннова-
ційної діяльності, вважаємо необхідним більше уваги 
приділити питанню форм та методів підготовки вчителів 
С. Миропольським.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті – на основі аналізу історико-педагогічної 
літератури розкрити погляди С. Миропольського на під-
готовку вчителів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Сергій Іринеєвич Миропольський народився у 1842 році 
в сім’ї священика. З раннього віку перебував під впли-
вом батька, освіченого чоловіка, який весь свій вільний 
час приділяв читанню літератури та вихованню дітей. 
Будучи обдарованою дитиною С. Миропольський все 
швидко схоплював і з легкістю вчився. Під час навчання 
в духовній семінарії юнак читав й знав більше, ніж його 
однолітки, прагнучи все зрозуміти та осмислити. 

Аналіз історико-педагогічних джерел дозволяє 
стверджувати, що у другій половині XIX ст. питання про 
підготовку вчителів народних шкіл перестало бути суто 
теоретичним. Практична необхідність у підготовлених 
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вчителів змусила уряд та земство одноголосно прагнути 
до відкриття учительських семінарій, чоловічих та жі-
ночих шкіл [2]. С. Миропольського досить часто запро-
шували на збори Харківської земської управи, де обго-
ворювались проблеми народної освіти. Так як у Харкові 
не було жодної масової початкової школи, «де б освіта 
велась педагогічно», а також задля сприяння організа-
ції народних шкіл, С. Миропольський написав декілька 
статей у виданні «Харьковские губернские ведомости» 
під заголовком «Чем наши народные школы плохи и 
как помочь этому горю» [1, с. 399–400]. Дивлячись на 
вплив учителя на долю дитини та її розвиток, визначен-
ня його характеру й нахилів, С. Миропольський звертав 
увагу громадськості на те, що вчителі народних шкіл не 
дуже добре підготовлені та «малорозвинені». Вивчення 
питання підготовки вчителів з історичної, теоретичної 
та практичної (на ґрунті власного досвіду) точки зору 
дозволило С. Миропольському обґрунтувати існування 
двох шляхів підготовки народних вчителів: підготовку 
у спеціальних навчальних закладах (учительських семі-
наріях та інститутах) та підготовку шляхом самоосвіти. 

Свою педагогічну діяльність С. Миропольський роз-
почав 1867 р. в Харківській духовній семінарії, куди 
його розподілили після закінчення Московської духов-
ної академії. С. Миропольський високо цінував учитель-
ські семінарії, вважав їх єдиним інститутом, де мож-
лива солідна та систематична підготовка вчителів. Цей 
погляд на значення учительських семінарій він рішуче 
та наполегливо відстоював у своїх роботах, у виступах. 
Крім того, С. Миропольський доводив необхідність сер-
йозного поліпшення загальної освіти вчителів, яке по-
винно служити основою спеціальної освіти. У 1868 році 
відбулося перетворення Харківської семінарії. Це була 
одна з перших семінарій де було засновано педагогіч-
ний курс, що давав знання з теорії та історії вихован-
ня, а також навичок педагогічної справи. Призначення 
С. Миропольського викладачем педагогіки свідчило про 
його високу ерудицію, тому що цей курс включав пси-
хологію та огляд філософських систем. До майбутніх 
наставників С. Миропольський пред’являв досить висо-
кі вимоги: необхідність постійної і наполегливої праці; 
знання своє справи і любови до неї; прагнення пізнати 
себе, предмет і мету своєї справи [3, с. 26]. В основі сис-
теми Сергія Іринеєвича Миропольського лежать погля-
ди на людину як вище творіння. С. Миропольський вва-
жав церкву, сім’ю і школу нероздільними, так як вони 
вирішують загальну задачу (виховання нових членів 
Церкви та держави). С. Миропольський вважав, що ре-
лігійно-моральне напрям має стати головним виховним 
елементом школи. Причому мова йде не тільки про ви-
ховання, але і навчання. 

З метою полегшення придбання та міцного за-
своювання слухачами достатнього запасу знань, не-
обхідних для практичної роботи, С. Миропольський 
«створив» свої методи викладання, свої керівництва 
та доповнював існуючі. Наприклад, у книзі «Задачи, 
план и основы устройства нашей народной школы» 
С. Миропольського, що присвячена викладу основних 
принципів народної школи та їх практичному застосу-
ванню, висвітлено погляди Сергія Іринеєвича на люди-
ну й поставлена їм мета виховання, що визначили осно-
вне положення цієї роботи: «навчання не мета, а засіб 
морального впливу на дитину» [4]. Ідею виховуючого 
навчання С. Миропольський знаходить й у великого 
педагога Я. Коменського, вчення якого згодом називає 
орієнтиром своїх педагогічних пошуків [5]. Дидактичні 
положення, запропоновані для народної школи та шко-
ли взагалі, С. Миропольський багато в чому запозичує з 
«Великої Дидактики».

Визначальну роль у вирішенні завдань народної 
школи, на переконання С. Миропольского, виконує вчи-
тель. Адже, праця вчителя – це праця над створенням 
кращої майбутності, яка охоплює виховання нових по-
колінь. Не випадково з 80 порад-рекомендацій Сергія 

Иренеевича адресовано починаючому вчителю. Перша 
й сама важлива сформульована у вигляді аксіоми: «Хто 
не відчуває в собі любові та прихильності до праці вчи-
теля, не усвідомлює в собі покликання до неї, той залиш 
цю справу. Не муч себе, не муч дітей, не псуй школу, 
шукай собі іншу роботу. Вчитель без покликання – сам 
страждалець, а учні – його жертви...» [6, с. 4]. У своїх 
працях С. Миропольський прагнув показати суспільству 
складність та значення учительської праці, ті вимоги, 
які представляє до життя. С. Миропольский ставив пе-
ред учителем головну мету, суттєву задачу навчання – 
це особистість учня, його всебічний розвиток та освіта 
[7]. Головна мета педагога – «просвіта дітей світлом 
вчення та в релігійно-моральному вихованні їх» [8]. 
С. Миропольський зауважував, що вчитель повинен бути 
вихідцем з народу. «Учитель, взявши доручену йому ди-
тину, повинен дбайливо вчити його корисним наук; за 
непослух карати, але не тиранські, а повчаючи; не по-
над міру, але по силам, не з буйством, а лагідно й тихо, 
не тільки мирські, а й вище мирського. Та щоб він, по 
своїй недбалості, заздрості або лукавству, не залишався 
винним ні за одного учня перед Богом Вседержителем, 
а також перед родичами учня та перед ним самим, якщо 
б забрав у нього час або зайняв його чимось іншим» [9].

Великий педагогічний досвід дозволив С. Мирополь-
ському виділити наступні методи самоосвіти учителів: 
самоспостереження, бесіди, читання книжок, підготовка 
до уроків. Педагог розглядав самоспостереження вчи-
теля як одного з найсильніших методів самоосвіти. Він 
вважав, що вчитель, створюючи своїм особистим впли-
вом моральну особистість дитини, сам повинен постійно 
працювати над собою, самовдосконалюватися. Педагог 
стверджував, що життя вчителя – це відкрита книга, 
звідки діти вивчають життя, її правила з наочного досві-
ду. Вчительські бесіди, з точки зору С. Миропольського, 
були не менш важливим методом самоосвіти. Їх регу-
лярне проведення сприяло зближенню вчителів, обміну 
власним досвідом, обговорення викладання навчальних 
предметів, як у теоретичному, так і у практичному сен-
сі, зміцненню духу вчителів. Він не раз стверджував, що 
нестача спілкування в учительській діяльності веде до 
застою і шкідливої самовпевненості. Не менш важливим 
засобом самоосвіти С. Миропольський вважав вивчення 
того, що зроблене раніше іншими. При цьому він мав 
на увазі обов’язкове визначення того, що читати та як 
читати (метод читання книжок) [10, с. 35]. Матеріалом 
для читання, на його погляд, повинні бути: капіталь-
ні праці з педагогіки (Я. Коменського, І. Песталоцці, 
А. Дистервега); книги, які дозволяли розкрити таєм-
ницю раціонального методичного навчання; книги з 
допоміжних предметів. Наступний не менш важливий 
загальнодоступний метод, що підтримує прагнення до 
самоосвіти, – постійна та сумлінна підготовка до уро-
ків. Для знайомства слухачів педагогічних курсів з ме-
тодикою і для привнесення єдності до занять школи та 
вчительської діяльності С. Миропольський розробив ряд 
загальнодоступних лекцій. У лекціях він докладно роз-
глядав кращі методи навчання предметам елементарної 
школи, викладав сутність виховуючого навчання, його 
засоби, завдання, об’єм [11, с. 52]. Викладаючи педаго-
гіку С. Миропольський вимагав від слухачів вивчення 
не підручника, а самого предмета, тому що підручники і 
керівництва того періоду були вкрай не задовільні.

С. Миропольський рекомендував своїм наставникам 
та вчителям оформляти записи у вигляді звітів, які слу-
жили б «керівною ниткою їх власної самодіяльності». 
Таким чином, звіти служили прекрасним матеріалом для 
оцінки педагогічних здібностей наставників.

Головна мета навчання, про яку вчитель повинен 
пам’ятати, що «не в області знань та умінь, а у вихо-
ванні серця та добро спрямованої волі. Від серця вихо-
дить душевне життя, а воля – до добра, керована сові-
стю, служить підставою морального характеру людини» 
[12]. Звідси зрозуміла думка С. Миропольського те, що 
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ефективність навчання не в обсязі знань та вмінь, а в ду-
ховно-моральному наповненні цього змісту, що й забез-
печить належний розвитку особистості. Зазначимо, що 
Валківська повітова земська управа в «Звіті про роботу 
народних училищ по вихованню підростаючого поко-
ління» від 11 липня та 5 серпня 1880 року повідомляла 
Харківській губернській земській управі про те, що вчи-
теля не лише навчають, а й намагаються дати «справж-
нє» виховання, засноване на релігійно-моральних понят-
тях [13]. При цьому Сергій Іринеєвич постійно підкрес-
лював, що єдино вірний засіб для морального виховання 
дають тільки релігія та церква. Справжньою основою, на 
його глибоке переконання, є страх Божий. А настанови, 
нагадування, переконання, застереження, привчання без 
страху Божого – це ніщо. Тільки в єдності з любов’ю до 
дітей виховується необхідність дотримання дисципліни 
в будь-якій ситуації. Звідси і його позиція щодо порядку 
в школі. 

Сергій Іринеєвич у плані виховання звертає увагу 
на роботу з «важкими дітьми». Порушення порядку та 
пустощі подібними дітьми змушують вчителя ламати 
волю таких учнів, тобто робити «з благородного скакуна 
скромного осла» [4, с. 173]. Найчастіше, вважає він, так 
відбувається, коли вчитель через власні лінощі не врахо-
вує у своїй педагогічній практиці індивідуальні особли-
вості дітей. С. Миропольський пропонує вчителям енер-
гію подібних дітей направити на будь-яку діяльність, де 
вони могли б застосувати свої сили та здібності.

Виходячи з того, що навчання зможе повність реа-
лізувати свій виховний потенціал лише у тому випадку, 
якщо методи будуть розвиваючими, С. Миропольський 
вперше зробив спробу сформулювати вимоги до мето-
дів навчання. Отже, за С. Миропольським [14, с. 418] 
метод повинен: 1) прискорювати хід навчання й тим са-
мим впливати розвиваючим чином на особистість учня; 
2) бути простим, природнім та відповідати ходу розвит-
ку дитячої особистості; 3) полегшувати працю як вчи-
телю, так і учню; 4) враховувати послідовність вправ; 
5) бути індивідуальним, щоб учитель міг використовува-
ти його, пристосовуючись до особливих рис учнів, сту-
пеня їх розвитку і сприйняття; 6) давати вчителю мож-
ливість самостійно робити заняття різноманітними, вно-
сити до них нові елементи; 7) відповідати особливостям 
матеріалу, який вивчається; 8) враховувати педагогічну 
системність, всі її елементи повинні чітко та органічно 
базуватися навколо дитини.

За загальним планом заняття припускали: слухання 
лекцій з загальнообов’язкових та спеціальних предме-
тів, самостійні досліди в передачі, розробці та вирішен-
ні різноманітних педагогічних та дидактичних питань. 
Практичні заняття передбачали відвідування уроків гім-
назійних викладачів та складання конспектів з оцінкою 
та докладним їх аналізом; практичне керівництво учня-
ми нижчих класів та виховний нагляд за ними з складан-
ням ґрунтовних щоденників; занотовувати власні дослі-
ди у викладанні. 

Письмові роботи вихованок стосувалися: теорії ви-
ховання та навчання, історії педагогіки, громадянського 
та домашнього виховання, практичних питань школо-
ведення. При написанні письмових робіт пересліду-
валася мета – введення майбутніх педагогів у сутність 
та зміст науки [15, с. 8]. Для того, щоб загальні педа-
гогічні прийоми отримали практичний життєвий ха-
рактер та «удобоприменимость» до особистості учнів, 
С. Миропольський розробив програму звіту про хід нав-
чання, успіхи виховання, ускладнення, невдачі та інші 
подробиці процесу. Такий звіт повинен був щорічно по-
давати С. Миропольському кожен вчитель на кожного 
учня свого класу. Це сприяло «дійсній індивідуалізації 
навчання».

Серед мало досліджених питань ХІХ століття був 
метод опитування. Заслугою С. Миропольського є те, 
що у роботі «Народна школа по ідеям Я. Коменського» 
(1871 р.), він ввів поняття «запитування», «сукупне за-

питування». Під «сукупним опитуванням» він розумів 
таке «опитування», при якому вчитель повинен задавати 
питання всьому класу, ніколи не займатися виключно 
з одним учнем. Ще одну, на нашу думку, цінну пораду 
щодо помилкових відповідей давав С. Миропольський. 
Він вважав, що виправити помилку відповідального не-
обхідно запропонувати учням, та якщо той, хто виправ-
ляє, сам помилиться, то поправити його запропонувати 
наступному. Якщо помилки таким чином будуть ви-
правлятися самими учнями, то вчителю рідко доведеть-
ся додавати що-небудь від себе. Тобто, такий підхід до 
«опитування» передбачає спільну діяльність як вчителя, 
так і учня, та спирається на самодіяльність учня під чіт-
ким керівництвом вчителя. 

Своєрідними були погляди С. Миропольського на 
систему відміток у початковій школі, яку він вважав од-
ним з найбільш «загальнопоширених зол» у навчальних 
закладах, і яка, на його думку, позбавляла учня душев-
ного спокою [16, с. 92]. Однак, незважаючи на це, в ро-
боті «Школа і суспільство. Приватна Харківська жіно-
ча недільна школа» [3] С. Миропольський обґрунтував 
необхідність введення іспитів у школи, сам він у своїй 
педагогічній діяльності у початковій школі системою 
відміток не керувався, а іспити ввів, лише будучи керів-
ником педагогічного курсу.

Виходячи з того, що «методу не можна навчитися, 
цього потрібно самому виробити» С. Миропольський у 
книзі «Навчання грамоті» запропонував починаючому 
вчителю взяти собі за зразок (на перший раз) будь-якого 
з чудових представників того чи іншого методу навчан-
ня, ґрунтовно ознайомитися з прийомами обраного пе-
дагога, а потім, згідно власного досвіду і на особистий 
розсуд, вільно виробити свій спосіб навчання, свої при-
йоми. При цьому Сергій Іринейович переконливо довів, 
що ніяка книга не може замінити власної практики, жи-
вого, застосованого на ділі мистецтва навчання. Адже, 
книга дає тільки рекомендації та вказівки, а техніка по-
винна вивчатися та вироблятися на прикладах, шляхом 
наслідування та самостійних вправ.

Крім того, ще одна порада С. Миропольського ви-
кликає особливий інтерес – це рада вчителю вчитися 
у своїх учнів. Вважаючи, що навчання має бути побу-
довано таким чином, щоб діти вільно викладали перед 
учителем свої думки, «свої фізичні та розумові сили». 
С. Миропольський наполегливо рекомендував вчителю 
спостерігати за учнями, знайомитись зі смаками дітей, 
здібностями, уважно вслухатися в їхні запитання, в їх 
бесіди, підмічати причини невдач, «вчитися у дітей го-
ворити з ними». Таким чином, можна знайти дорогоцін-
ні методичні вказівки, як застосувати методи у початко-
вому навчанні, з чого починати, яким шляхом йти, чого 
триматися, що упустити.

Висновки дослідження і перспективи подальших роз-
відок цього напряму. С. Миропольський у своїх робо-
тах повністю поділяв погляди чеського педагога Я. Ка-
менського на школу (її доступність для хлопчиків і для 
дівчаток). Сергій Іринеєвич справедливо вважав, що 
успіх навчання в початковій школі залежіть від вчите-
ля та від методу навчання. Головне призначення методу 
навчання, на думку С. Миропольського, діяти розвива-
ючим чином на дитину. Він одним з перших на Україні 
сформулював чіткі вимоги до правильного педагогічно-
го методу, а також до книги для читання, вважаючи її 
одним з головних засобів навчання та виховання. 

У виховному процесі С. Миропольський виділяв 
вчителя – як інструмент виховного впливу та його живу 
силу, а також учня – як предмет виховання. Своєю прак-
тичною та теоретичною діяльністю С. Миропольський 
доказав визначальну роль вчителя у навчально-ви-
ховному процесі. Враховуючи досвід попередників та 
сучасників, К. Ушинського, М. Пирогова, М. Корфа, 
М. Водовозова, С. Миропольський конкретизував шля-
хи педагогічної підготовки вчителів народних шкіл в 
учительських семінаріях та підготовку шляхом самоос-
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віти. Обґрунтував доцільність та значення для самоос-
віти вчителя як необхідної умови його професійної ді-
яльності, програму звіту про педагогічної діяльності для 
майбутніх наставників, рекомендації вчителям «що і як 
читати». С. Миропольський розробив та сформулював 
умови самоосвіти вчителя, виділив його ефективні мето-
ди. Сформулював завдання, які пов’язані безпосередньо 
з реалізацією навчально-виховного процесу, ставленням 
вчителя до своєї діяльності та умов їх виконання, а та-
кож пред’явив чіткі вимоги до вчителя, які стосуються 
його професійної підготовки та індивідуальних якостей.

Перспективним, вважаємо, дослідження поглядів ві-
домого педагога С. Миропольського щодо взаємозв’язку 
загально-людського й національного у розвитку особи-
стості.
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Аннотация. Современная начальная школа постоянно находится на стадии динамического обновления, проис-
ходит модернизация содержания, организационных форм, инновационных технологий обучения. Информатизация 
системы образования – объективный процесс. Проблема организации образовательного процесса в начальной шко-
ле, обеспечение качества обучения, воспитания и развития младших школьников всегда остается актуальной. В рам-
ках обозначенной проблемы авторы рассматривают педагогические условия развития учебной мотивации младших 
школьников. Названная проблема является одной из основных проблем современной начальной школы, отвечает 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
- ФГОС НОО) к результатам обучения. Авторы рассматривают возможности использования ИКТ в обучении млад-
ших школьников; акцентируют внимание на средства развития мотивации к учению; отдают предпочтение совре-
менным средствам информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательной деятельности 
детей. При этом важна роль самого педагога в организации процесса обучения младших школьников. Грамотно 
организовать работу с детьми младшего школьного возраста по развитию учебной мотивации – важная задача учи-
теля начальных классов, характеризующая должный уровень сформированности его профессиональной компетент-
ности. Цель статьи – обосновать педагогические условия развития учебной мотивации младших школьников. В 
статье рассмотрены некоторые возможности ИКТ и их значимость в учебной деятельности младших школьников.

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация, средства развития мотивации к учению, компоненты 
учебной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, классификация ИКТ.
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Abstract. A modern elementary school is constantly at the stage of dynamic renewal; content, organizational forms, 
and innovative learning technologies are being modernized. Informatization of the education system is an objective process. 
The problem of organizing the educational process in elementary school, ensuring the quality of education, upbringing 
and development of younger schoolchildren always remains relevant. Within the framework of the designated problem, 
the authors consider the pedagogical conditions for the development of educational motivation of younger schoolchildren. 
The mentioned problem is one of the main problems of the modern elementary school, it meets the requirements of the 
federal state educational standard of primary general education (hereinafter - the Federal State Educational Standard of 
the IEO) to the results of training. The authors consider the possibility of using ICT in teaching younger students; focus 
on the means of developing motivation for learning; give preference to modern means of information and communication 
technologies (hereinafter - ICT) in the educational activities of children. At the same time, the role of the teacher himself in 
the organization of the process of teaching younger schoolchildren is important. Properly organizing work with children of 
primary school age to develop learning motivation is an important task of a primary school teacher, characterizing the proper 
level of formation of his professional competence. The purpose of the article is to justify the pedagogical conditions for the 
development of educational motivation of younger schoolchildren. The article discusses some of the ICT capabilities and 
their importance in the educational activities of younger students.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Приоритетным направлением ФГОС НОО определе-
но развитие положительной учебной мотивации школь-
ников как главного условия обеспечения качества обу-
чения и воспитания [1].

Важность решения обозначенной проблемы является 
необходимой для эффективного осуществления учебно-
воспитательного процесса в начальной школе.

Ряд исследователей обосновывают роль ИКТ в об-
учении младших школьников, обозначают значимость 
использования некоторых видов ИКТ в образовательной 
деятельности детей как показателя развития учебной мо-
тивации (труды О.Ф. Брыксиной [2], Е.С. Галанжиной [2], 
М.А. Смирновой [2], К.А. Дымновой [3], С.В. Карповой 
[4], Г. Клеймана [5], Н.Н. Руденко [6], Т.Е. Соколовой 
[7], С.Н. Таракановой [8] и др. [19-21]).

Начальная школа - основа, от качества подготовки 
которой зависит дальнейшее обучение ребенка. Здесь 
важна собственная позиция педагога начальной школы. 

Модернизация начального образования невозможна 
без внедрения в учебно-воспитательный процесс ин-
формационно-коммуникационных технологий (особен-
но, если рассматривать современное информационное 
общество).

Анализ последних исследований публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешимых 
раньше частей общей проблемы.

Обозначенный аспект (развитие учебной мотивации) 
нашел широкое применение в различных научных обла-
стях знаний (философия, социология, психология, педа-
гогика).

Психологические аспекты мотивации рассматрива-
ли Е.П. Ильин [9], А.Н. Леонтьев [10], А Маслоу [11], 
П.М. Якобсон [12] и др. [22-24]

Проблема развития учебной мотивации детей затра-
гивалась в работах Л.И. Божовича [13], Л.С. Выготского 
[14], М.В. Матюхиной [15], Л.М. Фридмана [16], 
А.К. Марковой [16], А.Б. Орлова [16], Г.И. Щукиной 
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[17] и др. [18-21; 25-27]
В данных исследованиях обозначен механизм воз-

никновения учебных мотивов, а также обоснована роль 
мотивации в осуществлении учебной деятельности.

Несмотря на актуальность исследования, указан-
ные авторы не уделяют должного внимания реализа-
ции педагогических и дидактических условий развития 
учебной мотивации обучающихся в начальной школе. 
Современная система образования требует пересмо-
треть образовательные технологии (у детей наблюдает-
ся отсутствие желания учиться, негативное отношение 
к школе). Одной из причин - трудность в работе педа-
гога увлечь учебным материалом современных школь-
ников, внимание которых поглощено различного рода 
электронными техническими средствами. Безусловно, 
пропадает мотивация к учению (педагог в своей педаго-
гической деятельности применяет однообразные формы 
организации учебного процесса). Поиск системы зна-
чимых дидактических и педагогических средств, спо-
собствующей развитию мотивации к учению, является 
важной задачей современного начального образования.

Формирование целей статьи (постановка задания).
Таким образом, обозначим цель статьи, которая за-

ключается в обосновании педагогических условий раз-
вития учебной мотивации младших школьников.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Педагогической наукой и практической деятельно-
стью педагогов накоплен значительный арсенал мето-
дов, форм, средств; данные дидактические возможно-
сти, безусловно, способствуют развитие положительных 
мотивов учения, стимулируют познавательно-продук-
тивную деятельность школьников [28-33].

В педагогической литературе под мотивацией (от ла-
тинского movere – «двигаю») понимается общее назва-
ние для процессов, средств побуждения обучающихся 
к продуктивной познавательной деятельности, актив-
ному усвоению содержания образования [23]. С пози-
ции обучаемого следует говорить о мотивации учения 
(И.П. Подласый).

Мотивация – побуждение к действию; психофизио-
логический процесс, управляющий поведением челове-
ка; данный процесс задает направленность, активность, 
устойчивость; способности человека удовлетворять 
свои потребности [23].

Мотивация как процесс изменения состояний и отно-
шений личности основывается на мотивах [24; 25].

Следует заметить, что ученые это понятие тракту-
ют по-разному. Часть ученых под мотивом понимают 
психическое явление (оно становится побуждением к 
действию) [23; 25]. Другие исследователи считают, что 
мотив – особая причина, лежащая в основе выбора дей-
ствий и поступков личности [26].

В процессе обучения происходит сочетание деятель-
ности педагога и обучаемого (младшего школьника). В 
начальной школе ведущая деятельность - учебная. Она 
характеризуется следующей структурой: мотивы учения 
⇔  цель и целеполагание ⇔  учебные действия ⇔  

контроль ⇔  оценка.

Рассмотрим компоненты учебной деятельности, 
представленные И.М. Юсуповым [27]. 

Таблица 1 – Структурные компоненты учебной дея-
тельности

Структурные компоненты учебной деятельности (по 
И.М. Юсупову)

название характеристика

мотивационно-целевая 
сторона

педагог с помощью различных 
стимулов (в том числе ИКТ) акту-
ализирует познавательную потреб-
ность детей, создает мотив учебной 
деятельности, формулирует цель 
деятельности

организационно-планиру-
ющая сторона

педагог привлекает обучаемых к 
организации и планированию их 
учебной деятельности в образова-
тельном процессе

содержательно-операцион-
ная сторона

педагог предлагает детям выпол-
нить ряд последовательных дей-
ствий по осмыслению и усвоению 
содержания учебного материала

контрольно-оценочная 
сторона

педагог контролирует и оценивает 
деятельность детей и обучает их са-
моконтролю учебной деятельности

Мотивационно-целевая сторона учебной деятельно-
сти младших школьников является ключевой в исследо-
вании.

Л.И. Божович считает, что учебная мотивация по-
буждается иерархией мотивов, где главная роль принад-
лежит внутренним мотивам, связанные с содержанием 
этой деятельности и ее выполнением; либо широкие со-
циальные мотивы, связанные с потребностью ребенка 
занять определенную позицию в системе общественных 
отношений [13].

Учебная мотивация – частный вид мотивации, 
включенный в учебную деятельность и определяю-
щий потребности обучающихся в получении знаний 
(Н.М Симонова, Е.И. Савонько).

Использование современных средств ИКТ в учебном 
процессе младших школьников позволяет:

- повысить качество усвоения материала (мотивация 
к учению); 

- построить индивидуальные образовательные траек-
тории детей;

- осуществить дифференцированный подход к детям 
с разным уровнем готовности к обучению в школе; 

- организовать одновременно детей, обладающих 
различными способностями и возможностями и др.

Планирование и проведение уроков с применением 
ИКТ - сильный мотив в обучении. С помощью подобных 
уроков активируются познавательные психические про-
цессы (мышление, внимание, устная речь, воображение, 
память). Применение ИКТ делает образовательный про-
цесс качественными, занимательными; у детей повыша-
ется интерес к предмету.

Обучающиеся получают большой объем информа-
ции, что позволяет им не только формировать знания, но 
и углублять их. Например, использование презентаций 
в образовательной деятельности детей способствует ре-
шению детьми достаточно сложных практических задач. 
Интерактивная доска в учебном процессе предполагает 
реализацию следующих условий:

- повышение качества учебного процесса;
- доступность;
- учет психологических закономерностей процесса 

усвоения знаний;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- возможность обеспечения обратной связи;
- организация коллективной, групповой работы и др.
Ю.К. Бабанский замечает, «только через деятель-

ность обучающийся способен сформировать самого 
себя, но значимо еще и направляющее воздействие учи-
теля» [34]. Происходит изменение роли учителя и обу-
чающегося, связанное с развитием новых информацион-
ных технологий, где учитель выступает организатором 
деятельности, а обучающиеся – активными модератора-
ми собственных знаний.

По функциональному назначению к информацион-
ным технологиям относятся: презентации ⇔  обучаю-

щие игры и развивающие программы ⇔  программы-

тренажеры ⇔  системы виртуального эксперимента 

⇔  электронные учебники и энциклопедии. Данная 

классификация представлена А.В. Дворецкой [35, с.201]. 
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Указанные виды широко применяются в организации 
учебной деятельности младших школьников.

Педагог начальной школы обязан подбирать дидак-
тический материал к каждому уроку; оптимизировать 
процесс обучения школьников; рационально сочетать 
различные виды ИКТ в образовательном процессе [36-
39].

Рассмотрим краткую характеристику указанной 
классификации. 

Презентации представляют собой распространенный 
вид представления демонстрационных материалов. К 
ней (презентация) относят электронные диафильмы, ко-
торые могут включать в себя анимацию, аудио- и видео 
фрагменты, элементы интерактивности (отличительная 
черта от обычных диафильмов). 

Обучающие игры и развивающие программы адапти-
рованы для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это интерактивные программы с игровым со-
держанием (сценарий). 

Современные программы - тренажеры позволяют 
отследить ход (направления) решения и сообщают об 
ошибках детей.

Системы виртуального эксперимента - программные 
комплексы – позволяют школьникам проводить слож-
ные эксперименты.

Электронные учебники и учебные курсы объединя-
ют в единый программный комплекс обучающих про-
грамм (представлены выше).

Объединение функции демонстрационных и спра-
вочных материалов представлены в электронных энци-
клопедиях: они поддерживают удобную систему поиска 
по ключевым словам (понятиям), обладают особой си-
стемой навигации на основе гиперссылки и др.

Заметим, для уроков в начальной школе значимы 
элементы наглядно-изобразительного материала, что 
позволяет сделать процесс обучения младших школьни-
ков эффективным, качественным.

Определим некоторые педагогические условия ис-
пользования средств ИКТ в образовательном процессе 
обучающихся.

1. Учет психолого-педагогических принципов орга-
низации образовательной деятельности младших школь-
ников (количество объектов на экране (их должно быть 
немного); соблюдение нормы времени (20-25 минут для 
младших школьников) и др.).

2. Включение возможности ИКТ в разные виды взаи-
модействия, согласно ФГОС НОО (обучающийся ⇔  

педагог; обучающийся ⇔  родители; обучающийся ⇔  

обучающийся).
3. Технология использования различных видов ИКТ 

в обучении младших школьников. Например, презента-
цию уместно использовать на любом этапе построения и 
планирования урока.

Приведем пример для детей 1-го класса с использо-
ванием интерактивной доски и программного обеспече-
ния SMARTNotebook (источник: К.А. Дымнова [3]).

Пример 1. Выбери нужную фигуру из пронумерован-
ных фигур (рис.1.)

Рисунок 1- Пример задания с использованием 
SMARTNotebook

Данное задание может использоваться как на инте-
рактивной доске, так и с помощью мультимедийной пре-
зентации. (Использование интерактивной доски позво-

ляет ученику самостоятельно передвинуть фигуру; при 
использовании презентации ребенок называет правиль-
ный ответ, учитель нажимает на него: если он верный 
– фигура перелетает в нужное место, иначе – вылетает 
красная надпись «Подумай еще!»). 

Предложенное задание математического содержания 
следует использовать на разных этапах образовательно-
го процесса (актуализация знаний, объяснение нового 
материала, рефлексия и т.д.)

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Правильное использование средств ИКТ в образова-
тельной деятельности младших школьников является од-
ним из способов оптимизации процесса обучения; пред-
полагает развитие учебной мотивации; обеспечивает 
реализацию психолого-педагогических и методических 
условий в учебном процессе детей. Актуальной оста-
ется проблема развития учебной мотивации в условиях 
реализации ФГОС ДО (Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования); 
важен аспект разработки и обосновании дидактических 
средств по использованию современных информацион-
ных технологий (мультимедийные материалы) в образо-
вательной деятельности дошкольников.
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Анотація. У статті обґрунтовано важливість використання сучасних навчальних технологій у процесі 
професійної підготовки у вищій школі. Детально розкрито специфіку такої новітньої навчальної технології, як 
квест-технологія. Наразі квест-технологія – це засіб, що володіє потужним дидактичним потенціалом та сприяє 
підвищенню рівня підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Вона дозволяє залучати студентів до 
дослідницько-пошукової діяльності, активізувати самостійну роботу, збільшити мотивацію та навчальний інтерес 
студентів. У статті ідентифіковано сутність понять «квест», «квест-технологія», «веб-квест». Визначено освітні цілі 
квест-технології, окреслено навички, розвитку яких вона сприяє. Наведено класифікацію навчальних веб-квестів та 
описано їх основні структурні компоненти. Розкрито вимоги до начальних веб-квестів, їх розробки та засади вико-
ристання. А також оцінювання результатів веб-квесту за конкретними критеріями. Визначено особливості реалізації 
веб-квесту на основі інформаційно-комунікаційних технологій та використання у процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців видавництва та поліграфії у закладі вищої освіти при викладанні навчальної дисципліни «Основи 
типографіки». Описано авторський електронний ресурс з методичними вказівками щодо використання веб-квесту. 
Автор описує особливості підготовки навчальних веб-квестів, виходячи зі специфіки дисципліни та з урахуванням 
середовищного підходу до навчання.

Ключові слова: веб-квест, квест-технологія, навчальна технологія, інформаційно-комунікаційні технології, 
професійні підготовка, освітнє середовище.
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Abstract. In the article the author marks importance of the use of modern educational technologies in the process 

of professional preparation at higher school. In detail revealed specific of such newest educational technology, as quest-
technology. Quest-technology is a medium that has a powerful didactic potential. It helps to increase the level of students’ 
preparation for future professional activities. This technology will promote research activity of students, activates them 
independent work, increases motivation and educational interest. In the article identified the essence of the concepts of 
«quest», «quest-technology», «web quest». An author defined educational whole quest-technology; outlined skills what she 
assists development of that. The classification of educational web-quests is given. Their main structural components are 
described. The author revealed the requirements for educational web-quests, their development and use, and the evaluation 
of the results of the web-quest according to specific criteria. In the article described the features of creating and using a 
web-quest with the use of information and communication technologies. Described their use in the process of professional 
training of future specialists in publishing and printing at the institution of higher education in the teaching of the discipline 
«Fundamentals of typography». The authorial electronic resource with the methodical pointing in relation to the use of web-
quest is described. The author describes the peculiarities of training Web-quests based on the specifics of the discipline and 
taking into account aspects of the educational environment.

Keywords: web-quest, quest-technology, educational technology, information and communication technologies, 
professional training, educational environment.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Головна проблема, що наразі постає перед закладами 
вищої освіти – це забезпечення високої якості підготовки 
студентів до майбутньої професійної діяльності. Одним 
із пріоритетних шляхів вирішення цього завдання є ви-
користання сучасних технологій у навчальному процесі, 
що сприятиме інтенсифікації навчання, підвищенню мо-
тивації і пізнавального інтересу студентів, забезпечить 
умови для самонавчання та науково-творчого пошуку 
[1]. Потужним потенціалом володіє така навчальна тех-
нологія, як веб-квест.

Веб-квест є одним із інноваційних способів залучен-
ня студентів до дослідницької діяльності, що створює 
умови для пошуку і трансформування нової інформації 
та кращого її розуміння [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема використання сучасних 
технологій у навчальному процесі широко розкрита у 
доробках вітчизняних і закордонних науковців, безпо-
середньо ж квест-технології (термінологічному озна-
ченню, класифікаційному співвідношенню) присвяче-
ні праці Я. Биховського [7], Л. Желізняк [17] І. Сокол 

[9], В. Шмідт [8], Б. Доджа [4], С. Маддукс [13] та ін. 
Застосовування освітніх квестів у закладах вищої освіти 
описано у роботах Л. Савченко [11], Н. Кононнець [5] та 
ін. Проте, особливості використання цієї технології при 
професійній підготовці майбутніх фахівців видавництва 
та поліграфії практично не висвітлені, що і зумовило ак-
туальність цього дослідження.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті полягає у подальшому з’ясуванні особли-
востей квесту як навчальної технології та визначенні 
специфіки підготовки, створення та використання освіт-
ніх квестів при вивченні навчальних дисциплін у про-
цесі професійної підготовки бакалаврів видавництва та 
поліграфії.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Квест в освіту прийшов із ігрової та розважальної сфери, 
де використовувався у прямому розумінні слова: «дов-
гий пошук того, що важко знайти, або спроба досягти 
чогось складного» [3]. Одночасно, це один із поширених 
прийомів побудови сюжету у літературі та міфології, 
що передбачає подорож персонажів до певної цілі че-
рез подолання ряду труднощів. На перших етапах у на-
вчальному процесі квест використовувався як різновид 
рольової гри, що полягала у виконанні тими, хто навча-
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ється, поставлених завдань, шляхом самостійного пошу-
ку можливих рішень та вибір найбільш оптимального. 
З розвитком комп’ютерної техніки та інформаційних 
технологій, квест став одним із найпоширеніших видів 
комп’ютерних ігор, що полягали у виконанні персона-
жами завдань, долаючи послідовність перешкод, для до-
сягнення ігрової цілі. Ідея використання мережі Інтернет 
та інформаційно-комунікаційних технологій для органі-
зації і проведення квестів вперше була впроваджена в 
освітню практику університету Сан Дієго у 1995 р. Берні 
Доджем (Bernie Dodge) [4]. За визначенням науковця, 
веб-квест – це орієнтована на дослідження діяльність, в 
якій більша частина або вся інформації, яку опрацьову-
ють ті, хто навчається, походить із ресурсів Інтернет. 

Аналіз наукових праць вітчизняних та закордонних 
науковців показав, що веб-квест є багатоаспектним яви-
щем, що розглядається як: 

– сукупність методів та прийомів організації до-
слідницької діяльності, для виконання якої студенти 
здійснюють пошук інформації, використовуючи інтер-
нет-ресурси з практичною метою [5]; 

– проблемне завдання з елементами рольової гри, для 
виконання якої використовуються інформаційні ресурси 
Інтернет [6]; 

– сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи 
ту чи іншу навчальну задачу [7]; 

– міні-проекти, засновані на пошуку інформації в 
Інтернаті [8]. 

Тобто, веб-квест є багатоаспектним явищем, що 
одночасно виступає і повноцінним освітнім продуктом 
(сайтом, електронним ресурсом), і засобом організації 
навчальної діяльності.

З огляду на професійну підготовку майбутніх 
фахівців, веб-квест – це сучасна навчальна технологія, що 
передбачає використання глобального інформаційного 
простору та інформаційно-комунікаційні технології для 
пошуку, опрацювання та оцінювання інформації, з ме-
тою розв’язання дослідницьких завдань, пов’язаних з 
майбутньою професійною діяльністю. 

Веб-квест є одночасно ігровою та проектною 
технологією. З однієї сторони, він передбачає ігрову 
форму взаємодії між учасниками навчального процесу, 
яка сприяє формуванню вмінь розв’язувати завдання на 
основі компетентного вибору альтернативних варіантів 
через реалізацію певного сюжету [9]. З іншої сторони, 
веб-квест передбачає розв’язання значимої проблеми 
[6]: пошуку раціональних способів її розв’язку, знаход-
ження переконливих аргументів доведення правильності 
обраного шляху, обґрунтування висновків.

Можна виділити такі різновиди веб-квестів [4; 10]:
– за тривалістю проведення: короткострокові (вико-

нуються протягом одного – трьох занять; мета – при-
дбання та інтеграція знань; результат – збір, опрацюван-
ня і засвоєння великої кількості нової інформації); дов-
гострокові (тривають від одного тижня до місяця; мета 
– розширення та переробка знань; результат – глибокий 
аналіз цілого комплексу знань, перетворення їх певним 
способом і демонстрація розуміння матеріалу, шляхом 
створення певного продукту);

– за кількістю учасників: індивідуальні; в міні гру-
пах;

– за предметним змістом: в рамках однієї дисциплі-
ни; міжпредметні (більш складні у розробці і реалізації);

– за домінуючим видом діяльності учасників: рольо-
ві; ігрові; пошукові; інформаційні; дослідницькі; творчі;

– за режимом проведення: в реальному режимі; у вір-
туальному режимі; комбіновані;

– за освітнім середовищем: традиційне освітнє сере-
довище; інформаційне освітнє середовище.

Незалежно від виду, для максимального досягнення 
ефективності, веб-квест має містити принаймні такі ча-
стини [4; 10]:

1. Вступ, де подається довідкова інформація: огляд 
квесту, сценарій, описуються ролі та етапи виконання.

2. Завдання, яке потрібно виконати (доступне, здійс-
ненне та цікаве): серія питань, на які потрібно знайти 
відповідь; проблема, яку потрібно вирішити; позиція, 
яку потрібно захистити; чи інша діяльність, спрямова-
на на пошук, збір, переробку інформації і презентування 
результатів.

3. Набір інформаційних джерел, необхідних для ви-
конання завдання: веб-ресурси, документи доступні че-
рез електронну пошту або конференції в режимі реаль-
ного часу, бази даних в Інтернеті доступні для пошуку, 
а також книги та інші документи фізично доступні у на-
вчальному закладі. 

4. Опис процесу, який студенти повинні пройти у 
виконанні завдання. Процес повинен бути розбитий на 
чітко описані кроки.

5. Вказівки щодо організації отриманої інформації: 
важливо чітко описати, в якому вигляді студенти мають 
представити отримані результати (відповіді на запитан-
ня; опис; концептуальні карти чи причинно-наслідкові 
діаграми та ін.) і у якій формі (реферат, презентація, веб-
сайт тощо).

6. Оцінювання, опис критеріїв і параметрів оціню-
вання веб-квесту.

7. Висновок, який супроводжує закриття квесту, на-
гадує учням про те, що вони дізналися, і, можливо, за-
охочує їх до подальших пошуків.

Веб-квест, як навчальна технологія, володіє потуж-
ним дидактичним потенціалом, що сприяє [9; 11; 12; 15; 
16; 2]: розвитку інтелектуальної та емоційної активності 
студентів; розвитку креативного мислення; цілеспря-
мованому мотивуванню до процесу здобування знань; 
забезпеченню контекстності навчання; індивідуалізації 
навчання; формуванню різних видів компетентностей 
студентів: предметних, міжпредметних, і ключових (ін-
формаційної, навчально-пізнавальної, комунікативної, 
кооперативної); самовираженню того, хто навчається; 
розширенню світогляду; збагаченню додатковими знан-
нями; розвитку конкурентності та лідерських якостей 
кожного учасника; підвищенню відповідальності за ре-
зультати діяльності та їх презентацію. Окрім того, при 
використанні веб-квестів у студентів формується бачен-
ня більш багатих тематичних відношень, вони роблять 
вклад у реальний світ знань і починають розмірковувати 
над власними метакогнітивними процесами. 

Проте, ряд науковців визначають і негативні сторо-
ни веб-квестів, наведені і праці [12], зокрема: наразі не 
існує достатніх досліджень щодо конкретної стратегії 
навчання із використанням веб-квестів; відсутній зв’я-
зок веб-квестів із певними дисциплінами; при створенні 
і використанні веб-квестів не завжди враховуються ета-
пи розвитку тих, хто навчається, і тому виникає ризик 
використання заходів, які не підходять для деяких сту-
дентів; існує багато квестів, які були створені не дуже 
продумано як зі сторони викладання, так і дизайну. 

Щоб отримати від веб-квестів у навчальному процесі 
позитивні результати, потрібно дуже виважено підходи-
ти до їх проектування і застосування [12]: важливо по-
стійно оцінювати відповідні навчальні стратегій з метою 
визначення еволюції їх ефективності; орієнтуватися на 
розвиток критичного мислення та мотивацію студентів. 
Лише коли вони правильно використовуються, «вони 
дають цікавий спосіб для студентів вирішувати реальні 
проблеми цілеспрямовано». [13, c. 133]

Обов’язковою вимогою до створення веб-квесту є 
включення проблемних завдання, що за Б. Доджем [4] 
можуть бути таких типів: переказ (демонстрація розу-
міння теми на основі представлення матеріалів із різних 
джерел у новому форматі: створення презентації, пла-
кату, розповіді); аналіз (пошук і систематизація інфор-
мації); компіляція (трансформація формату інформації, 
отриманої з різних джерел); оцінка (обґрунтування ок-
ремої точки зору щодо проблеми); переконання (уміння 
схилити на свою сторону опонентів або нейтрально на-
лаштованих осіб); планування і проектування (розробка 
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педагогически 
науки

плану чи проекту на основі заданих умов); самопізнання 
(будь-які аспекти дослідження особистості); журналіст-
ське розслідування (об’єктивне дослідження інформації 
(розподіл думок і фактів); творче завдання (створення 
п’єси, вірша, пісні, відеоролика, сайту); наукові дослі-
дження (вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на ос-
нові унікальних он-лайн джерел).

Як зазначає Г. Тейлор [14], для успіху веб-квестів 
необхідні ряд критичних елементів, до яких, на думку 
автора, відносяться:

– простота – простий, доступний підхід краще сприяє 
досягненню освітніх цілей, ніж залучення великої кіль-
кості технологій і засобів;

– дизайн – важливо не лише розробити квест і страте-
гію його виконання, а представити його студентам в ес-
тетичному привабливому вигляді, із зрозумілою струк-
турою і легкою навігацією;

– ресурси є «серцевиною» веб-квестів, тому при їх 
розробці викладачі повинні знаходити гарні ресурси від 
надійних джерела, які мають великий потенціал;

– організація – веб-квести повинні дотримуватися 
встановленого графіку і бути гарно організованими; ді-
яльність повинна бути чіткою та простою;

– візуалізація – педагоги повинні бути здатні візуа-
лізувати діяльність та продукти перед використанням 
веб-квестів;

– різноманітність – веб-квести повинні сприяти роз-
витку творчості та різноманітності діяльності студентів 
та створюваних ними продуктів;

– квестовий елемент – веб-квести є ефективними, 
коли вони насправді представлені більше як квести, ніж 
прості списки завдань;

– навчальна складова – веб-квести призначені для 
реальних студентів та викладачів, відтак, теми повинні 
бути узгоджені з цілями навчального плану та освітніми 
результатами.

Розробка хорошого веб-квесту – це складний кропіт-
кий процес, що вимагає знання навчальної практики, зді-
бностей тих, хто навчається, змісту дисципліни, а також 
вільного володіння технологічними інструментами. 

При використанні технології веб-квесту, функції пе-
дагога полягають у наступному [9]: визначення освітніх 
цілей квесту, побудова сюжетної лінії, оцінювання кін-
цевого результату та процесу діяльності учня, забезпе-
чення організації пошуково-дослідницької навчальної 
діяльності. А головне завдання студента – самостійний 
пошук необхідної інформації, її дослідження і опрацю-
вання з метою вирішення поставлених завдань. На ос-
нові аналізу наукових праць [4; 5] та власного педаго-
гічного досвіду, можемо виділити такі етапи реалізації 
технологія веб-квестів з визначенням ролі учасників на-
вчального процесу: 

І. Пошуковий етап: ознайомлення викладача з ресур-
сами, доступними в режимі онлайн, наявними каталога-
ми веб-сайтів для педагогів, що дає поштовх для подаль-
ших розвідок; організація викладачем ресурсів зі своєї 
дисципліни за відповідними категоріями (довідкові ма-
теріали, проектні ідеї); визначення викладачем тем, які 
вписуються в навчальний план дисципліни та для яких є 
відповідні матеріали в режимі онлайн.

ІІ. Підготовчий етап: визначення конкретної теми 
веб-квесту (викладач задає тему, створює проблемну 
ситуацію, визначає ролі студентів або описує сценарій 
веб-квесту, окреслює попередній план роботи); 
вербалізація завдання (викладач вербалізує конкрет-
не завдання в рамках обраної теми) – на виході маємо 
методичні вказівки у вигляді сайту чи ресурсу, де у 
зрозумілій, привабливій і цікавій формі описано процес 
виконання квесту і чітко визначено підсумковий резуль-
тат; опис Інтернет-ресурсів – викладач пропонує сту-
дентам список посилань на Інтернет-ресурси (назви веб-
сайтів із вказаними адресами та короткою анотацією);

ІІІ. Етап виконання: пошук інформації – студен-
ти здійснюють пошук необхідної інформації в мережі 

Інтернет, користуючись при цьому описом процедури 
роботи (методичними рекомендаціями, розроблени-
ми викладачем); організація та керування пошуково-
дослідницькою діяльністю студентів (викладач займає 
позицію спостерігача і консультанта, за потреби кон-
сультуючи і спрямовуючи діяльність студентів); опра-
цювання студентами отриманих матеріалів (аналіз, 
порівняння, синтез, обґрунтування позиції тощо); 
підготовка студентами презентації веб-квесту (результат 
– локальний веб-сайт, Інтернет-сторінка, презентація, 
електронний ресурс чи друковане видання), де доцільно 
повідомити тему, мету, засоби створення, використані 
джерела та представити вирішене завдання; виступ 
студентів із демонстрацією напрацювань.

ІV. Підсумковий етап: обговорення; оцінка виконаної 
роботи самими студентами; підбиття підсумків (поділ 
враженнями, спільне окреслення перспектив подальших 
пошуків з цієї та інших навчальних дисциплін).

Оцінювання результатів веб-квесту є особливо важ-
ливим елементом їх проведення. Критерії оцінювання 
можуть бути різними. На думку Л. Желізняк [14], веб-
квест є комплексним завданням, тому оцінка його ви-
конання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, 
орієнтованих на тип проблемного завдання і форму 
представлення результату, а детальна шкала критеріїв 
дозволить викладачу та учасникам проекту оцінювати 
результати роботи. 

Таблиця 1 – Критерії оцінки робіт студентів

* Складено автором за даними [14].
Окремо можна вивести критерії щодо оформлення 

роботи веб-квесту (звіту), а саме: стилістика оформ-
лення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так далі), 
навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), 
наявність ефектів, об’єм тощо.

Вітчизняна і світова практика підтверджує 
ефективність використання веб-квестів у навчальному 
процесі вищої школи [2; 3; 13]. Власний педагогічний 
досвід показав, що ця технологія є ефективною і у 
професійній підготовці бакалаврів видавництва та 
поліграфії. 

На кафедрі комп’ютерних мультимедійних 
технологій Національного авіаційного університету 
у рамках вивчення дисциплін «Теорія кольору» та 
«Основи типографіки» було розроблено та впровадже-
но у навчальний процес авторські мультимедійні освітні 
ресурси з методичними вказівками до виконання веб-
квестів. 

Розроблені ресурси розміщено освітньому сере-
довищі кафедри з можливістю вільного доступу сту-
дентів до матеріалів та можливістю їх завантаження. 

Призначено ресурcи для студентів другого курсу 
спеціальності «Видавництво та поліграфія». 
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Розглянемо використання веб-квесту при вивченні 
дисципліни «Основи типографіки». 

Тема квесту – «Портфоліо робіт з типографіки». 
Мета – пошук, підбір, аналіз та опрацювання зразків 

шрифтового та типографічного оформлення різних видів 
видавничої продукції в мережі Інтернет та у реальному 
оточенні. 

Компетентності (загальні і фахові), які має набути 
студент в результаті вивчення навчальної дисципліни 
із використанням веб-квесту: здатність до розв’язання 
складних непередбачуваних задач і проблем у сфері 
професійної діяльності та / або навчання, що передбачає 
збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір 
методів та інструментальних засобів, застосуван-
ня інноваційних підходів; здатність спілкуватися та 
розповідати про власні ідеї і процеси дизайну та роз-
робки; здатність оцінювати та обговорювати предмети, 
пов’язані із видавництвом та поліграфією; володіння ос-
новними навичками у формулюванні і оцінюванні дизай-
нерських концепцій та моделей; розуміння теоретичних 
фундаментальних основ дизайну у сфері спеціалізації 
видавництва та поліграфії. 

До створення веб-квесту було включено такі проблемні 
завдання: аналіз (пошук і систематизація інформації), 
оцінка (надати критичне обґрунтування шрифтового і 
типографічного рішення відібраних зразків), творче за-
вдання (створення власного електронного ресурсу).

Результат веб-квесту – мультимедійна презентація. 
Кінцевий продукт має продемонструвати не лише ре-
зультати дослідницько-пошукової роботи студентів, а й 
рівень сформованості практичних вмінь.

Розроблений веб-квест хоча і є моно-квестом, проте 
носить міждисциплінарний характер, оскільки при його 
виконанні студенти мають використовувати знання і 
уміння, отримані при вивченні інших дисциплін, зокре-
ма, «Композиція, рисунок, перспектива» (при створенні 
ресурсу потрібно застосувати вміння виважено 
здійснювати композиційну організацію кожної сторінки 
окремо, і всього ресурсу), «Комп’ютерна графіка» (важ-
ливо не лише підібрати матеріал, а й належним чином 
його підготувати у відповідних графічних редакторах, 
відкоригувавши тонові і колірні параметри тощо).

За тривалістю проведення це довгостроковий квест 
(виконувався протягом місяця), оскільки перед студен-
тами висувалося завдання не лише здійснити глибокий 
аналіз інформації, а й її перетворення і створення влас-
ного продукту.

На рис. 1. показано першу сторінку мультимедійного 
ресурсу «Основи типографіки Веб-квест» (технічна і 
змістова реалізація Денисенко С. М.).

Рисунок 1- Головна сторінка мультимедійного ре-
сурсу (складено автором)

Ресурс є простим і зрозумілим, виконаний у сучас-
ному мінімалістичному стилі, без зайвих елементів. 
Користуватися ним легко і зручно за рахунок елементів 
навігації та інтерактивного змісту, що дозволяє швидко 
переходити до потрібного місця. Весь матеріал викла-
дено стисло і структуровано, без великих текстових по-

яснень. 
Для кращого сприйняття, наповнення ресурсу візу-

алізовано і представлено у вигляді інфографіки, це 
сприяло легкому «зчитуванню» і розумінню, та надава-
ло оригінальності ресурсу. У розділі «Етапи виконання» 
описано послідовність проходження квесту в цілому, а у 
розділі «Робота над завданням» наводяться етапи безпо-
середнього виконання завдання (рис. 2).

Рисунок 2 - Сторінка «Робота над завданням» (скла-
дено автором)

У розділі «Завдання» наводиться опис п’яти за-
вдань, які потрібно студентам дослідити (рис. 3). Усі 
завдання безпосередньо пов’язані з тематичним планом 
навчальної дисципліни і сформульовані не у вигляді 
списку питань, а як рубрики. Поряд із завданням додано 
коротку анотацію для спрямування пошуку у потрібних 
напрямах.

Рисунок 3 - Сторінка «Завдання» (складено автором)

Як уже наголошувалося вище, «серцевиною» веб-
квесту є ресурси (посилання на Інтернет джерела). У роз-
робленому проекті також міститься розділ «Ресурси», 
де наведено список основних джерел із використанням 
яких студенти зможуть виконати поставлені завдання 
(рис. 4). 

Рисунок 4 - Сторінка «Ресурси» (складено автором)

Представлені ресурси – це адреси веб-сайтів найваж-
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ливіших сервісів та спільнот у сфері графічного дизай-
ну, де зібрано велика кількість зразків друкованої та 
електронної продукції. 

Весь перелік, це по суті гіперпосилання на потрібні 
веб-сторінки. Їх цінність, у рамках цього веб-квесту, 
полягає у тому, що вони містять лише приклади видань 
(без описів), аналіз, порівняння і обґрунтування студен-
ти змушені виконувати самостійно. 

Окрім того, ці ресурси стануть універсальними для 
студентів як у подальшому навчанні, так і майбутній 
професійній діяльності.

Останнім елементом розробленого ресурсу є розділ 
«Критерії оцінювання», де представлено рівні та критерії 
оцінювання кінцевого результату роботи студентів 
(рис. 5). 

Включення цього розділу дозволить студентам 
постійно здійснювати самоконтроль у процесі власної 
роботи і чітко уявити кінцевий результат.

Рисунок 5 - Сторінка «Критерії оцінювання» (скла-
дено автором)

Створений веб-квест виконувався студентами дру-
гого курсу спеціальності «Видавництво та поліграфія» 
протягом місяця і став своєрідним підсумком вивчення 
дисципліни «Основи типографіки». Виконуючи його 
студенти узагальнили отримані під час аудиторних за-
нять теоретичні знання і практичні вміння, а також про-
явили здатність до дослідницької роботи, самостійно 
здійснюючи пошук, опрацювання і засвоєння інформації. 
Всі результати роботи захищалися шляхом демонстрації 
кожним студентом власних напрацювань, що дало змо-
гу не лише показати свої досягнення, а й поділитися 
досвідом, обговорити, подискутувати щодо спірних 
моментів. Розроблені проекти було додано до портфоліо 
студентських робіт кафедри.

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Як показав практичний досвід, 
навчальні квести, а зокрема такий різновид як веб-
квест, володіє потужним дидактичним потенціалом. 
Застосування веб-квесту при навчанні професійних 
дисциплін продемонстрував, що завдяки цій 
технології, насамперед, зростає навчальна мотивація 
та пізнавальний інтерес (за рахунок кардинальної 
відмінності від традиційних технологій організації на-
вчання); активізується самостійна діяльність студентів 
(виконання квесту потребує зосередженості на завданні, 
а цікава тематика спонукає до пошуку); з’являється 
можливість творчого самовираження (результати кве-
сту потрібно якісно, естетично і креативно оформити); 
формуються комунікативні навички (отримані результа-
ти необхідно захистити, продемонструвавши викладачу 
та одногрупникам, обґрунтувати свій вибір, відповісти 
на запитання). Таким чином, веб-квест може з успіхом 
використовуватися у процесі підготовки бакалаврів ви-
давництва та поліграфії і ефективно сприяти формуван-
ню ключових професійних компетентностей. У подаль-
шому передбачається дослідити питання застосування 
інших навчальних технологій у професійній підготовці 
майбутніх фахівців видавництва та поліграфії, таких як 

ділова гра, кейс-технологія та ін.
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Анотация. В разработката е обоснована необходимостта от запознаване на учениците с комуникационните тех-
нологии и техническите средства за комуникация. Разгледано е въвеждането на теми от областта на комуникацион-
ните технологии в учебното съдържание по предмета технологии и предприемачество. Направена е характеристика 
на основна тема „Комуникации и контрол”. Коментирани са конкретните теми и очакваните резултати. Обърнато е 
внимание и на методическите аспекти на обучението, като се подчертава необходимостта от използване на интеpак-
тивни методи и средства. Апробирана е възможността за изграждане на представи за комуникационни технологии 
в обучението в пети клас. След обучение по темите „Средства за визуална и гласова комуникация” и „Средства 
за контрол”е направена диагностика на формираните представи, с учениците е проведена анкета и дидактическо 
тестиране. Отчетени са положителни резултати от експерименталната работа. Подчертано е , че обучението по 
комуникации и контрол в рамките на дисциплината технологии и предприемачество  би позволило формирането у 
учениците на представи за комуникационни технологии. В заключение се обобщава мястото, ролята и значението 
на комуникационните технологии в обучението по технологии и предприемачество.
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Abstract. This development justifies the need to acquaint students with communication technologies and technical means 

of communication.  Considered is the introduction of topics in the field of communication technologies in the curriculum for 
the subject Technology and entrepreneurship. Characteristics of the main topic „Communication and control“ is made. The 
specific topics and the expected results were commented on. Attention is also paid to the methodological aspects of training, 
emphasizing the need to use interactive methods and tools. The ability to build ideas for communication technologies in fifth 
grade education is being explored. After the training on the topics „Visual and Voice Communication Tools“ and „Means 
of Control“, a diagnosis of the formed ideas was made, with the students being conducted a questionnaire and didactic 
testing. Positive results from the experimental work were reported - communication and control training within the discipline 
„Technology and Entrepreneurship“ would allow the formation of students‘ ideas for communication technologies. Finally, 
the place, role and importance of communication technologies in technology and entrepreneurship education is summarized.
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1. Актуалност на проблема
Комуникациите и комуникационните технологии са 

сред най-значимите и съществените процеси в съвре-
менното общество. „Комуникационните технологии – 
това са техническите начини и средства за изграждане 
и поддържане на комуникационните канали в общество-
то – транспорт,съобщения, радио, телевизия, интернет и 
други.”[4]  Ако проследим еволюцията на човечеството, 
повечето решаващи моменти в историята са били свър-
зани с промени в средствата за комуникация. През ХХI 
столетие телеграфът, пишещата машина и телефонът по-
степенно биват измествани и трансформирани в компю-
търни връзки, каквито дори съвременното поколение не 
е можело да си представи.  В съвремието разполагаме с 
далеч по-съвършени средства за комуникация: гласова и 
електронна поща, мобилни телефони,  смартфони, каме-
ри с миниатюрни размери, дронове  и вероятно в близко 
бъдеще още по-модерна технологии - технологиите  на 
новото време.   

Повечето съвременни средства за общуване имат ед-
новременно и информационни и комуникационни функ-
ции. Затова се използва  терминът информационни и ко-
муникационни технологии (ИКТ). С него се обозначават 
на всички компютърни и комуникационни технологии, 
обикновено използвани съвместно.

В съвременното информационно общество, нуждата 
от използването на комуникационни технологии е оче-
видна, с оглед на нуждата от управление на огромното 
количество информация в различните сфери на човеш-
ката дейност.  ИКТ са необходимост за производството и 
бизнеса, използват се в здравеопазването, културата, со-

циалната дейност, в ежедневието и още много области.
Информационните и комуникационните технологии 

са сред най-важните фактори за социално развитие и 
просперитет. ИКТ се възприемат като показател за тех-
нологичната иновативност. „Информационната и кому-
никационна инфраструктура..е един от инструментите, 
чрез които се реализират иновациите” и са „основа, на 
която се изгражда националната иновационна систе-
ма.”[7] В иновационната  система ИКТ „се появяват 
първо като продукт на иновационна дейност (откритие, 
обратен инженеринг или трансфер)”. След като навли-
зането на технологията премине определена критична 
маса започват да се проявяват положителните външни 
ефекти на технологиите. ИКТ  представляват ключов 
фактор при провеждането на иновационна политика. 
Затова „Държавата трябва ускорено да изгражда инфор-
мационната и комуникационна инфраструктура, която е 
предпоставка за иновации в традиционните индустриал-
ни сектори” [2] . 

Съществени за ефективното прилагане на технологи-
ите се оказват не само ИКТ инфраструктурата, но също 
и уменията да се борави с нея, съответните администра-
тивни и нормативни процедури, както и наличието на 
адекватно модерно образователно и научно съдържание 
и информация. Затова трябва да се търсят методи и сред-
ства за подготвяне на специалисти, компетентни в об-
ластта на информационните и комуникационните техно-
логии, необходимо е ИКТ да навлязат в образователния 
процес.

Иновациите в техниката и технологиите съществе-
но влияят на образователния процес. „В съвременното 
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глобализиращо се и динамично общество владеенето 
и ползването на информационните и комуникационни 
технологии е съществен елемент от функционалната 
грамотност на всеки човек, необходимо условие за не-
говата лична и професионална реализация и израства-
не.”[3]. Затова е разработена Национална стратегия за 
навлизане на ИКТ в българските училища. Главна цел 
на стратегията e ефективно използване на съвременните 
информационни и мрежови технологии за повишаване 
качеството на образованието, обогатяване на учебното 
съдържание и въвеждане на иновационни образователни 
технологии и методи в учебния процес.[3]

За нуждите на образованието е нужно осъвременява-
не на учебното съдържание.  Планира се качеството на 
преподаването и обучението да бъде повишено чрез.....
обвързване на учебното съдържание с интересите и опи-
та на децата извън класната стая.[1] Трябва да се отчетат 
и налагащите се иновативни явления и авангардни тех-
нологии и средства. Затова комуникационните и инфор-
мационните технологии са включени в образователния 
процес по технологии и предприемачество. 

Настоящата статия е посветена на въвеждането на ко-
муникационните технологии като обект за изучаване по 
предмета технологии и предприемачество в прогимна-
зиален етап на СУ. Изследват се възможностите за фор-
миране у учениците на представи за комуникационни 
технологии чрез обучение по комуникации и контрол.

2.Теми от областта на комуникационните техно-
логии, включени в предмета Технологии и предприема-
чество. Методическите аспекти на обучението

Темите, имащи отношение към комуникационни-
те технологии се реализират най-вече в основна тема 
”Комуникации и контрол”. Тя присъства в учебната про-
грама по Технологии и предприемачество във всички 
класове в прогимназиалния етап и подготвя учениците 
в област на компетентност „Комуникация и контрол в 
бита и трудовите процеси”.

Приоритет в обучението по тази тема в V клас  е осъ-
ществяване на комуникации с дигитални средства. Тя 
подготвя учениците в областта на комуникационните 
технологии и  дава възможност те да научат:

- как да се разграничават по функционални признаци 
средства  за визуална и гласова комуникация 

- принципа на действие на фотокамерата, уеб камера-
та и мобилния телефон 

- как да се осъществява  визуална комуникация чрез 
уеб камера

- как да се заснемат, съхраняват  и пренасят фото из-
ображения на различни носители

- как да се разграничават по функционални признаци 
средства за контрол 

- как се осъществява контрол на топлинни процеси 
- как се осъществява контрол при покупка на стоки
Конкретните теми, включени в  основна тема 

”Комуникации и контрол” в V клас са: 
1.Средства за визуална и гласова комуникация 

-  Приоритет в  обучението по темата е запознаване с 
комуникациите, усвояване на знания за принципа на 
действие и начина за работа с фото и видеокамера, уеб 
камера, мобилен телефон. Дава се възможност на уче-
ниците за осъществяване на комуникации с дигитални 
средства, за самостоятелна направа на снимки, за изра-
ботване на фотоалбум.

2.Средства за контрол – Темата насочва към запоз-
наване със средства за контрол, използвани в ежедневи-
ето. Изисква се учениците да описват дигитални сред-
ства за измерване и контрол – термометър, касов апарат, 
бар код скенер. Изисква се да разпознават основните им 
функции, вида им, предназначението им.

 Основна тема ”Комуникации и контрол” в VІ клас 
запознава  със средства за комуникации и контрол, из-
ползвани в ежедневието. В нея се разглеждат функциите 
и начина на действие на електромер, водомер, топломер. 
Описва се предназначението и ползването на сигнална и 

охранителна инсталация. Темата дава възможност уче-
ниците да научат:

- защо е необходимо да се измерват и контролират 
количеството на изразходвана вода, електрическа и то-
плинна енергия;

- кои са функциите и принципът на действие на елек-
тромера, водомера и топломера;

- кои са функциите и принципа на действие на сиг-
налната и охранителната инсталация;

- как се изработва модел на сигнална и охранителна 
инсталация.

В VІ клас в основна тема ”Комуникации и контрол” 
са включени темите:

2.Дигитални средства за контрол -  Основна цел на 
обучението по темата е запознаване с начините и сред-
ствата за измерване и контрол на енергийните разходи 
в дома. Усвояват се  знания за принципа на действие и 
начина за работа на дигитални средства за измерване на 
консумираната енергия в бита – водомер, електромер, 
топломер.

2.Сигнална и охранителна инсталации - Приоритет в 
обучението по темата е запознаване с комуникациите и 
някои средства за комуникация и контрол, използвани в 
ежедневието, а също и с различни сигнални инсталации 
в дома. Учениците се запознават със звънчева, телефон-
на, домо фонна, пожароизвестителна и сигналноохрани-
телна битова инсталация.

В VІІ клас разглежданата основна тема запознава  с 
комуникационните технологии, със средства за

комуникации и контрол, използвани в ежедневието, с 
начините за изграждане, поддържане и функциониране 
на комуникационните системи. Учениците разбират кои 
са съвременните технически средства и системи за ин-
формация и комуникация, как да заснемат, редактират, 
съхраняват, възпроизвеждат и пренасят видео изображе-
ния. Темата дава възможност учениците да научат:

- да разпознава техническите устройства и системите 
за комуникация.

- как се  осъществява безжично предаване на инфор-
мация и управление на технически обекти.

- кои са компонентите на устройства за автоматичен 
контрол и управление. 

- как да разпознават по функционални признаци 
устройства за наблюдение, измерване и промяна на па-
раметрите. 

- как да осъществяват модели на автоматични устрой-
ства с електромагнитно и с фотореле

- какво е устройството и принципа на действие на ви-
деокамера. 

- как да заснемат, записват и възпроизвеждат образи 
и звуци с видеокамера.

В VІІ клас в основна тема ”Комуникации и контрол” 
се изучават темите:

1. Устройства и системи за комуникация – Основна 
цел на обучението по темата е запознаване с начините 
и средствата за комуникации. Разглеждат се мрежови 
комуникации, мобилни комуникации, сателитни кому-
никации.

2. Електронни устройства за контрол и управление - 
Приоритет в обучението по темата е формиране на пред-
стави за автоматичен контрол, управление и регулиране.

3. Видеокамера - Темата е насочена към усвояване на 
знания за видеокамерата, за нейното устройство и начин 
на действие. цел обучаване на учениците  да работят с 
видеокамера, да заснемат, редактират, съхраняват, въз-
произвеждат и пренасят видео изображения.

      Изброените теми са добра основа за запознава-
не на учениците с комуникационните технологии. Тези 
теми са съвременни, актуални и интересни, но с относи-
телно голяма сложност. Като се има в предвид възрастта 
на децата и трудността на овладяване на тематиката е 
важно е да се подберат внимателно методите и средства 
за организирането на учебно- възпитателен процес.

  С оглед осмисляне на комуникацията като процес и 
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развитие на комуникативните функции, се препоръчва 
използването на интерактивни методи и форми. „Интер 
активността, разгледана в рамките на педагогиката(ди-
дактиката) може да се сведе до дидактическите методи, 
приложими при работа в група, където взаимодействие-
то между партньорите е изведено на преден план.”[15]

 Работата в екип е основна образователна техноло-
гия, използвана в обучението по комуникации и кон-
трол. Възможностите, които предлага екипната работа 
в училище, улеснява процеса на усвояване на знания от 
областта на комуникационните технологии.

Подходящ интерактивен метод, който може да се 
прилага в обучението по комуникации и контрол е про-
ектният метод. Работата по проект е изключително ефек-
тивна в учебния процес, тъй като това е метод с подчер-
тано интегративен характер и практическа насоченост. 
Педагогическа ефективност на метода на проектите се 
основава на дейностния подход в обучението,на прин-
ципа на проблемното обучение.

При реализиране на съвременно обучение по кому-
никации се използват информационни комуникационни 
технологии и средства [7-13]. Това ще създаде „устой-
чива и благоприятна среда за осигуряване на качествено 
образование и ефективна наука, стъпвайки на най-мо-
дерните тенденции в развитието на ИКТ” [14]. 

Учениците правят проучвания, като използват раз-
лични източници на информация, между които и ин-
тернет, разработват и наблюдават компютърни пре-
зентации, правят снимки и видео заснемане. Работата, 
осъществяване на  комуникация с дигитални средства 
– уеб-камера, фотокамера, мобилен телефон развива ди-
гиталната компетентност на учениците, тяхната иници-
ативност и предприемчивост, представите за информа-
ционни и комуникационни технологии.

Въвеждането на подходящи теми от областта на ко-
муникационните технологии, използването на инова-
тивни  интерактивни методи позволява реализирането 
на модерно обучение по комуникации и контрол и   спо-
собства за повишаване на ефективността и качеството 
му.                                                                                                                                   

3. Апробиране на възможността за изграждане на 
представи за комуникационни технологии в обучението 
в V клас.

След обучение по темите „Средства за визуална и 
гласова комуникация” и „Средства за контрол” [5],[6] 
е направена диагностика на формираните представи, с 
учениците е проведена анкета и дидактическо тестира-
не. Изследването е проведено в СУ „Георги Бенковски“ 
гр . Пазарджик с участието на дипломантката Гинка 
Гергинска – Коева. При оценяване на учениците, овла-
дяващи дадените теми и дейности, могат да бъдат из-
ползвани следните критерии и показатели, които съот-
ветстват на предварително формулираното изискване за 
формиране на представи за комуникационни техноло-
гии.

 Таблица 1 - Критерии и показатели
Критерии Показатели

познавателен

1.Познава основни понятия от комуникационни-
те технологии – фотокамера, уеб-камера, моби-
лен телефон. 
2.Познава и използва популярни комуникацион-
ни средства.

технически 
1.Разграничават по функционални признаци 
средства за комуникации и контрол.
2.Познава  принципа на действие на средства за 
визуална и гласова комуникация.

технологичен
1.Осъществява визуална комуникация чрез 
уеб-камера.
2.Заснема, съхранява и пренася фото изображе-
ния на различни носители.

оценъчен

1.Разбира значението на комуникационните 
технологии
2.Точна оценка на функциите, приложенията 
и употребата на средствата за комуникации и 
контрол.

Анкетата се провежда, за да се проучи отношение-
то на учениците към темата „Комуникации и контрол”. 
По -голям процент от учениците харесват раздела 
Комуникации и контрол в предмета Технологии и пред-
приемачество. Смятат  дори, че това е една от най – ин-
тересните теми. Защото всичко свързано с комуника-
циите учениците използват активно в ежедневието си. 
Резултатите са нагледно показани на Рисунка 1.

Рисунка 1 - Отношение към часовете по комуника-
ционен  контрол

С теста се диагностицира нивото на овладени знания 
и умения за комуникационните средства и технологии. 
При решаването на теста учениците показаха високи ин-
дивидуални резултати,показани графично на Рисунка 2. 
Средната аритметична оценка е много добър 5,20. Тези 
резултати показват, че учениците много добре са разбра-
ли изучаваните, във връзка с комуникационните техно-
логии, проблеми.

            

Рисунка 2 - Индивидуални резултати от решаването 
на теста

Проведеното с учениците от пети клас изследване 
потвърждава, че обучението по основна тема „Кому-
никации и контрол” дава възможност за формиране на 
представи за комуникационни технологии. Учениците 
знаят повече и придобиват умения да използват повече 
средствата за комуникация. Те стават по-уверени  в себе 
си и по-смели във взимането на решения и при осъще-
ствяването на комуникации. 

4. Заключение
Комуникационните технологии и средства са инова-

тивни явления, бележещи облика на нашето съвремие. 
Широкото им разпространение, ролята и функциите им 
да подпомагат социално-икономическото развитие, на-
лагат въвеждането им в обучението. 

Комуникационните технологии присъстват и в учеб-
ното съдържание по предмета Технологии и предпри-
емачество, в основна тема „Комуникации и контрол”. 
Темата е важна и значима, защото тя помага за формира-
нето и изграждането на представи за така актуалните ко-
муникационни технологии. Учейки учениците разбират 
колко важна част заема комуникацията в нашия живот, 
запознават се със съвременни средства за комуникация, 
оценят ролята и значението на комуникацията в актив-
ното развитие на съвременното общество.

За ефективното провеждане на обучение по комуни-
кации и контрол се препоръчва да се използват интерак-
тивни методи и техники – групова дейност, работа по 
проект, съвременни информационни и комуникационни 
средства.

Апробирането на обучението по комуникации и 
контрол в учебната практика доказва, че то позволява 
формиране на представи за комуникационни техноло-
гии. Обучението по комуникации и контрол в рамките 
на предмета технологии и предприемачество отразява 
иновативните тенденции в съвременните технологии. 
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То е насочено към изграждане на компетентности за раз-
биране, използване и оценяване на комуникационните 
средства и технологии. А „хората, които имат достъп и 
умения да използват съвременните информационни и 
комуникационни технологии, могат да направят живота 
си по-лек, по-успешен и по-приятен”[4].
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Анотація. У статті розглядаються основні аспекти комплексного використання паперових носіїв інформації й 

інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) при підготовці майбутніх учителів природничих спеціаль-
ностей. Охарактеризовано напрямки впровадження ІКТ у традиційну педагогічну освіту. Проаналізовано роль і 
важливість сучасних технічних засобів та відповідного програмного забезпечення під час проведення лекційних, 
практичних, лабораторних занять, позааудиторних заходів. Процес отримання студентами знань із природничих 
дисциплін можна поділити на головні складові: лекції, практичні чи лабораторні заняття, виконання індивідуальних 
навчально-дослідних і курсових робіт, дипломних і магістерських праць. Інформаційні технології в поєднанні з ви-
користанням друкованої продукції підвищують продуктивність розумової праці, дозволяють педагогам покращити 
методи роботи, розвивати індивідуальні здібності студентів, здійснювати динамічне оновлення організації навчан-
ня. Навчально-методичні розробки мають поєднувати і текстові матеріали, і графічні зображення, і відео- й аудіо-ін-
формацію. При цьому використання інформаційних освітніх технологій має місце на всіх етапах даного процесу, 
проте з обов’язковим застосуванням паперових носіїв інформації. Встановлено, що в поєднанні класичної методики 
викладання з ІКТ значно оптимізується навчальний процес, покращується якість умінь і навичок, відбувається акти-
візація пізнавальної діяльності студентів, що вдосконалює професійну підготовку фахівців-природничників. 

Ключові слова: носії інформації, паперові носії інформації, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, 
майбутні вчителі природничих спеціальностей, професійна підготовка. 
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Abstract. The article deals with the main aspects of the integrated use of paper carriers of information and information 

and communication technologies (hereinafter – ICT) in the preparation of future teachers of natural sciences. The directions 
of ICT implementation in traditional pedagogical education are described. The role and importance of modern technical 
tools and related software during lecture, practical, laboratory, non-audit activities are analyzed. The process of obtaining 
students knowledge of natural sciences can be divided into the main components: lectures, practical or laboratory classes, 
the implementation of individual study and research and term papers, diploma and master’s works. Information technology 
combined with the use of printed matter increases the productivity of mental work, allows teachers to improve methods 
of work, develop individual abilities of students, and make a dynamic renewal of training organization. Educational and 
methodological developments should combine both text materials, graphic images, and video and audio information. In this 
case, the use of information educational technology takes place at all stages of this process, but with the mandatory use of 
paper media. It is established that in combination of the classical teaching methodology with ICT the educational process is 
significantly optimized, the quality of skills and abilities is improved, there is intensification of cognitive activity of students, 
which improves the professional training of specialists-naturalists.

Keywords: carriers of information, paper carriers of information, means of information and communication technolo-
gies, future teachers of natural sciences, professional training.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Сучасному етапу розвитку освіти України 
притаманні динамізм, ринкова культура, глобалізація, 
гуманізація, інформатизація, що вимагає відповідної 
підготовки педагогів, здатних формувати в дітей не 
лише ключові компетенції, а й розвивати життєву 
компетентність. Це передбачає необхідність модернізації 
професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема, 
природничих спеціальностей, оновлення традиційного 
навчання з використанням ІКТ, що сприяє підвищенню 
самоосвітньої активності фахівців. Тому проблема пра-
вильного поєднання застосування паперових носіїв 
інформації й інформаційно-комунікаційних технологій 
(далі – ІКТ) при підготовці майбутніх учителів природ-
ничих спеціальностей є нині актуальною. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких розглядалися 
аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується ав-
тор; виділення невиділених раніше частин загальної 
проблеми. Перехід до інформаційного суспільства 
значно змінює традиційну систему освіти. В. Биков [1] 
пояснює, що з різних джерел є можливість отримати 
все більше інформації, яка заставляє переглядати наші 
по-новому сформовані уявлення, бо іншим чином дії не 
відповідатимуть потребам реальності. 

У доцільності поєднання носіїв інформації (напри-
клад, паперових та ІКТ) переконують напрацювання 
О. Рафальської [2, с. 130], яка наголошує на важливо-
сті спілкування викладача та студента, індивідуальному 
підході до кожної особистості, підвищенні рівня само 
дисциплінованості.

О. Романишина [3] розглядає та характеризує посту-
пові процеси впровадження ІКТ в освітній процес, вона 
описує інформаційні технології, здійснює класифікацію 
та визначає їх особливості, пропонує перелік тих засобів 
ІКТ, які знайшли найбільше застосування в класичній 
підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних за-
кладах. 

Про переваги «хмарних технологій» (можливість до-
ступу до навчально- методичних матеріалів із будь-яко-
го програмного засобу з підключенням до Інтернету) над 
паперовими носіями у професійній підготовці студента 
стверджують Ю. Лотюк [4] і Ю. Триус [5].

З аналізу досліджень і публікацій випливає, що со-
ціально-економічні умови становлення суспільства на 
сучасному етапі урізноманітнили й ускладнили процес 
навчання та виховання молоді. Головне завдання вищої 
педагогічної школи – підготовка майбутніх учителів 
до професійної діяльності в інформаційному просто-
рі. Вміння молодого фахівця активно використовувати 
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засоби ІКТ і грамотно поєднувати їх із класичними ме-
тодиками є обов’язковими елементами компетентності 
педагога. 

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є аналіз теоретичних основ і практичного 
досвіду комплексного використання паперових носіїв 
інформації й інформаційно-комунікаційних технологій 
при підготовці майбутніх учителів природничих спеці-
альностей, зокрема, для подолання низки суперечностей 
між нагальною потребою суспільства в конкурентоспро-
можних фахівцях і рівнем їхньої професійної мобільнос-
ті. Реалізація поставлених цілей передбачає розв’язання 
таких завдань: пояснення змісту понять «паперові носії 
інформації» й «інформаційно-комунікаційні техноло-
гії», з’ясування переваг сучасних інформаційних засобів 
над традиційними, визначення особливостей методики 
навчання учителів-природничників.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Освіта чимало значить у житті людини, її благополуччі 
та самореалізації. Реагування на виклики епохи вимагає 
утвердження новітньої парадигми навчально-виховного 
процесу. На зміну традиційній моделі, що базується на 
пріоритеті засвоєння та відтворення інформації, при-
йшла нова посткласична методологія навчання ХХІ сто-
ліття, що передбачає всебічний розвиток особистості як 
рівновеликої цінності. Демократичне та гуманістичне 
спрямування освіти дає можливість людині підготувати-
ся до швидкоплинно змінюваних умов соціокультурного 
життя і професійної діяльності [6, с. 11]. 

Входження України в європейський освітній простір 
вимагає підготовки нової генерації вчителів природни-
чих спеціальностей, котрі були б здатні розуміти еколо-
го-біологічні явища та процеси. Це вимагає від викла-
дачів спеціальних умінь вибирати для кожного конкрет-
ного заняття оптимальний варіант побудови навчаль-
но-виховного процесу, який би найкоротшим шляхом 
найбільш ефективного і якісного дозволяв вирішувати 
поставлені завдання. 

Важливо вдосконалювати класичну систему освіти 
сучасними інформаційними технологіями, які допомо-
жуть, як стверджує Томас Джефферсон, «звільняти, а не 
підкорювати уми, виховувати людей, які б ставили запи-
тання, а не вузьких бездумних конформістів, прищеплю-
вала б мораль, яка б підкріплювала свободу, а не мораль, 
яка б задурманювала розум і не давала виходу в життя 
новим чи альтернативним ідеям» [6, с. 12]. 

Інформація завжди розміщується па певних носіях, 
що містять відомості, доступні або тільки для людини, 
або для електронного пристрою, або одночасно для лю-
дини та пристрою. Паперові носії є найпростішими тра-
диційними банками інформації, хоча й серед них можна 
виділити різні групи: 

– за конструктивним виконанням: бланкові та рулон-
ні;

– за способом запису: рукописні і друковані; 
– за способом формування: ручної й автоматичної 

підготовки [7].
Інформація має переважно порівняльний характер, 

тобто складається тільки з таких відомостей, які корисні 
для користувача, зрозумілі йому та потрібні, інші дані 
утворюють так званий інформаційний шум.

Множина матеріалів утворює інформаційний ресурс. 
Нариклад, звичайна книжкова бібліотека, мова виклада-
ча є накопиченням інформаційного ресурсу. 

Носій інформації – це будь-який об’єкт або середови-
ще, що може тривалий час зберігати (нести) інформацію; 
в науково-педагогічній діяльності застосовується для за-
пису, читання, передачі, поширення відповідних відомо-
стей.

Електронні носії (CD–ROM, DVD–ROM, флеш-па-
м’ять, додатки мережі Інтернет) мають значну перевагу 
над паперовими листами, газетами, журналами, книга-
ми, конспектами. Недоліками електроносіїв є залежність 

від джерел електроживлення, для прочитання кожного 
типу та формату носія потрібен відповідний пристрій.

Вивчаючи суперечності, що краще – паперовий 
носій або електронний, однозначного твердження не-
має. Наприклад, більшість студентів надають перевагу 
електронним носіям, а викладачі думають по-різному: 
молодші – активно застосовують ІКТ, старші – значно 
не відходять від класичної системи використання папе-
рових носіїв. 

Можливо в майбутньому електронні носії зможуть 
замінити паперові, але за певних умов, наприклад, при 
масовому доступі до Інтернету. А нині, щоб достатньо 
знати та вміти, треба отримувати потрібну інформацію з 
різних джерел, незалежно від того, де вона зберігається.

Практика професійної підготовки майбутніх учите-
лів природничих спеціальностей дозволяє констатувати, 
що найперспективнішим шляхом формування фахової 
компетентності є доцільне поєднання різноманітних 
інноваційних форм організації та проведення занять у 
вищій школі. Можна виділити два основні підходи до 
комплексного використання паперових носіїв інформа-
ції й інформаційно-комунікаційних технологій. Перший 
полягає у традиційній лекційно-практичній системі ор-
ганізації навчального процесу (ІКК – для унаочнення 
та міжпредметних зв’язків); другий – спрямований на 
збільшення частки самостійної роботи студента, що ви-
магає цілеспрямованого ширшого застосування ІКТ.

Впровадженням інноваційних форм організації та 
проведення занять вимагає створення оновлених на-
вчально-методичних комплексів відповідних навчаль-
них дисциплін з використанням різних технологій і но-
сіїв інформації. З дидактичного погляду навчально-ме-
тодичний комплекс дисципліни обов’язково має містити 
навчальну програму, робочу навчальну програму, лекції, 
плани практичних занять, методичні рекомендації для 
організації самостійної роботи студентів. Тому системне 
використання комплексного поєднання паперових носі-
їв інформації з ІКТ є важливою педагогічною умовою 
формування професіоналізму майбутніх учителів при-
родничих спеціальностей.

Сьогодні в Україні швидкими темпами здійснюється 
забезпечення комп’ютерною технікою навчально-ви-
ховного процесу. Розвиток науки призводить до необ-
хідності підвищення вимог до професійної підготовки 
майбутніх учителів. Нові соціально-економічні перетво-
рення сучасного суспільства ставлять відповідні завдан-
ня перед системою освіти, особливо такі, як: 

– підготовка фахівців з навичками застосування 
комп’ютера в своїй діяльності; 

– формування вмінь розумного поєднання в освітньо-
му процесі використання паперових носіїв інформації й 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

– підвищення ефективності та якості професійної 
підготовки майбутніх учителів. 

Впровадження ІКТ в педагогічну освіту має низку 
позитивних факторів, які сприяють удосконаленню ме-
тодики викладання певної дисципліни: 

– суттєво прискорює передачу знань, надає доступ до 
значного обсягу інформації; 

– активізовує пізнавальну діяльність інтерактивним 
урізноманітненням форм навчальної роботи; 

– оптимально організовує процес трансформування 
традиційної освітньої системи в нову інформаційну. 

Актуальною проблемою нині для викладачів природ-
ничих спеціальностей є розробка таких навчально-ви-
ховних технологій, які здатні модернізувати класичні 
форми навчання у вищому навчальному закладі. 

Використання ІКТ не зводиться до простої заміни 
паперових носіїв інформації електронними. ІКТ тільки 
дають можливість систематизації вивчення, закріплен-
ня та контролю засвоєння навчального матеріалу, бо за 
традиційною методикою згаданні процеси переважно є 
розірваними. Інформаційні технології дозволяють інди-
відуалізувати навчання, підвищують мотивацію пізнан-
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ня, розвивають креативне мислення, економлять час, 
мультимедійна наочність сприяє кращому представлен-
ню інформації [8, с. 242]. 

Слід особливо пам’ятати, що ІКТ не витісняють тра-
диційних методів і прийомів, а тільки наближують мето-
дику навчання до вимог сьогоднішнього дня. 

Актуальними є ІКТ, які вдосконалюють систему при-
родничої освіти та роблять ефективнішим освітній про-
цес, такі як комп’ютерні навчальні програми, електронні 
підручники, бази даних, пошукові системи [9-12]. 

Процес отримання студентами знань із природничих 
дисциплін можна поділити на головні складові: лекції, 
практичні чи лабораторні заняття, виконання індивіду-
альних навчально-дослідних і курсових робіт, диплом-
них і магістерських праць. При цьому використання 
інформаційних освітніх технологій має місце на всіх 
етапах даного процесу, проте з обов’язковим застосу-
ванням паперових носіїв інформації. 

Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій 
дозволяє зробити навчальний процес більш наочним. 
Лекції, які супроводжуються електронними презентаці-
ями, краще сприймаються студентами, проте викладаче-
ві необхідно ще й мати до представленої на екрані ін-
формації коментарі та роз’яснення на папері, а слухачеві 
доцільно робити записи в опорному конспекті. Вміле 
поєднання використання паперових носіїв інформації й 
інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє по-
стійно підтримувати уважність у атмосфері пізнання, а 
також виділяти та наголошувати на суттєвих і важливих 
моментах. 

Підготовка та планування навчального заняття є 
основою його ефективного й успішного проведення. 
Навчально-методичні розробки педагога мають поєдну-
вати і текстові матеріали, і графічні зображення, і відео- 
й аудіо-інформацію.

Студенти завжди використовують комп’ютерні тех-
нології при написанні рефератів, курсових і дипломних 
робіт. У чинних нормативних документах вищої школи 
самостійна форма організації освітнього процесу є ос-
новним засобом оволодіння навчальним матеріалом в 
позааудиторний час і не поступається за вагомістю ау-
диторним заняттям, оскільки є пріоритетним чинником 
формування професійної компетентності, необхідної 
для безперервної освіти та самоосвіти [13, с. 313]. 

Застосування в навчально-виховному процесі ІКТ є 
«невід’ємною складовою інформатизації суспільства, 
впорядкування, сулхкупністю взаємопов`язаних орга-
нізаційно-правових, соціально-економічних, навчаль-
но-методичних, науково-технічних, виробничих та 
управлінських процесів, спрямованих на задоволення 
освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомуні-
каційних потреб учасників навчально-виховного проце-
су і тих, хто цей процес забезпечує» [14, c. 503]. 

Педагогічна діяльність в умовах інформатизації по-
требує високого відповідного рівня інформаційної куль-
тури, що передбачає вміле поєднання електронних на-
вчальних засобів і традиційних форм навчання. Сьогодні 
кваліфікований фахівець зобов’язаний володіти профе-
сійною інформаційною культурою, щоб використову-
вати здобуті знання найбільш вдалим чином. Паперові 
носії виконують ще й роль підстраховки при електро-
нних збоях, є свого роду компасом освітньої діяльності. 
Інформаційні технології в поєднанні з використанням 
друкованої продукції підвищують продуктивність ро-
зумової праці, дозволяють педагогам покращити мето-
ди роботи, розвивати індивідуальні здібності студентів, 
здійснювати динамічне оновлення організації навчання. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Проаналізувавши теоретичні 
основи та практичний досвід комплексного використан-
ня паперових носіїв інформації й інформаційно-комуні-
каційних технологій при підготовці майбутніх учителів 
природничих спеціальностей, можна стверджувати, що, 
і паперовий носій, і електронний є важливим банком ін-

формації. Сучасні студенти надають перевагу електро-
нним засобам, а викладачі мають різні методичні підхо-
ди: одні – активно застосовують ІКТ, інші – значно не 
відходять від класичної системи використання паперо-
вих носіїв. Тому питання використання певних носіїв 
інформації у вищій школі залежить від конкретного пе-
дагога, вимог до навчальної дисципліни, цільової ауди-
торії та наявного технічного забезпечення. І можливо в 
майбутньому, за певних умов, електронні носії зможуть 
замінити паперові.

Отже, практика професійної підготовки майбутніх 
учителів природничих спеціальностей дозволяє кон-
статувати, що найперспективнішим шляхом форму-
вання фахової компетентності є доцільне поєднання 
різноманітних інноваційних форм організації та про-
ведення занять у вищій школі. Комплексне викори-
стання паперових носіїв інформації й інформаційно-
комунікаційних технологій при підготовці майбутніх 
учителів природничих спеціальностей призводить до 
суттєвої зміни навчального процесу, який дозволяє 
визначати індивідуальну траєкторію кожного студента 
в освітньому середовищі, а розумне застосування ІКТ 
забезпечує формування цілісного світосприймання, 
дозволяє самостійно досягати поставлених цілей. Для 
вдосконалення паперових носіїв інформації та впро-
вадження ІКТ у навчальний процес будемо працювати 
над створенням комплексного інформаційно-ресурсного 
та методичного забезпечення окремих природничих 
дисциплін.
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Анотация. Обект на настоящото изследване е формирането на рефлексивни умения у учениците в обучението по 
технологии и предприемачество в началния етап на основното образование. Предмет на изследването – оценяването 
и самооценяването като фактори за формиране на рефлексивни умения у учениците. Целта е да се изследва специфи-
ката на оценяването и самооценяването в обучението по технологии и предприемачество като фактори за формиране 
на рефлексивни умения учениците от начална училищна възраст. Един от аспектите на личностно-ориентираното 
обучение, характерно за съвременния етап на образование, се свързва с развитието на уменията за самопознание, 
самодисциплина и емпатия. Самопознанието предполага отношение на ученика както към външния, така също и към 
вътрешния си свят - себепознание, изграждане на Аз – образ. Резултатите от научните изследвания, свързани с изграж-
дането на АЗ-образ дават основание за заключението, че обучението по всички учебни дисциплини в началния етап на 
основното образование е благоприятна среда за това. Обучението по технологии и предприемачество с характерните 
за него два взаимосвързани процеса – учене и труд не прави изключение. Допускаме, че осъзнаването на собственото 
Аз и достигането до себепознание пряко кореспондира с характера на осъществяваните в обучението по технологии 
и предприемачество оценяване и самооценяване, с възможностите за проява на рефлексия. Рефлексивните умения са 
динамична част от процеса на изграждане на Аз-образа. Те са резултат от специфичните условия на индивидуалното 
развитие на личността. Най-значимо влияние върху този процес оказва т.нар. формиращо оценяване. То позволява 
да делегираме на ученика активна позиция в контекста на обучението и системно да му осигуряваме възможност да 
погледне обективно на своите постижения и затруднения. Този вид оценяване помага да се преодолеят негативите на 
сумативното оценяване в неговия формален характер (обективност, заради самата обективност) и да формира рефле-
ксивното поведение (самооценяваща и корекционна дейност). Формиращото оценяване дава представа на ученика за 
двете равнища на желано и постигнато в хода на познавателната дейност. Този тип оценяване гарантира равнопоста-
веност при формулирането на преценките за качеството на избраните подходи и стратегии за учене от страна на двата 
субекта — ученик и учител. Съвместно, в атмосфера на сътрудничество, те проследяват успехите, несполуките, търсят 
причините за тяхното допускане, опитват се да открият възможно най-адекватните подходи и стратегии на работа, 
отчитайки адекватно прогнозираните резултати. Без наличието на рефлексивни умения у малките ученици не би мог-
ло да се получи желаното сътрудничество с учителя, ще липсва висока степен на познавателна активност и осъзната 
ангажираност в обучението по технологии и предприемачество.

Ключови думи: рефлексивни умения, оценяване, самооценяване, обучение по технологии и предприемачество, 
пигмалионов ефект.
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Abstract. The subject of this study is the formation of reflective skills in students in technology and entrepreneurship 

education in the initial stage of primary education. Subject of the survey - assessment and self-assessment as factors for the 
formation of reflexive skills in the students. The aim is to study the specifics of assessment and self-assessment in technol-
ogy and entrepreneurship education as factors for the formation of reflexive skills in primary school pupils. One aspect of 
person-oriented learning, characteristic of today’s education, is related to the development of self-knowledge, self-discipline 
and empathy. Self-knowledge implies the attitude of the student to his external as well as to his inner world - self-knowl-
edge, building the self-image. The results of the EAD-based research have led to the conclusion that training in all primary 
school curricula is a favorable environment for this. Technology and entrepreneurship education with its two interconnect-
ed processes - learning and working, is not an exception. We assume that the realization of one’s own self and reaching 
self-knowledge directly corresponds to the nature of the assessment and self-evaluation of technology and entrepreneurship 
education, with the possibility of reflection. Reflection skills are a dynamic part of the process of building the I-image. They 
are the result of the specific conditions of individual development of the personality. The most significant influence on this 
process is the so-called forming evaluation. It allows us to delegate the student an active position in the context of learning 
and to systematically enable him to look objectively at his achievements and difficulties. This type of assessment helps to 
overcome the negatives of summative evaluation in its formal nature (objectivity, for objectivity itself) and to form reflec-
tive behavior (self-assessment and correctional activity). The formative assessment gives the pupil an idea of   both levels of 
desire and achievement in the course of cognitive activity. This type of assessment ensures equal treatment in formulating 
the quality judgments of the selected approaches and learning strategies by the two subjects - student and teacher. Together, 
in an atmosphere of cooperation, they track successes, failures, look for the reasons for their admission, try to find the most 
adequate approaches and strategies of work, taking into account the adequately predicted results. Without reflexive skills, 
small pupils could not get the desired collaboration with the teacher, lack a high degree of cognitive activity, and a commit-
ted commitment to technology and entrepreneurship education.
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Един от аспектите на личностно-ориентираното об-
учение, характерно за съвременния етап на образование, 
се свързва с развитието на уменията за самопознание, 
самодисциплина и емпатия. 

Самопознанието предполага отношение на ученика 
както към външния, така също и към вътрешния си свят - 

себепознание, изграждане на Аз – образ. Резултатите от 
изследванията, свързани с изграждането на АЗ-образ да-
ват основание за заключението, че обучението по всич-
ки учебни дисциплини в началния етап на основното об-
разование е благоприятна среда за това. Обучението по 
технологии и предприемачество с характерните за него 
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два взаимосвързани процеса – учене и труд не прави из-
ключение. 

Считаме, че осъзнаването на собственото Аз и дости-
гането до себепознание пряко кореспондира с характера 
на осъществяваните в обучението по технологии и пред-
приемачество оценяване и самооценяване, с възможно-
стите за проява на рефлексия. Рефлексивните умения са 
динамична част от процеса на изграждане на Аз-образа. 
Те са резултат от специфичните условия на индивидуал-
ното развитие на личността.

Известно е, че решаването на всяка познавателна и 
практическа задача в обучението по технологии и пред-
приемачество в началното училище преследва постига-
нето на няколко резултата:

1. Усвояването на конкретно учебно съдържание, 
респективно умения и компетентности;

2. Емоционална и интелектуална стабилизация, сти-
мулирана от преодоляната трудност и изживения успех;

3. Засилване чувството на сигурност при постигане 
на познавателната цел;

4. Формиране и укрепване на психичното ново об-
разувание - рефлексия;

5. Ценностно обогатяване [8].
Формирането на рефлексивни умения предполага по-

ставяне на ученика в особена позиция – от една страна 
да се съобразява с оценката за резултата от дейността му 
(външна оценка), а от друга – да само оценява не само 
резултата, но и усилията, които са положени за пости-
гането му. Тази особена позиция на ученика е едно от 
основанията за насоката на изследователското ни вни-
мание, а именно обосноваване на методически решения 
за формиране на рефлексивни умения у учениците от 
начална училищна възраст. 

Често може да се установи, че ученикът проявява 
несигурност (некатегоричност) при определяне на само-
оценката си. Тази некатегоричност се поражда от раз-
минаването между външната оценка и самооценката. В 
самооценката се отразява отношението на ученика не 
само към резултата на неговата дейност, но и към усили-
ята, положени за постигането на този резултат. Като има 
предвид трудностите, които е преодолял, за да постигне 
определен резултат, самооценката на ученика в повече-
то случаи е завишена. Това е така, защото самооценка-
та е свързана с определено ниво на претенции, които са 
индивидуално-личностно обусловени. Уйлям Джеймс 
предлага формула за определяне на самооценката, спо-
ред която тя е в правопропорционална зависимост от 
успехите и обратно пропорционални от претенциите на 
личността. Според тази формула пътят за повишаване на 
самооценката се изразява в увеличаване на успехите и 
намаляване на претенциите на личността. Самооценката 
съществува в две основни форми - адекватна и неадек-
ватна [цитат по 26]. 

Адекватната самооценка се изразява в съответствие 
между амбициите на личността и възможностите за тях-
ното постигане. Нормалната самооценка предполага 
поддържане на позитивно само възприятие чрез ома-
ловажаване на неуспехите, съчетано с поведенческа 
ефективност при решаване на възникналите проблеми. 
Неуспехът формира критично отношение към собстве-
ните неуспехи, коригиране на бъдещите цели и планира-
не на нови средства за справяне със съответната задача 
или проблем. 

Неадекватната самооценка може да бъде занижена и 
завишена. Занижената самооценка е свързана с поставя-
не на цели под възможностите и води до неувереност, 
повишена тревожност, резервирано отношение към по-
ложителната оценка на другите, потиснатост, чувство 
за малоценност. Високата самооценка е свързана с ос-
ъзнаване на собствената ценност и достойнство, докато 
неадекватно високата оценка се изразява в надценяване 
на собствените способности и поставяне на цели, които 
личността не може да осъществи [25].

Правилно изградената самооценка се счита за из-

точник на самоуважение, самочувствие, удовлетворе-
ност, емоционално благополучие и увереност в себе 
си. Учениците с ниска самооценка проявяват по-голя-
ма чувствителност към неуспехите, отколкото към ус-
пехите и са склонни да се изживяват като неудачници. 
Завишената самооценка се свързва с определени нару-
шения в психичното равновесие и оценяване на пове-
дение. Такива ученици проявяват повишена самоуве-
реност и непрекъснато търсят признание, независимо 
от това дали го заслужават. Често те стават причина за 
конфликти в групата, защото са недоверчиви, критични 
и подозрителни. Самооценката е свързана с усета за ус-
пех, както и за неуспех.

В обучението по технологии и предприемачество са-
мооценката на учениците от начална училищна възраст 
се формира на базата на външна оценка (учител, съуче-
ници, родители и др.) с помощта на различни ориентири 
- одобрение или неодобрение, подкрепа или отхвърляне. 
Характерът на самооценката на малкия ученик зависи и 
от степента на неговата критичност към собственото по-
ведение и постигнатите резултати. Това е основание при 
даването на оценка за извършена работа учителят да се 
съобразява с редица изисквания, по-важните сред които 
са дидактическа целесъобразност, аргументираност и 
убедителност. 

Дидактическата целесъобразност при оценяването се 
свързва с т., нар. Пигмалионов ефект. Какво представля-
ва той?

В педагого-психологическата литература Пигмали-
оновият ефект се свързва с разбирането, че ученикът, 
считан от своя учител за интелигентен, показва по-добро 
развитие на интелигентността по време на обучението 
в училище, отколкото учениците, третирани от учите-
ля като по-слабо интелигентни. В гръцката митология 
Пигмалион е скулптор от остров Кипър, който се влюб-
ва в създадената от него статуя на момиче. С помощта 
на Афродита той й вдъхва живот и я прави своя съпруга. 
Символично този материал лежи в основата на пиеса-
та на Б. Шоу „Пигмалион“ и на мюзикъла „Моята пре-
красна лейди“. Понятието “Пигмалионов ефект” се сре-
ща за първи път в книгата на Р. Розентал и Л. Якобсон 
„Пигмалион в класната стая“. В нея авторите застъпват 
една провокативна теза, на която широката обществе-
ност в САЩ и Западна Европа обръща особено внима-
ние: „Тези ученици в класа, от които учителят очаква 
по-интензивно развитие, действително реализират това 
развитие.“ Тази теза подкрепя твърдението за само сбъд-
ващото се предсказание. Тя се подкрепя от емпирични 
проучвания върху очакванията на учители и резултатите 
от тестовете за интелигентност в класовете от първи до 
шести, но в действителност бе доказана само за първите 
два класа.

Дж. Д. Елашоф и Р. Сноу в книгата си „Пигмалион на 
изпитателната площадка“ (1972) подлагат на критичен 
анализ спорните методи и неоправданите обобщения на 
емпиричните резултати. [5]. Многобройни емпирични и 
експериментални изследвания от близкото минало по-
казват, че очакванията на един учител по отношение на 
неговите ученици оказват въздействие върху поведение-
то му спрямо тях (така напр. начините на общуване на 
учителя с „добрите“ и с „лошите“ ученици значително 
се различават) и върху неговото възприемане и интер-
претиране на поведението на тези ученици. Подобни 
въздействия на очакването са в повечето случаи непред-
намерени и неконтролирани. Те могат да насочат разви-
тието на успеха и поведението на даден ученик в посока, 
която отговаря на очакванията на педагога, и така с обра-
тна връзка се създава впечатление, че те са обосновани.

Пигмалионовият ефект в обучението по Технологии 
и предприемачество се използва за:

- засилване на интереса на всеки ученик към учеб-
но-трудовата дейност чрез поощряване и на най-малките 
постижения в нея;

- формирането на самочувствие от положително 
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оценения успех в учебно-трудовата дейност;
- формиране на самочувствие на базата на срав-

нението на постигнатите индивидуални резултати не 
само в контекста на резултатите от дейността на другите 
ученици, а в контекста на сравнението на собствените 
резултати с тези от миналата дейност, т.е. съизмерване 
на постигнатите резултати в контекста на собственото 
развитие.

Аргументираност на оценката. 
Особено ефективна за бъдещата активност на учени-

ка се оказва обявената пред всички аргументирана оцен-
ка за постигнатия успех. Тази оценка се прави в конте-
кста на оценката за получените резултати от цялостната 
учебно-трудова дейност в урока и на базата на постигна-
тите резултати от миналата дейност на ученика.

Оценката на учителя за учебно-трудовата дейност на 
учениците би могла да се свърже както с усилията им за 
затвърдяване на знанията и за усъвършенстване на уме-
нията, така също и с бъдещата им дейност.

Ролята на учителя при проверяването и оценяването 
на резултатите от самостоятелната трудова дейност на 
учениците е водеща и се свързва главно със създаването 
на действени възможности за формиране на правилни 
критерии, сравняване на резултатите с приетите пока-
затели и критерии и в резултат на това изразяване на 
собствена обективна оценка.

Изследвайки особеностите на самооценката при 
учащите се от началния курс Липкина (цитирана от 
Николов, Александрова и Кръстев) отчита, че включва-
нето на детето в оценката на резултатите от индивиду-
алната му дейност допринася за проследяване форми-
рането на общата самооценка като личностно качество. 
Според нея самооценката на детето не само отразява 
отношението към вече достигнатото, но и желаното от 
него ниво. Тя подчертава значението на самооценката 
като фактор, който определя успеваемостта на учебната 
дейност и определя мястото на детето сред останалите 
[17].

Убедителност на оценката.
Възможността да се получат отклонения при фор-

мирането на вярна самооценка като се оценява положи-
телно и най-малкия напредък на ученика е минимална. 
Това се постига като се държи сметка за убедителнос-
тта при изразяване на оценката. Факторите за постига-
не на убедителност са свързани с професионалните и 
личностни качества на учителя, но в значителна степен 
зависят от съблюдаването на изискването всяка оценка 
да се основава на предварително оповестени критерии. 
Убедителността на оценката е толкова по-голяма, кол-
кото по-умело се свързват положителните резултати от 
дейността на ученика с личностните му характеристи-
ки, а несполуките - само с качеството на извършените 
от него технологични операции. Обратното - свързване 
на несполуките от дейността с личностните характерис-
тики на ученика е недопустимо. Така например учителят 
би могъл да открие основание за положителна оценка не 
само в крайния резултат, но и при осъществяването на 
технологичните операции. Това, което ученикът е пре-
одолял в процеса на упражняването на технологичните 
операции може да се използва като повод за положител-
на оценка и за стимулиране на интереса му към цялост-
ната дейност. 

Оценката може да извисява и стимулира ученика, да 
укрепва неговите волеви усилия, като придава смисъл 
на собствените му постижения и го зарежда с положи-
телни емоции. Но оценката може да създава и психоло-
гически прегради, да блокира ентусиазма на децата, да 
убива техните „страсти към израстване и развитие“, да 
оставя трайни следи от изживян неуспех и да формира 
страх и ниско самочувствие, да наруши контактите на 
учениците с възрастните и връстниците и по този начин 
да предпостави развитието на дезадаптационни ефекти 
в поведението. Ситуациите, свързани с изживяването на 
успех и емоционално благополучие, независимо от за-

дължителните трудности в процеса на ученето, трябва 
да бъдат гарантирани. Ето защо в обучението по техно-
логии и предприемачество трябва да се балансира ди-
агностичната с формиращата функция на оценяването. 
Този баланс е основната предпоставка, която „форма-
тира“ съдържанието на ученето и поведението на дете-
то, свързано с отношение, нагласи, мотиви, позитивни 
преживявания, рефлексия. Оценяването не може да бъде 
самоцелно диагностициране на резултатите. То трябва 
да бъде достатъчно многофакторно, за да подпомага ця-
лостното развитие на ученика. 

В заключение може да се посочи, че формирането на 
рефлексивни умения е дидактически обусловен процес. 
Най-значимо е влиянието на т.нар. формиращо оценява-
не. То позволява да делегираме на ученика активна по-
зиция в контекста на обучението и системно да му оси-
гуряваме възможност да погледне обективно на своите 
постижения и затруднения. Този вид оценяване помага 
да се преодолеят негативите на сумативното оценяване 
в неговия формален характер (обективност, заради сама-
та обективност) и да формира рефлексивното поведение 
(самооценяваща и корекционна дейност). Формиращото 
оценяване дава представа на ученика за двете равнища 
на желано и постигнато в хода на познавателната дей-
ност. Този тип оценяване гарантира равнопоставеност 
при формулирането на преценките за качеството на из-
браните подходи и стратегии за учене от страна на двата 
субекта — ученик и учител. Съвместно, в атмосфера на 
сътрудничество, те проследяват успехите, несполуките, 
търсят причините за тяхното допускане, опитват се да 
открият възможно най-адекватните подходи и стратегии 
на работа, отчитайки адекватно прогнозираните резул-
тати. Без наличието на рефлексивни умения у малките 
ученици не би могло да се получи желаното сътрудни-
чество с учителя, ще липсва висока степен на познава-
телна активност и осъзната ангажираност в обучението 
по технологии и предприемачество.
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Аннотация. В статье описывается характеристика модели интеллектуального развития детей, охватывающую 

возраст ребенка от 5,5 до 8 лет, поскольку именно в этот период интеллект развивается наиболее интенсивно. 
Проведенный анализ психолого-педагогической, научно-математической и методической литературы позволил нам 
выявить сущность интеллектуального развития дошкольников и младших школьников. Выявлены факторы интел-
лектуального развития дошкольников и младших школьников. Интеллект имеет сложную структуру, включающую 
три блока компонентов: действия, содержание, результаты. Владение интеллектуальными действиями определяет 
содержание и результаты, получающиеся по выполнении действий. На основании этих фактов нами сделан вывод о 
том, что, формируя интеллектуальные действия у обучающихся, мы, тем самым, развивает их интеллект. Используя 
технологический подход, мы разработали эту модель интеллектуального развития дошкольника и младшего школь-
ника в трех аспектах: научном (характеристика методологической основы), процессуально-описательном (описание 
процесса, результатов, способов действий участников процесса, критериальных материалов) и процессуально-дей-
ственном (разработана программа интеллектуального развития старших дошкольников на математическом содер-
жании). Единая методологическая основа способов интеллектуального развития дошкольников и младших школь-
ников явилась базой для осуществления преемственности интеллектуального развития ребенка в дошкольном и 
младшем школьном возрасте.
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Проведенный анализ психолого-педагогической, на-
учно-математической и методической литературы по-
зволил нам выявить сущность интеллектуального раз-
вития дошкольников и младших школьников [1-15]. 
Показано, интеллект трактуется по-разному разными 
авторами:

- как совокупность способностей;
- как совокупность мыслительных операций;
- как умение решать проблемы.
Интеллект и мышление тесно связаны, однако, не 

являются идентичными понятиями. Кроме мыслитель-
ных операций (умственных действий), составляющих 
мышление, интеллект включает умение адаптироваться 
к новым условиям, то есть находить решение для новых 
проблем (задач), а также умение работать с большим 
объемом информации.

Интеллект имеет сложную структуру, включающую 
три блока компонентов: действия, содержание, резуль-
таты. Владение интеллектуальными действиями опреде-

ляет содержание и результаты, получающиеся по выпол-
нении действий. 

На основании этих фактов нами сделан вывод о том, 
что, формируя интеллектуальные действия у обучаю-
щихся, мы, тем самым, развивает их интеллект.

Анализ литературных источников позволил нам вы-
явить следующие факторы интеллектуального развития 
детей:

- созревание организма и нервной системы ребён-
ка, которые определяют стадии развития интеллекта 
(Ж.Пиаже);

- деятельность индивида, собственная активность 
человека, осуществляемая под влиянием внешних воз-
действий, но всегда преломляемых через внутренние ус-
ловия (С. Л. Рубинштейн);

- условия обучения (А. Н. Леонтьев);
- уровни развития ребёнка: уровень актуального раз-

вития, а также уровень потенциального развития, так на-
зываемая зона ближайшего развития (Л. С. Выготский);
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- состояние видов деятельности [17].
Выявленные теоретические положения стали мето-

дологической основой разработки модели технологии 
интеллектуального развития дошкольников и младших 
школьников.

В настоящее время разработано много разных мето-
дик, способствующих интеллектуальному развитию до-
школьника или младшего школьника. Перечислим наи-
более распространенные из них: 

Методика М. Монтессори, ее основные положения:
• Ребенок активный. Роль взрослого непосредствен-

но в акции обучения вторична. Он помощник, а не на-
ставник.

• Ребенок сам себе учитель. Он имеет полную свобо-
ду выбора и действий.

• Дети учат детей. Поскольку в группах занимаются 
дети разного возраста, старшие дети «становятся» учи-
телями, при этом учатся заботиться о других, а младшие 
тянутся за старшими.

• Дети принимают самостоятельные решения.
• Занятия проходят в специально подготовленной 

среде.
• Ребенка нужно заинтересовать, а развиваться он 

будет сам.
• Полноценное саморазвитие как следствие свободы 

в действиях, мышлении, чувствах.
• Уважение к детям — отсутствие запретов, критики 

и указаний.
• Ребенок вправе ошибаться и доходить до всего сам.
Приведенные основные положения свидетельству-

ют, что ее теоретической базой является деятельност-
ный и личностно-ориентированный подходы. 

Однако такой подход предполагает малое количе-
ство детей в группе, что в настоящий момент возможно 
только в некоторых дошкольных организациях. 

Кроме того, здесь отрицается основное положение 
Л.С. Выготского: «обучение влечет за собой развитие», 
более того, роль учителя сводится только к подготовке 
образовательной среды. 

Мы стоим на другой позиции: учитель должен управ-
лять деятельностью ребенка. Управление происходит 
через постановку специальных проблемных заданий.

Методика Н.А. Зайцева. Ее основные положения:
• От общего к частному и от частного к общему.
• От конкретно-образного через наглядно-действен-

ное к словесно-логическому.
• Обеспечение наглядности с использованием раз-

личных каналов восприятия.
• Системная подача материала.
• Алгоритмизация учебных действий.
• Учет физиологии восприятия учебной информа-

ции.
Как видно из основных принципов методики, она но-

сит развивающий характер. В то же время не совсем по-
нятно, какие положения психологии учитываются в этой 
методике.

Методика «Система развивающих игр» А.В. Долго-
половой. Методика разработана на основе системно-
го и целостного подхода к педаго гическим явлениям; 
сущностной природы психического развития ре бенка, 
представлений об игре как ведущей деятельности до-
школьника; теоретичес кого анализа современных про-
дуктивных способов организации обучения и развития 
дошкольника.

Все описанные методики нельзя трактовать как тех-
нологии, поскольку ни одна из них не охарактеризована 
в трех аспектах, не все элементы технологии представ-
лены. 

Мы разработали собственную технологию интеллек-
туального развития, охватывающую возраст ребенка от 
5,5 до 8 лет, поскольку именно в этот период интеллект 
развивается наиболее интенсивно. Характеристические 
свойства разработанной технологии представлены в та-
блице 1.

Таблица 1 - Структура технологии интеллектуально-
го развития В ДОО и начальной школе 

Нами были сформулированы исходные положения 
технологии интеллектуального развития дошкольников 
и младших школьников.

1. Технология интеллектуального развития дошколь-
ников и младших школьников строится на интегриро-
ванной основе, в которой уделяется большое внимание 
деятельности обучающегося; она соотносится с содер-
жанием учебного материала, то есть предметные умения 
формируются в единстве с универсальными учебными 
действиями. Это означает, что для целенаправленного 
интеллектуального развития дошкольников и младших 
школьников не нужно дополнительное время, так как 
это происходит в специально организованном процессе 
обучения предметному содержанию.

Ученик понимается как субъект вместе со своей де-
ятельностью, следовательно, в первую очередь органи-
зуется деятельность ученика через подбор специальных 
заданий на предметном материале. 

2. Операционные составы интеллектуальных умений 
в соответствии с психологической закономерностью 
процесса усвоения знаний требует поэтапного форми-
рования его составляющих операций. Предлагаемая си-
стема занятий построена с учётом этих операций. Все 
задания в занятии подобраны так, что их выполнение 
предполагает использование либо отдельных операций 
из состава универсальных учебных действий, либо всех 
операций из их структуры. В этом случае происходит 
косвенное управление учебной деятельностью обучаю-
щихся [16].

3. Разработанные занятия образуют систему, т. к. 
они, взятые в определённой последовательности, име-
ют единое математическое содержание, решают единую 
учебную задачу, охватывают операционные составы 
интеллектуальных умений, взаимосвязаны и взаимоза-
висимы и функционируют в образовательном процессе 
как единое целое. 

Приведенные исходные положения технологии ин-
теллектуального развития дошкольников и младших 
школьников являются инвариантными относительно 
предметного содержания. Это означает, что возможно 
перенести их на содержание разных предметов. Более 
того, для формирования прочных обобщенных интел-
лектуальных умений это сделать необходимо. 

Системно-деятельностный подход реализован сле-
дующим образом: на каждом этапе урока деятельность 
учащихся организована таким образом, что ученики, от-
вечая на вопросы, активно мыслят, осуществляют поиск 
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и «открывают» новые способы действий. Такое «откры-
тие» осуществляется с использованием таких приемов 
учения, как эмпирическое обобщение, анализ, сравне-
ние. 

Используется теория поэтапного формирования ум-
ственных действий Петра Яковлевича Гальперина: сна-
чала формируется ориентировочная основа действия 
(способ решения задачи на разностное сравнение) в 
предметной форме (задача с яблоками), затем выполня-
ются действия в перцептивной форме (со схематизиро-
ванными рисунками), затем во внешнеречевой форме, 
на последнем этапе – действие во внутреннем плане, то 
есть мысленно. затем этот способ действия включается в 
систему действий уже изученных. В течение всего урока 
деятельность ученика активна, продуктивна. Роль учи-
теля на этом уроке – организатор деятельности субъек-
тов обучения - учащихся.
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Анотація. Дану статтю присвячено проблемі впровадження форм інтерактивного навчання у процесі підготовки 
майбутніх учителів математики. У роботі з’ясовано стан розробки проблеми впровадження інтерактивного навчан-
ня в науково-методичній літературі та у практиці навчання математичних дисциплін у педагогічних університетах; 
розкрито шляхи формування професійної компетентності майбутніх учителів математики у процесі впровадження 
інтерактивного навчання; наведено приклади використання різних форм інтерактивного навчання. Зазначено, що 
навчальний процес із використання інтерактивного навчання активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, 
сприяє розвитку їх комунікативних здібностей, формує самостійність у здобутті нових знань. Дотримання запропо-
нованих умов сприяє: підвищенню якості навчання математичних дисциплін, ефективності формування професійної 
компетентності у майбутніх вчителів математики; покращенню ставлення студентів до педагогічної діяльності та 
вивчення математичних дисциплін; готовності майбутнього вчителя математики до впровадження інтерактивного 
навчання в своїй майбутній професійній діяльності. Удосконалення організації інтерактивного навчання математич-
них дисциплін майбутніх учителів математики буде ефективним, якщо викладачі і студенти будуть мати відповідну 
підготовку з використання форм інтерактивного навчання і бажання комплексно застосовувати їх в педагогічній та 
навчальній діяльності.

Ключові слова: інтерактивне навчання, активність, навчально-пізнавальна діяльність, особистісно-орієнтовані 
технології, студенти, майбутні вчителі математики.
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Abstract. This article is devoted to the problem of introducing forms of interactive learning in the process of preparing 

future mathematics teachers. The paper analyzes the state of development of the problem of the introduction of interactive 
learning in scientific-methodical literature and in the practice of teaching mathematical disciplines in pedagogical universi-
ties; ways of forming the professional competence of future mathematics teachers in the process of introduction of interac-
tive learning are revealed; Examples of using different forms of interactive learning are given. It is noted that the educational 
process of using interactive learning activates the educational and cognitive activity of students, promotes the development 
of their communicative abilities, forms the autonomy in gaining new knowledge. Compliance with the proposed conditions 
contributes to: improving the quality of teaching mathematical disciplines, the effectiveness of the formation of professional 
competence in future teachers of mathematics; improving the attitude of students to teaching and learning mathematical 
disciplines; the readiness of the future teacher of mathematics for the introduction of interactive learning in their future pro-
fessional activities. Improving the organization of interactive learning of mathematical disciplines for future mathematics 
teachers will be effective if teachers and students have the appropriate training in using the forms of interactive learning and 
the desire to apply them in a comprehensive manner in teaching and learning activities.

Keywords: Interactive training, activity, educational-cognitive activity, student-oriented technology, students, future 
teachers of mathematics.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Основне завдання вищої педагогічної освіти 
України – підготовка фахівців європейського зразка, 
всебічно розвинутих компетентних педагогів з високим 
рівнем культури праці та здатністю до гнучкого мис-
лення, що уможливлює самостійне поповнення знань, 
розширення професійного кругозору і підвищення 
педагогічної майстерності. Потреба в ініціативних, ав-
торитетних, всебічно освічених фахівцях актуалізує 
соціальне замовлення на підготовку педагогів нової 
генерації, здатних застосувати найновіші досягнення 
педагогічної теорії та практики у професійній діяльності. 

Підготовка висококваліфікованих учителів потребує 
постійного оновлення форм організації навчального про-
цесу – характеру взаємодії викладачів і студентів. Пошук 
нових організаційних форм навчання у вищій педагогічній 
школі та поєднання їх з уже відомими – завдання, що 
потребують детального вивчення і дослідження. У 
Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 
зазначено, що підвищення якості педагогічної освіти, 
забезпечення її інтеграції у Європейський простір 

вищої освіти, конкурентоспроможності на ринку праці, 
привабливості вимагає подальшого вдосконалення 
організації навчального процесу на засадах гуманності, 
особистісно орієнтованої педагогіки, розвитку і само-
розвитку студентів та передбачає (крім іншого) вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій та 
методів інтерактивного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розгля-
далися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується 
автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. 

Проблема впровадження інтерактивного навчан-
ня в систему освіти знаходиться у полі зору провідних 
фахівців з педагогіки та психології (особливо з початку 
ХХІ століття) і стала предметом значної кількості нау-
кових досліджень. Проблема інтерактивного навчання у 
ЗВО висвітлювалася науковцями як стосовно загальних 
положеннях інтерактивного навчання, так і в окремих 
його напрямах:

– загальні положення інтерактивного навчання 
(С. М. Гончаров [1], О. І. Пометун [2], Г. П. П’ятакова [3] 
та ін. [4-6]);



Балканско научно обозрение. 2018. № 1 49

педагогически 
науки

Махомета Тетяна Миколаївна, Тягай Ірина Михайлівна 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ... 

– інтерактивне навчання економічних та графічних 
дисциплін (В. К. Щербіна [7], М. Ф. Юсупова [8] та ін. 
[9]);

– інтерактивне навчання гуманітарних дисциплін 
(Г. Ф. Крівчикова [10], Ю. О. Семенчук [11], Т. В. Сер-
дюк [12] та ін. [13, 14]);

– інтерактивне навчання майбутніх учителів почат-
кового навчання (О. І. Пометун [15], О. А. Комар [16]);

– застосування засобів інтерактивного навчання ана-
літичної геометрії студентів класичного університету 
(Д. Є. Губар [17], Н. М. Лосєва [18] та ін. [19-21]).

Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців 
вимагає активізації їх навчально-пізнавальної 
діяльності, стимулювання до максимально повного роз-
криття і реалізації внутрішнього потенціалу в професії. 
У даному контексті зростає зацікавленість науковців і 
педагогів до інтерактивного навчання, яке зараз актив-
но розробляється в теоретичному та методологічному 
аспектах. Аналіз та узагальнення результатів психолого-
педагогічних досліджень і вивчення практичного досвіду 
навчання майбутніх учителів дозволили виявити низку 
суперечностей, які об’єктивно існують у впровадженні 
інтерактивного навчання. А саме між:

– розвитком теорії та практики впровадження форм 
інтерактивного навчання в освітній процес і неготовні-
стю певної частини працівників вищої освіти до іннова-
ційної діяльності;

– дидактичним потенціалом інтерактивного навчан-
ня, і недостатнім рівнем реалізації інтерактивного нав-
чання у процесі вивчення математичних дисциплін у 
педагогічних університетах;

– необхідністю урізноманітнення форм, методів і за-
собів навчання математичних дисциплін у вищій школі 
та станом фрагментарного, епізодичного використання 
форм інтерактивного навчання; 

– суспільним запитом на творчого, кваліфіковано-
го вчителя, спроможного якісно втілити в життя ідеї 
реформи шкільної математичної освіти, і відсутністю 
методичного забезпечення організації та здійснення ін-
терактивного навчання майбутніх учителів математики, 
їхньої підготовки до ефективного впровадження такого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах; 

– нормативними вимогами, що висуваються до су-
часного вчителя математики стосовно організації на-
вчального процесу в школі, та зменшенням кількості 
аудиторних годин на вивчення математичних і методич-
них дисциплін у педагогічних університетах.

Аналіз цих суперечностей висуває на одне з цен-
тральних місць фахової підготовки майбутніх учителів 
математики проблему впровадження інтерактивного 
навчання математичних дисциплін в педагогічних уні-
верситетах. 

У той же час проблема використання інтерактивного 
навчання математичних дисциплін в процесі підготовки 
майбутніх учителів спеціально не досліджувалася. Все 
це вказує на актуальність проблеми дослідження на су-
часному етапі розвитку вищої освіти.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Розкрити особливості і прийоми активізації навчально-
пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики, 
використовуючи форми інтерактивного навчання.

Завдання полягає в тому, щоб показати, що викори-
стання форм інтерактивного навчання сприяє форму-
ванню самостійності студентів у оволодінні навчальним 
матеріалом, забезпечує професійне спрямування, пози-
тивну мотивацію їх навчально-пізнавальної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Входження України у європейський та світовий соціо-
культурний простір, вимагає змін у підготовці педагогів, 
а саме формування в майбутніх учителів професійної 
компетентності. У Національній доктрині розвитку осві-
ти [22] наголошується, що знання мають стати продук-
тивною силою; у ході навчально-виховного процесу сту-

денти мають набувати важливих компетентностей через 
застосування знань.

Під компетентністю розуміють «інтегративне утво-
рення особистості, що поєднує знання, уміння, навички, 
досвід й особистісні якості, які зумовлюють прагнення, 
готовність і здатність розв’язувати проблеми і завдання, 
що виникають у реальних життєвих ситуаціях, усвідом-
люючи при цьому значущість предмета і результату ді-
яльності» [23, с. 26].

Для формування професійних компетентностей у 
майбутніх учителів математики доречним є викори-
стання спеціальних форм інтерактивного навчання. За 
цих умов студенти не тільки здобуватимуть нові знан-
ня, а й поступово оволодіватимуть навичками педаго-
гічної діяльності, тобто одночасно формуватимуться і 
математичні, і методичні компетентності. Адже, впро-
ваджуючи інтерактивне навчання у процесі навчання 
математичних дисциплін, викладач тим самим демон-
струє студенту нетрадиційні форми проведення занять, 
вчить майбутнього вчителя використовувати їх у своїй 
професійній діяльності. Оскільки інтерактивне навчання 
ґрунтується на взаємодії студентів у такому середовищі, 
де вони знаходять для себе частину нового досвіду, то в 
умовах набуття професійних умінь та навичок таке нав-
чання створює нові шляхи для здобуття навичок майбут-
ньої професійної діяльності.

Усі складові професійної компетентності тісно пов’я-
зані між собою і розвиток одного має суттєвий вплив на 
формування решти. Лише високий рівень розвитку кож-
ного з перерахованих компонентів може забезпечити 
формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя. 

Відповідно до окреслених складових визначаються 
кілька рівнів оволодіння професійною компетентністю: 

– елементарний рівень – вчитель має лише окремі 
якості професійної діяльності; 

– базовий рівень – вчитель володіє основами 
професійної діяльності (це рівень, характерний для 
випускників педагогічних університетів);

– досконалий рівень – характеризується чіткою 
спрямованістю дій вчителя, їхньою високою якістю, 
діалогічною взаємодією у спілкуванні;

– творчий рівень характеризується ініціативністю, 
творчим підходом до професійної діяльності.

Оволодіння такими рівнями професійної компетент-
ності як досконалий та творчий відбувається безпосеред-
ньо в процесі педагогічної діяльності вчителя в школі. А 
формування елементарного та базового рівнів професій-
ної компетентності відбувається вже під час навчання 
студентів у педагогічному університеті. Наскільки вдало 
студенти зможуть оволодіти елементарним та базовим 
рівнями залежить як від викладачів ВНЗ, так і від самих 
студентів.

Зупинимося дещо детальніше на шляхах формування 
перших двох рівнів у студентів педагогічних універси-
тетів.

Елементарний рівень. Формування елементарного 
рівня професійної компетентності вчителя математики 
слід розпочинати з перших моментів навчання студента 
в університеті. Відповідно до Концепції розвитку непе-
рервної педагогічної освіти [24] методична підготовка 
студентів у педагогічному університеті є наскрізною і 
здійснюється протягом усього періоду навчання з ура-
хуванням особливостей спеціальностей, спеціалізацій, 
їх поєднання та двоциклової підготовки педагогічних 
кадрів тощо. Тому вже починаючи з першого курсу, по-
ряд із формуванням математичної компетентності необ-
хідно забезпечити методичну спрямованість викладання 
математичних дисциплін. Як і всі рівні формування про-
фесійної компетентності, елементарний має забезпечу-
вати розвиток усіх її складових компетентностей. 

Використання окремих форм інтерактивного навчан-
ня («Коло ідей», «Дерево рішень») під час розв’язуван-
ня задач на практичних заняттях математичних дисци-
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плін сприяє спільній роботі студентів над завданням. 
Обговорення результатів виконання проектів забезпе-
чує діалогічність навчання, уможливлює формування 
власного бачення проблеми. Таким чином, формування 
психолого-педагогічної компетентності реалізується 
завдяки постійному спілкуванню студентів між собою, 
формуванню моральних норм поведінки й стосунків. 
Відповідно ж під час спілкування у студентів форму-
ється комунікативна компетентність. Пояснюючи один 
одному виконане завдання, вступаючи у дискусії, у сту-
дентів формується педагогічний такт, відшліфовується 
мовлення, вони вчаться бути переконливими і тим са-
мим сприяють формуванню методичної компетентності. 
Розгляд кількох способів розв’язування одного завдан-
ня, визначення раціональних і нераціональних прийо-
мів, пошуки допущених помилок сприяють формуван-
ню математичної компетентності.

Наведемо приклад використання форми інтерактив-
ного навчання «Ротаційні (змінні) трійки» для студентів 
першого курсу на практичному занятті з лінійної алге-
бри під час завершення вивчення теми «Дії над матриця-
ми». На початку заняття студентів об’єднують у трійки. 
Трійки студентів розміщують по колу, і кожна з них от-
римує спільне для всіх завдання. Студенти мають 10 хв., 
щоб опрацювати завдання.

Завдання. Знайти суму TBA 413 +− , якщо 
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(Нульва ротація). Щоб знайти обернену матрицю, 
знайти A∆ . Студенти виконують відповідні дії, переві-

ряючи вироджена чи невиродена матриця.
(Перша ротація). Обраховуємо алгебраїчні доповнен-
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Перевіримо правильність матриці 1−A :
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(Шоста ротація). Зустрічається початкова трійка.
Студенти порівнюють отримані результати. У ви-

падку отримання різних розв’язків, кожен студент 
відстоює та доводить правильність виконання його ходу 
розв’язування. Разом студенти виявляють допущені по-
милки.

Оцінивши розв’язання студентами завдання, вказав-
ши на зауваження, корективи, уточнення, якщо вони є, 
викладач підводить підсумки роботи студентів.

У результаті роботи з відповідною формою 
інтерактивного навчання у майбутніх учителів мате-
матики розвиватиметься вміння аргументувати власну 
позицію, лаконічно й чітко висловлюватись, перекону-
вати і прислухатися до думки інших.

Важливо навчити майбутніх учителів математики 
сприймати різні способи розв’язування одного і того 
ж завдання, з’ясовувати, який із них є раціональнішим, 
вчити студентів аргументувати свою думку та по-
яснювати етапи розв’язування завдання. Як свідчить 
аналіз науково-методичної літератури, що стосується 
інтерактивного навчання, у таких випадках варто за-
стосовувати форму інтерактивного навчання «Діалог», 
сутність якої полягає в спільному пошуку групами уз-
годженого розв’язку завдання. Діалог виключає проти-
ставлення, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю ува-
гу зосереджено на сильних моментах у позиції інших. 

Працюючи за даною формою, група об’єднується у 
декілька робочих груп і групу експертів, яка складаєть-
ся з сильних студентів. Робочі групи отримують 10–20 
хвилин для виконання завдання. Група експертів скла-
дає свій варіант виконання завдання, стежить за робо-
тою груп і контролює час. Після завершення роботи 
представники від кожної робочої групи на дошці або на 
аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по 
черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної 
групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завер-
шення пропонують узагальнену відповідь на завдання. 
До зошитів занотовується кінцевий варіант. 

Використання відповідної форми на практичному 
занятті з методів обчислень, а також значна кількість ін-
ших форм інтерактивного навчання під час занять з різ-
них математичних дисциплін наведено у наших роботах 
[25-28].

Базовий рівень. Досягається даний рівень на кінець 
навчання студентів у педагогічному університеті. 
Шляхами формування базового рівня професійної 
компетентності є:

– засвоєння знань і набуття математичної компе-
тентності;

– засвоєння психолого-педагогічних знань;
– методична підготовка;
– педагогічна практика;
– вивчення передового педагогічного досвіду;
– науково-дослідницька діяльність (виконання 

науково-дослідницьких завдань, курсових та квалі-
фікаційних робіт тощо). 

Детальніше зупинимося на формуванні професійної 
компетентності майбутнього вчителя математики під 
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час педагогічної практики. 
Відповідно до Концепції розвитку неперервної пе-

дагогічної освіти методична підготовка передбачає 
глибоке опанування методиками навчання предметів 
з використанням ІКТ проведення позашкільної і поза-
класної роботи. Вона має забезпечуватись через діяль-
ність студентів у навчальних закладах, лабораторіях, 
центрах практичної підготовки, шляхом проходження 
навчальних, виробничих (педагогічних) практик, а та-
кож шляхом методичної спрямованості навчання ма-
тематичних дисциплін (про що вже зазначалось вище). 
Недостатність практичної орієнтованості фахових дис-
циплін, їх взаємозв’язку, а також систематизації знань 
студентів з окремих курсів, призводить до того, що інко-
ли успішний студент є зовсім неспроможним виконува-
ти професійні функції.

В умовах переходу до компетентністної моделі нав-
чання особливої актуальності набуває розробка іннова-
ційних форм навчання у вищій школі, які орієнтовані 
на компетентністний підхід. До таких форм, на нашу 
думку, в першу чергу належать форми інтерактивного 
та контекстного навчання, під час використання яких 
проектується освітній процес у вищому навчальному 
закладі як максимально наближений до майбутньої про-
фесійної діяльності.

Контекстне навчання є реалізацією динамічної мо-
делі руху діяльності студентів: від власне навчальної 
діяльності (наприклад, в формі лекцій та практичних 
робіт) через квазіпрофесійну (ігрові форми, спецкурси) 
і навчально-професійну (науково-дослідницька робота 
студентів, педагогічна практика тощо) до власне профе-
сійної діяльності. Основною характеристикою навчаль-
но-виховного процесу контекстного типу є моделювання 
предметного і соціального змісту майбутньої професій-
ної діяльності через відтворення реальних професійних 
ситуацій. Але якщо навчальний процес супроводжується 
формами інтерактивного навчання, використання яких 
допомагає студентам оволодіти компонентами педаго-
гічної майстерності, то процес переходу до педагогічної 
діяльності відбудеться значно ефективніше, молодий 
фахівець зможе швидше реалізувати себе як педагога.

Викладач будь-якої математичної дисципліни, зав-
дяки впровадженню форм інтерактивного навчання, 
може під час аудиторних занять допомогти студенту 
випробувати себе у ролі вчителя. Наприклад, форма 
«Навчаючи – учусь» допоможе студенту з’ясувати на-
скільки він володіє навчальним матеріалом та як до-
ступно може пояснити його іншим. Для роботи за даною 
формою необхідно на попередньому занятті декільком 
студентам повідомити план заняття. За кожним питан-
ням, що вивчатиметься, закріпити одного чи декількох 
студентів. На занятті викладач пропонує студентам, що 
готували відповідне питання, повідомити його своїм од-
ногрупникам. Якщо це практичне заняття, то студенти 
здійснюють добірку задач із повним ходом їх розв’язу-
вання. Таким чином, студент, який підготував матеріал, 
виступає у ролі викладача (вчителя), тобто він або сам 
повідомляє нові відомості одногрупникам, або обирає 
студентів, які розв’язуватимуть задачі. Якщо ж задачу, 
яку він дібрав до теми, ніхто із студентів розв’язати не 
може, то він повинен сам на дошці розв’язати завдан-
ня та пояснити його. Робота за цією формою допоможе 
майбутнім учителям відчути себе в ролі вчителя, сприяє 
формуванню усіх складових професійної компетентно-
сті та активізує їх навчально-пізнавальну діяльність.

Щоб підвищити рівень професійної компетентно-
сті, необхідно формувати у студентів самостійність у 
здобутті та поглибленні знань як риси характеру, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності май-
бутніх фахівців на світовому ринку праці. Так, завдання 
самостійно здійснити добірку задач до теми, відшука-
ти історичні довідки, підготувати колективний проект 
сприятиме формуванню у студентів базового рівня про-
фесійної майстерності. Перевірка самостійної роботи з 

використанням форм інтерактивного навчання у вигляді 
презентацій колективних проектів наведено у посібнику 
«Практикум з розв’язування нестандартних задач» [29].

Важливим елементом формування професійної ком-
петентності майбутніх учителів математики є проход-
ження студентами навчальної та виробничої практик. 
Тут студенти мають можливість відчути реальні, а не 
штучно створені умови праці своєї майбутньої професії. 
Це найкращий спосіб формування всіх елементів педа-
гогічної майстерності не лише як вчителя математики, а 
й класного керівника.

Одним із завдань педагогічної практики в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини є вивчення передового педагогічного досвіду 
вчителів. Дане завдання складається із двох підпунктів, 
а саме:

1) описати досвід роботи вчителя-предметника, за 
яким закріплений студент;

2) описати досвід роботи вчителя-предметника, який 
є відомим вчителем України, області чи району.

Результатом виконаного студентом завдання має бути 
розроблене портфоліо, яке складатиметься, відповідно 
до підпунктів завдання, з двох частин. Розкриємо 
особливості роботи над даними підпунктами детальніше. 
У першій частині студенти досліджують педагогічний 
досвід вчителя за яким їх закріплено у школі, оскільки 
деяка частина студентів проходить практику за місцем 
проживання, то різноманітність досліджуваного досвіду 
збільшується. Також до портфоліо студенти додають 
розробки методичних матеріалів вчителя (уроків, дидак-
тичних матеріалів тощо). 

Щоб виконати другу частину завдання студентам 
необхідно самостійно обрати вчителя, педагогічну 
діяльність якого вони будуть досліджувати. Для цьо-
го вони обирають вчителя, досвід якого є відомим се-
ред учителів-предметників, це можуть бути вчителі-
новатори; вчителі, які мають значну кількість публікацій 
у наукових журналах; учителі, які перемогли, або ж 
брали участь у конкурсі «Учитель року» тощо. Обрати 
вчителя, досвід якого можна досліджувати, не вимагає 
від студента великих затрат сил та часу, адже є знач-
на кількість сайтів в мережі Інтернет, де вчителі 
діляться своїм досвідом, наприклад «Віртуальна школа 
педагога-дослідника», «Скарбничка вчителя», на сайтах 
інститутів післядипломної освіти. Також університет 
співпрацює з міським та районним відділами освіти, що 
дає можливість студенту (разом із методистом) перегля-
нути матеріали вчителів-предметників міста Умані та 
району.

По завершенню педагогічної практики студенти 
обмінюютьсь отриманими результатами дослідження, 
що дає можливість майбутньому вчителеві поповнити 
свою «Скриньку дидактичних розробок». На захисті 
педагогічної практики студенти обговорюють отримані 
результати, обирають найбільш цікаві для себе напрями 
педагогічної роботи. Такий вид діяльності забезпечує 
формування у студентів усіх складових професійної 
компетентності. 

Професійна компетентність вчителя математи-
ки, з одного боку, набувається у тривалій практичній 
діяльності, а з іншого – є результатом фахової 
підготовки в університеті. Для ефективного форму-
вання професійної компетентності майбутніх учителів 
математики слід забезпечити активізацію навчально-
пізнавальної діяльності студентів, урізноманітнювати 
форми навчання, зокрема й інтерактивного, наситити 
процес навчання предметів математичного циклу еле-
ментами професійної діяльності.

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Використання інтерактивного 
навчання у вищій школі наближує студентів до 
реальної професійної діяльності. А тому реалізація ідей 
інтерактивного навчання при підготовці фахівців сприяє 
набуттю студентами навичок майбутньої професійної 

Махомета Тетяна Миколаївна, Тягай Ірина Михайлівна 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ... 



Balkan Scientific Review. 2018. № 152

pedagogical 
sciences

діяльності та дозволяє підтримувати діалог між усіма 
учасниками навчального процесу, що сприяє накопи-
ченню досвіду роботи студентів із великим обсягом 
інформації, представленої у різних формах, формуванню 
комунікативної компетентності¸ розвитку пізнавальної 
активності. Ураховуючи все вищевикладене, можна 
дійти висновку, що питання інтерактивного навчання 
майбутніх учителів математики є вкрай актуальним і 
важливим, але незважаючи на це, все ще залишається 
відкритим. З огляду на таку ситуацію є нагальна по-
треба у подальших досліджень у цьому напрямі, на-
приклад технології інтерактивного навчання матема-
тичного аналізу (диференціальних рівнянь); методи 
інтерактивного навчання вищої геометрії (алгебри).
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Анотація. У статті автори аналізують наукову педагогічну літературу задля уточнення змісту і сутності мовної 
компетентності майбутніх філологів та характеризації співвідношення мовної та професійної філологічної компе-
тентностей. Мовна компетентність майбутніх філологів, яка базується на здатності особистості розуміти, виявляти 
й інтерпретувати різні поняття, думки, почуття і факти в різних соціальних і культурних контекстах як у письмовій, 
так і в усній формі, є готовністю особистості використовувати різні мови для ефективної взаємодії з усіма учас-
никами комунікаційного процесу. Доведено, що головна особливість мовної компетентності майбутніх філологів 
полягає в тому, що її розуміють як одну із найважливіших ключових і, у той же час, предметних компетентностей, 
які мають бути сформовані під час професійної підготовки студентів філологічних спеціальностей. Узагальнено 
підходи вітчизняних і зарубіжних учених до розуміння структури професійної філологічної та мовної компетент-
ностей майбутніх філологів. Структуру мовної компетентності складає система певних знань, умінь, а також пози-
тивне ставлення майбутніх філологів до вивчення іноземної мови.

Ключові слова: майбутні філологи, компетентність, мовна компетентність, професійна філологічна 
компетентність, професійна підготовка майбутніх філологів, заклад вищої освіти.
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Abstract. In the article the authors analyze educational literature for specifying the essence of future philologists’ 

language competence and characterizing the relationship between the language and professional philological competences. 
The language competence is defined as a person’s ability to use different languages for successful communication with all 
the participants of communicative process. It is mentioned that the language competence is based on the person’s ability 
to understand, determine and interpret different notions, points of view, feelings and facts in different social and cultural 
contexts in written and oral forms. It is substantiated that the main peculiarity of the future philologists’ language competence 
is that it is regarded as one the most important key competences as well as one of the most important subject-matter ones, 
which have to be developed in the process of future philologists’ professional training. The approaches of local and foreign 
scientists to understanding the structure of professional philological competence and the language one are generalized. The 
authors assume that the language competence consists of a system of definite knowledge, skills and a positive attitude of 
future philologists to learning a foreign language.

Keywords: future philologists, competence, language competence, professional philological competence, future 
philologists’ professional training, higher educational institution.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Українська система вищої професійної освіти 
зорієнтована не тільки на відновлення національних 
освітніх традицій, відтворення інтелектуального та ду-
ховного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки на 
світовий рівень, а і на формування та розвиток компе-
тентних, активних і ініціативних фахівців, готових пози-
тивно впливати на реформаційні зміни, що відбуваються 
в соціальній, економічній і культурній сферах життя 
українського суспільства. Умови сучасного життя, для 
яких характерний стрімкий розвиток науки та техніки, 
висувають дуже високі вимоги щодо якісної підготовки 
майбутніх фахівців взагалі і майбутніх філологів зо-
крема, оскільки у процесі професійної підготовки у 
студентів має бути сформована така сукупність клю-
чових компетентностей, яка надасть їм змогу працю-
вати самостійно і в команді, бути відповідальними, ак-
тивними і автономними, засвоювати необхідні знання 
з власної ініціативи, виявляти проблеми і знаходити 
шляхи їх розв’язання, ефективно взаємодіяти з іншими 
людьми рідною та іноземними мовами, а найважливіше 
навчатися впродовж життя задля успішної професійної 
життєдіяльності.

Слід зазначити, що серед українських і зарубіжних 
дослідників бракує усталеного погляду на сукупність 
компетентностей майбутніх фахівців, які мають бути 

сформовані у процесі їхньої професійної підготовки. 
Частіше за все науковці виокремлюють ключові, за-
гальнопредметні, предметні, загальнопрофесійні, 
професійні, загальні, фахові, інструментальні, між-
особистісні, системні тощо. Згідно з оновленими 
рекомендаціями 2018 / 0008 (NLE) Європейського Пар-
ламенту та Ради (ЄС), у всіх здобувачів вищої освіти 
має бути сформована визначена сукупність ключових 
компетентностей, яка не тільки необхідна для навчання 
впродовж життя, а і сприяє всебічному саморозвитку 
і самовдосконаленню особистості. До цієї сукупності 
відносять грамотність; мовну компетентність; мате-
матичну компетентність та компетентність у науках, 
технологіях та інженерії; цифрову компетентність; 
особисту, соціальну та навчальну компетентність; гро-
мадянську компетентність; підприємницька компе-
тентність і компетентність культурної обізнаності та 
самовираження [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрун-
товується автор; виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми. Теоретичний огляд науково-
педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що 
незважаючи на значну кількість доробків вітчизняних 
і зарубіжних учених, присвячених різним аспектам 
дослідження професійної філологічної компетентності 
(Н. Арістова [2], М. Вітошко [3], Г. Галкіна [4], О. Ко-
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пусь [5], О. Малихін [6], О. Семеног [7] та ін. [8-16]), 
питанню формування мовної компетентності майбутніх 
філологів, розуміння її змісту, сутності і місця у 
структурі професійної філологічної компетентності не 
приділяється достатньої уваги.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукової 
педагогічної літератури задля уточнення сутності по-
няття «мовна компетентність майбутніх філологів» та 
характеризації співвідношення мовної та професійної 
філологічної компетентностей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
педагогіці «компетентність» здебільшого розуміють як 
динамічну комбінацію знань, умінь і практичних на-
вичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особистості успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність, а також 
результат навчання на певному освітньому ступені [17]. 
Формування ключових і предметних компетентностей 
майбутніх філологів у закладах вищої освіти, у свою чер-
гу, можна розглядати як цілеспрямований процес набут-
тя знань, умінь і навичок, суб’єктного досвіду, розвитку 
особистісних якостей, результатом якого є готовність і 
здатність працювати самостійно, засвоювати нові знан-
ня з власної ініціативи, брати на себе відповідальність, 
виявляти проблеми і знаходити шляхи їх розв’язання, а 
також взаємодіяти з колегами.

За О. Семеног, професійна філологічна компетент-
ність є певною системою знань і вмінь, філологічних 
і педагогічних здібностей, ціннісних орієнтацій, 
інтегративних показників культури мовлення, сти-
лю спілкування, необхідною для якісного виконан-
ня педагогічної діяльності, пов’язаною із викладан-
ням різних мов. Згідно з цим визначенням, структу-
ру професійної філологічної компетентності склада-
ють лінгвістична, мовна, комунікативна, фольклорна, 
літературна, культурознавча, педагогічна, психологічна, 
методична, інформаційна й дослідницька компетентності. 
На думку вченої, лінгвістична компетентність є комплек-
сом лінгвістичних знань про мову як суспільне явище й 
систему, що постійно розвивається, про зв’язок мови з 
мисленням, культурою й суспільним розвитком народу, 
вмінь оперувати лінгвістичними знаннями у професійно-
педагогічній і науково-дослідницькій діяльності, а також 
здатності до мовної рефлексії. Мовна компетентність 
передбачає опанування мовної системи за рівнями фо-
нетики, лексики, морфології, синтаксису і стилістики 
тексту. Під фольклорною і літературною компетент-
ностями дослідниця розуміє ґрунтовні теоретичні знан-
ня про українську літературу і фольклор взагалі і в 
їх історичному розвитку, практичні уміння і навички 
здійснювати філологічну інтерпретацію художнього тек-
сту, оцінювати художню оригінальність і неповторність 
творів різних жанрів, творчість різних письменників 
як складову національної духовної культури, а та-
кож застосовувати методи літературознавчого аналізу. 
Культурознавча компетентність є сукупністю знань про 
матеріальну і духовну культуру, історичний розвиток 
української нації, фольклор, традиції, звичаї та обряди 
рідного народу, а також здатність застосовувати здобуті 
знання у галузі культурознавства у власній професійній 
діяльності; педагогічна компетентність – сукупністю 
знань теорії і практики навчання, теорії навчання і ви-
ховання, закономірностей процесу навчання, сучасних 
напрямів у педагогічній теорії і практиці, педагогічної 
етики, концепцій, законів, закономірностей розвит-
ку педагогічних явищ, фундаментальних педагогічних 
теорій, основних категорій і понять; психологічна 
компетентність – сукупністю знань загальної, вікової, 
соціальної, педагогічної психології, лінгвопсихології, 
психічних процесів, пам’яті, сприйняття, види мовної 
і мовленнєвої діяльності, уміння оцінювати рівні 

сформованості мотивації особистості, формувати ціннісне 
ставлення до пізнавальної діяльності [18, с. 33−34].

На відміну від О. Семеног, О. Копусь у складі про-
фесійної філологічної компетентності виокремлює п’ять 
предметних компетентностей, зокрема, мовну, мов-
леннєву, комунікативну, предметну й дослідницьку [19, 
c. 81]. 

Г. Галкіна стверджує, що професійна філологічна 
компетентність містить професійно-лінгвістичну, про-
фесійно-літературознавчу і лінгводидактичну компе-
тентності [20].

М. Вітошко вважає, що професійна філологічна 
компетентність у загальному розумінні є сукупністю 
компетентностей, що поділяються на ключові і пред-
метні. Ключові компетентності мають бути сформовані 
у всіх фахівців, які здобувають вищу освіту, незалежно 
від напряму спеціалізації, а предметні, які відповідають 
конкретному напряму спеціальності [21]. Ми повністю 
поділяємо думку вченої, згідно з якою формуван-
ня предметних компетентностей в контексті обраної 
спеціальності відбувається під час фахової підготовки у 
закладі вищої освіти.

Спираючись на висновки оновлених рекомендацій 
2018 / 0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради 
(ЄС), можна стверджувати, що мовна компетентність 
є готовністю і здатністю особистості використовувати 
різні мови для ефективної взаємодії з усіма учасниками 
комунікаційного процесу [22]. Мовна компетентність 
базується на здатності особистості розуміти, виявля-
ти й інтерпретувати різні поняття, думки, почуття і 
факти в різних соціальних і культурних контекстах як 
у письмовій, так і в усній формі. Формування мовної 
компетентності значним чином впливає на розвиток всіх 
видів мовленнєвої діяльності у спілкуванні рідною мо-
вою. Оскільки структуру мовної компетентності складає 
система певних знань, умінь та позитивного ставлення до 
вивчення іноземної мови, у процесі формування мовної 
компетентності майбутні філологи мають здобути 
ґрунтовні знання, що стосуються лексичної і граматичної 
системи мови, яку вони вивчають, а також знати про 
основні види вербальної взаємодії, функціональні стилі 
і регістри усної мови тощо. До необхідних умінь, які ма-
ють бути сформовані у процесі професійної підготовки 
майбутніх філологів, відносять здатність розуміти 
усні повідомлення, ініціювати, підтримувати діалоги 
з іншими учасниками комунікативної взаємодії, чи-
тати, розуміти і продукувати тексти різної складності 
іноземною мовою, а також бажання і здатність вивчати 
різні мови протягом життя. Власне ставлення до вивчен-
ня іноземних мов має виявлятися у розумінні і сприйняті 
мовної і культурної різноманітності народів світу, 
зацікавленості до вивчення різних мов і міжкультурної 
комунікації та сприяти формуванню глибокої поваги 
до рідної мови всіх учасників комунікативної взаємодії 
[23].

Тобто, результати теоретичного аналізу наукової 
літератури дають змогу стверджувати, що у складі 
професійної філологічної компетентності можна вио-
кремити ключові і предметні компетентності, які, у свою 
чергу, поділяються на загальнопредметні та предметно-
специфічні. Сформованість ключових компетентно-
стей, на нашу думку, уможливлює адекватний вияв 
соціального життя майбутніх філологів у сучасному 
суспільстві. Мовну компетентність майбутніх філологів 
розуміємо як готовність і здатність використовувати 
різні мови для ефективної взаємодії з усіма учасника-
ми комунікаційного процесу. До головної особливості 
мовної компетентності відносимо її розуміння як однієї 
із найважливіших ключових і, в той же час, предмет-
них компетентностей, яка має бути сформована під 
час професійної підготовки студентів філологічних 
спеціальностей. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Отже, викладене вище дає 
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змогу стверджувати, що саме зараз перед науково-
педагогічними працівниками постає складне завдання, 
сутність якого полягає у підготовці таких студентів 
філологічних спеціальностей, які були б готові і здатні 
до спілкування рідною та іноземними мовами в кон-
кретних наукових, ділових та професійних сферах. Тому 
професійна підготовка майбутніх філологів у закладах 
вищої освіти має бути організована так, щоб сформувати 
у них систему необхідних теоретичних знань з грамати-
ки, фонетики, лінгвокраїнознавства, збільшити словни-
ковий запас, виробити у них уміння обирати із власного 
активного і пасивного словникового запасу такі терміни, 
які найбільше відповідають професійній діяльності, роз-
вити практичні уміння й навички застосування іноземної 
мови або декількох іноземних мов задля підготовки до 
повноцінного активного життя у сучасному суспільстві.

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо 
у визначенні структурних компонентів мовної ком-
петентності майбутніх філологів, а також у виявленні 
та обґрунтуванні організаційно-методичних умов фор-
мування мовної компетентності майбутніх філологів в 
освітньому середовищі закладів вищої освіти.
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Анотація. Автором розглянуто питання актуального стану системи оздоровлення та відпочинку дітей в Україні 

та за кордоном влітку. Здійснено аналіз міжнародних документів щодо представленої проблеми, на підставі яких 
було створено закони та нормативно-правові акти в усіх країнах Європи. Фактичний матеріал поданого досліджен-
ня – законодавчі документи, що регулюють процес відпочинку та оздоровлення в Литовській Республіці. В резуль-
таті застосування компаративного аналізу нормативно-правової бази України та Литовської республіки, зроблено 
висновок щодо недостатнього розвитку системи відпочинку та оздоровлення в Україні. Причиною цього є відсут-
ність механізмів державної підтримки та економічного стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку. У статті здійснено аналіз основних документів, якими послуговується Литовська Республіка для 
надання відпочинкових послуг дітям у літній період. Проаналізовано підходи щодо проведення літньої оздоровчої 
кампанії в Литовській Республіці. Акцентовано увагу на тому, що європейське товариство ставить чіткі вимоги 
до організації оздоровлення та відпочинку дітей. Автором доведено актуальність та важливість наукового дослі-
дження. В результаті, зроблено висновок щодо перейняття досвіду організації відпочинку країнами Європи, а саме, 
Литовської республіки. Зазначено, що для розв’язання поданої проблеми необхідне стрімке впровадження сучасних 
європейських стандартів. Як результат, на тлі сприятливих умов навколишнього середовища, оздоровлення та від-
починок дітей в Україні вийде на міжнародний рівень розвитку.

Ключові слова. Оздоровчий табір, норма гігієни, оздоровлення та відпочинок, законодавчі документи, Конвенція 
ООН про права дитини, охорона здоров’я. 

ACTUAL STATE OF CHILDREN’S HEALTH AND RECREATION 
IN THE LITHUANIAN REPUBLIC

© 2018
Matviichuk Marianna Ihorivna, postgraduate student of the faculty 

of pedagogical education and social work
Lesya Ukrainka Eastern European National University

(43025, Ukraine, Lutsk, Vynnychenka str. 30, e-mail: marianna02071@gmail.com)
Abstract. The author reviews the issues of improving and recreating children in Ukraine and abroad in the summer. The 

analysis of international documents of the presented problem, on the basis of which laws and regulations in all countries 
of Europe are created. The actual material of the given study is the legislative documents regulating the process of rest and 
recreation in the Republic of Lithuania. As a result of the application of comparative analysis of the normative legal basis 
of Ukraine and the Republic of Lithuania, the conclusion about the insufficient development of the system of recreation and 
health improvement in Ukraine. The reason for this is the lack of mechanisms for state support for economic stimulation of 
the activity of children’s health and recreation facilities. The article analyzes the main documents used by the Republic of 
Lithuania to provide recreational services for children in the summer. The types of institutions providing the offered services 
are found out. The approaches to the summer health improvement campaign in the Republic of Lithuania are also analyzed. 
The emphasis is placed on the fact that the European society sets clear requirements for the organization of children’s health 
and recreation. The main internal problem of the health improvement system in Ukraine is the underfunding of this sector 
by the state, while the external disadvantage is the inadequate support of the European Union caused by non-compliance 
with clear requirements for the organization of health improvement. Thus, the author proved the urgency and importance 
of scientific research. As a result, the conclusion is drawn about the adoption of the experience of organizing recreation in 
Europe, namely the Lithuanian Republic. It is noted that the solution of the given problem requires the prompt introduction 
of modern European standards. As a result, on the background of favorable environmental conditions, health and recreation 
of children in Ukraine will reach the international level of development.

Keywords: Recreation camp, the norm of hygiene, health and recreation, legislative documents, The United Nations 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Упродовж останніх років зберігається тенденція 
щодо погіршення медичних даних молоді України, та 
країн Європи. Така ситуація спричинена різними нега-
тивними факторами: екологічними, соціально-економіч-
ними та психологічного характеру, а розвиток сучасного 
суспільства перебуває в прямій залежності від цих по-
казників.

Особливо гостро постає питання забезпечення реа-
лізації прав дітей на відпочинок та оздоровлення, впро-
вадження нових підходів до організації оздоровчого та 
відпочинкового процесів, забезпечення високого рівня 
безпеки життя і здоров’я дітей, розвитку мережі дитя-
чих закладів оздоровлення та відпочинку не тільки в 
Україні, але й за кордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми й на яких обґрунтову-
ється автор, виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми.

Ґрунтовний огляд наукових праць переконливо свід-
чить, що питання організації дитячого відпочинку та 

оздоровлення в Україні є предметом розгляду багатьох 
науковців, таких як: О. Бартків [1], В. Грановський [1], 
Є. Дурманенко [1], А. Калініченко [2], Я. Кашуба [3], 
М. Наказний [4], В. Соколова [5]. Наше наукове дослі-
дження стосується цього аспекту в більше глобально-
му спектрі, тому фактичним матеріалом слугують між-
народні документи та законодавча база однієї з країн 
Європи, а саме Литовської Республіки.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Здійснити теоретичний аналіз проблеми з позиції гло-
балізації та євроінтеграції. Ми взяли за основу процес 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку в Литовській 
Республіці задля ознайомлення із документальною ба-
зою та подальшого впровадження чіткого механізму 
процесу відпочинку та оздоровлення влітку всіх катего-
рій дітей в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Здорова нація є національними надбанням кожної роз-
виненої європейської країни. Збереження здоров’я дітей, 
відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісно-
го, повноцінного оздоровлення та відпочинку має роз-
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глядатись як передумова сприятливого соціально-еко-
номічного й демографічного майбутнього, як проблема 
національного значення, що потребує першочергового 
вирішення [2]. 

Забезпечення щасливого дитинства, а також мож-
ливість користуватися своїми правами та свободами 
передбаченні на міжнародному рівні. Першим таким 
документом стала Женевська декларація 1923 року, яка 
порушувала питання прав дитини на допомогу, належ-
ний захист та виховання, а також спрямована на забез-
печення сприятливих умов для психічного і фізичного 
розвитку.

Загальна декларація прав людини, проголошена 10 
грудня 1948 року – це ще один вагомий міжнародний 
документ. Всі держави – члени Організацій Об’єднаних 
Націй, після підписання зобов’язалися сприяти додер-
жанню прав і свобод людини. Також, вона забезпечує 
право людини на відпочинок і оздоровлення. У статті 
24 зазначеної декларації вказується, що «Кожна людина 
має право на відпочинок і дозвілля...» [6].

У Конвенції ООН про права дитини, у статті 31 за-
значено, що: «Необхідність у такому особливому захи-
сті дитини була передбачена в Женевській декларації 
прав дитини 1924 року і Декларації прав дитини, при-
йнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 
року, та визнана в Загальній декларації прав людини, в 
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 
(зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права (зокрема, в стат-
ті 10), а також у статутах і відповідних документах спе-
ціалізованих установ і міжнародних організацій, що за-
ймаються питаннями благополуччя дітей», а також, що 
«Держави-сторони визнають право дитини на відпочи-
нок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних 
заходах, що відповідають її віку, вільно брати участь у 
культурному житті та займатися мистецтвом» [7]. Цей 
документ був ратифікований у Литовській Республіці 3 
липня 1995 року.

Нормативно-правова база Литви свідчить про ви-
знання та дотримання відповідних зобов’язань. Так, 
організація дитячого літнього відпочинку має чітку 
структуру, яка регулюється законами, нормами, про-
грамами, рішеннями та резолюціями Уряду Литовської 
Республіки.

Міністерством охорони здоров’я Литви у 2004 році 
прийнято Норму гігієни HN 79: 2004 «Дитячий літній 
табір відпочинку. Загальні вимоги до безпеки здоров’я», 
що являлася основним документом, який регулював ді-
яльність закладів оздоровлення та відпочинку в цілому 
до 2010 року. 

На виконання статті 16 (1) Закону Литовської 
Республіки про охорону здоров’я, в якому сказано: 
«Обов’язкові норми гігієни та правила, що регулюють 
діяльність фізичних та юридичних осіб, встановлюють-
ся Регламентом з питань охорони громадського здоров’я 
(норми гігієни)» [8] у 2010 році прийнято нову Норму гі-
гієни HN 79: 2010 «Дитячий оздоровчий табір. Загальні 
вимоги до безпеки здоров’я» від 15.09.2010 року. Цей 
стандарт встановлює основні правила до організації ди-
тячих оздоровчих таборів (далі табір). Вони необхідні 
для осіб, які організовують дитячий літній відпочинок, 
проектують, будують, реконструюють, використовують 
будівлі табору та його об’єкти, здійснюють управління 
таборами і співробітниками, а також для органів, що 
контролюють даний процес [9].

Документ містить посилання на основні закони та 
законодавчі документи, такі як: резолюції, вимоги, за-
мовлення Міністерства охорони здоров’я Литовської 
Республіки. 

Основні визначення, які подано у Нормі гігієни HN 
79: 2010 «Дитячий оздоровчий табір. Загальні вимоги до 
безпеки здоров’я» наступні:

Індивідуальні страви – (алергія на певні харчові про-
дукти, захворювань травної системи й так далі) комп-

лекс страв, що забезпечує поживні та енергетичні потре-
би окремої дитини, у зв’язку із викликаними певними 
захворюваннями, за рекомендацію лікаря вибираються 
харчові продукти та спосіб їх приготування, послідов-
ність і режим дня.

Табір – послуги для відпочинку та проживання, які 
надаються дітям з метою забезпечення відпочинку та са-
мовираження [9].

Табори повинні забезпечувати безпечні умови для 
відпочинку, освіти та догляду за дитиною. Особи, які на-
дають послуги несуть за це відповідальність. Установи 
можуть працювати тільки в порядку встановленому за-
конодавчими актами, які мають дійсні документи, що 
відповідають всім вимогам. Паспорт на дозвіл проведен-
ня відпочинкових послуг видається раз на п’ять років. 
Проте, щорічно центри охорони здоров’я та інші інстан-
ції здійснюють перевірку готовності табору до сезону. 
Персонал табору може працювати після пред’явлення 
медичного огляду, а також сертифіката, що засвідчує 
знання із надання першої медичної допомоги. 

Основні вимоги щодо організації оздоровлення та 
відпочинку у Литовській Республіці викладені в Нормі 
гігієни HN 79: 2010 «Дитячий оздоровчий табір. Загальні 
вимоги до безпеки здоров’я» від 15.09.2010 року, поля-
гають у наступному:

– всі об’єкти на території табору повинні бути надій-
но закріпленими та охайними;

– водні об’єкти в таборі, та на території, які не ви-
користовуються для купання дітей – повинні бути обго-
роджені;

– господарство повинно бути обладнане смітниками 
із щільними кришками для побутового використання;

– ігрові майданчики повинні захищати дітей від пря-
мого сонячного проміння та дощу;

– головні входи на територію табору, а також пішо-
хідні стежки на території повинні освітлюватися в тем-
ряві;

– місця для купання дітей повинні позначатися; гли-
бина у місцях купання не повинна перевищувати 0,7 ме-
тра для дітей дошкільного віку та дітей без уміння плава-
ти, для дітей метрів шкільного віку – до 1,3 м.;

– спальних кімнатах встановлено на більш ніж 10 
спальних місць для дітей у віці до 10 років, і не більше 
ніж 5 місць для дітей старшого віку;

– необхідна норма для одного спального місця – що-
найменше 3 м². Якщо встановлені двоярусні ліжка, то 
діти віком до 10 років не повинні спати на другому ярусі 
ліжка;

– у спальних кімнатах кожна дитина повинна мати 
відведене місце для особистих речей та одягу;

– туалет і умивальник повинні бути обладнані засо-
бами особистої гігієни: туалетний папір, мило, сушка 
для рук або одноразові рушники;

– кожна дитина повинна мати ліжко, подушку, ков-
дру, постільну білизну та, щонайменше 2 рушники;

– всі санітарні приміщення повинні експлуатувати-
ся в належному стані із постійною подачею холодної та 
гарячої води.

Що стосується харчування, то дітей повинні году-
вати принаймні чотири рази на день, через кожні 3,5–4 
години. Розподіл споживання їжі на добу повинен стано-
вити: на сніданок 25 %, на обід 35 %, на полуденок 15 %, 
на вечерю 25 %. Приготування їжі та різноманітність 
страв повинні відповідати фізіологічним та віковим осо-
бливостям дітей. Меню має бути схвалено керівником 
табору та узгоджено з Центром громадського здоров’я 
округу, де знаходиться заклад. 

Режим дня в таборі повинен розроблятися відповідно 
до встановленого плану та програми, що затверджується 
керівником табору, а також відповідати фізіологічним 
характеристикам та віку дітей. Післяобідній відпочинок 
у стаціонарному таборі триває 1–1,5 години. Основна 
частина часу відводиться активний відпочинок: спор-
тивні ігри, вправи, навчанню плавання та інше [9].
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Ці вимоги свідчать про занепокоєння європейського 
товариства щодо процесу оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку в Литовській Республіці.

У Програмі «Навички здорового способу життя у 
літніх таборах на 2016–2019 роки», прийнята 18 грудня 
2015 року зазначено, що метою є: «не тільки дати знан-
ня, а й допомогти сформувати навички здорового спосо-
бу життя, допомогти відмовитися від шкідливих звичок 
і змінити підхід до здоров’я» [10]. Ця програма надає 
значну матеріальну підтримку дітям віком до 16 років, 
що потребують особливої медичної допомоги, дітям-си-
ротам до 18 років. Варто зазначити, що у Литовській 
Республіці є законодавча та нормативна база, яка регу-
лює сферу оздоровлення та відпочинку дітей влітку, про-
те вона представлена не стільки кількісно, проте якісно.

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напрямку. У представленій статті зосере-
джено увагу на основних правових документах, якими 
послуговується Литовська Республіка під час оздоров-
лення та відпочинку дітей влітку. Проаналізувавши ма-
теріали можна зробити висновок, що вони регулюють 
діяльність таборів, а також диктують відповідні норми, 
яких повинні дотримуватися учасники оздоровчого про-
цесу. Доведено, що Європейське товариство надає ґрун-
товну фінансову підтримку таборам, проте встановлює 
жорсткі умови щодо її організації.

Зміст оздоровлення та відпочинку у Литовській 
Республіці направлений, головним чином, на форму-
вання здорового способу життя та розвиток фізичних 
навичок учасників процесу. Для дітей з малозабезпече-
них сімей, дітей з інвалідністю держава надає соціальну 
підтримку для розв’язання проблемних питань.

Можна зробити висновок, що закордонний досвід є 
яскравим прикладом того, як можна якісно реформува-
ти процес оздоровлення та відпочинку в нашій державі. 
Дослідження не вичерпує всіх аспектів багатогранної 
проблеми та потребує подальшого вирішення та порів-
няння із законодавчою базою в Україні. Як результат, 
процес оздоровлення та відпочинку дітей в Україні має 
високий потенціал виходу на міжнародний рівень роз-
витку.
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Анотація. Професійне становлення особистості майбутнього фахівця зазвичай спрямоване на засвоєння необ-

хідних знань і умінь, формування професійно значущих моральних якостей, творчих здібностей, розвиток загальної 
та професійної культури особистості. Однак, коли справа стосується майбутніх учителів таких дисциплін, як музи-
ка, образотворче мистецтво, спорт та фізична культура, танці, то виникає питання: ким ці люди є насамперед, а яка 
спеціальність є для них вторинною. Ким вони себе відчувають: викладачами або спортсменами / митцями? Учитель 
спортивних дисциплін або тренер поєднує у своїй професійній діяльності риси вчителя і спортсмена, тому на пер-
ший план виступає проблема професійної самоідентифікації вчителя спортивних дисциплін та тренера. Професійна 
самоідентифікація – нова проблема для сучасної педагогічної практики, яка з’явилась із розвитком професій, які 
поєднують у собі риси декількох діяльностей (у даному випадку – спортсмена та вчителя). Мета статті – представ-
лення педагогічної самоідентифікації вчителів спортивних дисциплін як невід’ємного компоненту їхньої фахової 
підготовки до професійної діяльності. Також у статті міститься автентичний матеріал щодо соціального компоненту 
та соціальних очікувань у галузі професійної самоідентифікації вчителів спортивних дисциплін та тренерів, які пра-
цюють у галузі неформальної освіти КНР, оскільки цей аспект впливає на контентне наповнення програм з фахової 
підготовки вчителів спортивних дисциплін у закладах вищої освіти.

Ключові слова: самоідентифікація, учитель спортивних дисциплін, смак, викладацька діяльність, спортсмен, 
тренер, компетентність, компетенція, професійна діяльність.
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Abstract. Programs on future specialist`s personality professional development usually aim him\her to master the 
necessary amount of knowledge and skills, form professionally significant moral qualities or creative abilities, develop 
general and professional culture of the individual. However, when it comes to future teachers of such disciplines as music, 
visual arts, sports and physical culture, dancing, the question arises, who are these people in major, and what specialty is 
secondary for them. Representatives of what profession do they feel themselves to be: teachers or athletes/artists? A teacher 
of sports disciplines combines in his\her professional activities the features of a teacher and an athlete, therefore the problem 
of professional self-identification of a teacher of sports disciplines comes. Professional self-identification is a new problem 
for modern teaching practice. It appeared with the development of professions that combine the features of several activities 
(in this case, an athlete and a teacher). The purpose of this article is to present pedagogical self-identification of teachers of 
sports disciplines as an integral part of their professional education for future professional activity. The article also contains 
authentic material on the social component and social expectations in the field of professional self-identification of sports 
teachers and trainers, who work in the non-formal education of the People’s Republic of China, as this aspect affects the 
content professional training programs for of sports teachers in higher education institutions.

Keywords: self-determination, teacher of sports disciplines, taste, teaching activity, athlete, coach, competence, 
professional activity.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Докорінні соціально-економічні та соціально-полі-
тичні зміни, що мали місце в світі з початку XX століття 
та чинять значущий вплив на всі сфери життя суспільства 
дотепер, спричинили зокрема такі масштабні і небезпеч-
ні явища, як «ціннісний розлом», розпад суспільства на 
окремі соціокультурні сектори, зниження якості життя 
окремих соціальних верств і груп, неефективність соці-
альних гарантій як в локальному, так і світовому масш-
табі. У цих умовах критично важливою стала здатність 
суспільства до забезпечення самозбереження, самороз-
витку та системної цілісності. Унікальним потенціалом 
для вирішення цього завдання у більшості країн світу є 
самоідентифікація професійних груп і професійна само-
ідентифікація людини, що значною мірою формує сві-

тогляд особистості, її ціннісні орієнтації, погляди, уста-
новки і транслює ідеї, соціальні настрої, стереотипи по-
ведінки на суспільство в цілому. До теперішнього часу 
саме професія переважно домінівним критерієм страти-
фікації (розшарування) і одним з головних чинників, які 
зумовлюють соціальний стан людини [1, c. 3].

Серед численних професійних груп педагогічні пра-
цівники займають специфічне положення, яке визнача-
ється особливою соціальною значимістю їхньої праці, 
високими вимогами до кваліфікації, професійних і мо-
ральних якостей, поведінки, соціальної функції, рівня 
соціальної свідомості тощо. У результаті, загальновизна-
ною умовою ефективної викладацької діяльності є наяв-
ність у вчителів високорозвиненої позитивної ціннісної 
системи, гуманістичних соціальних почуттів, високих 
особистісних якостей, володіння якими тісно пов’язане з 
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вираженою самоідентифікацією цієї професійної групи.
Однак з розвитком таких інтегрованих спеціаліза-

цій всередині педагогічної професії, як «вчитель мисте-
цтва», «вчитель спортивних дисциплін», «вчитель музи-
ки» (особливо у рамках викладання певного музичного 
інструменту), «вчитель танцю» тощо постало питання 
про професійну самоідентифікацію означеної категорії 
педагогічних працівників: ким вони відчувають себе 
насамперед, а яка спеціальність має похідний характер. 
Адже до закладів вищої освіти вони приходять вже з до-
статнім багажем професійних знань, умінь та досвіду як 
митця / спортсмена, в які вкладено багато часу, власної 
наполегливості тощо. Також на момент вступу до педа-
гогічного вишу ці люди вже є визнаними майстрами сво-
єї справи, що зазвичай доводиться наявністю у них пере-
мог у конкурсах, наявністю спортивних категорій тощо. 
Саме відповідь на це питання є важливою і для стратегії 
їхньої фахової підготовки у закладі вищої освіти, чому 
їх повинна навчити вища школа: за короткий термін на-
дати алгоритми передачі власних художньо-спортивних 
уподобань учням, або відфільтрувати їх художній чи 
спортивний талант.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується 
авторська думка; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема професійної самоіденти-
фікації загалом та зокрема представників певних про-
фесій не є новою, а ні для вітчизняної, а ні для світової 
фахової літератури. Також ця проблема розглядається як 
соціологами, які пов’язують соціальну самоідентифіка-
цію особистості з процесами особистої самоідентифіка-
ції та соціалізації людини (А. Даллакян [2], О. Мамонова 
[1], П. Гнатенко [3], В. Фокін [4] та ін.), так і психоло-
гами, які вивчають професійну самоідентифікацію як 
психологічну потребу особистості в процесії її станов-
лення (В. Гордієнко [5], Л. Інжиєвська [6], В. Павленко 
[3] та ін.), педагогами, які розглядають професійну само-
ідентифікацію особистості як частину системи фахових 
компетенцій вчителя (О. Дубасенюк [7], О. Вознюк [8], 
Л. Кайдалова [9–10], Н. Щокіна [10], Т. Вахрушева [10] 
та ін.), або процесу формування його професійної куль-
тури (Н. Стельмах [11], Т. Семенюк [12], О. Антонова 
[13], Л. Вовк [14] та ін. [15-22]). Певну кількість робіт у 
вітчизняному науковому просторі присвячено питанням 
професійної самоідентифікації окремих груп фахівців 
(О. Когут – майбутні програмісти [23]; Н. Фалько – прак-
тичні психологи [24]; К. Ушакова – медичні працівники 
[25]; Я. Посохова – працівники правоохоронних органів 
[26], Л Афанасенко – аграрії [26] та ін.). 

Однак сучасна вітчизняна наука ще не зробила об’єк-
том своєї уваги питання професійної самоідентифікації 
(зокрема – педагогічної) представників інтегрованих 
професій, в яких поєднується декілька фахових спряму-
вань людини. Зокрема питання про професійну самоі-
дентифікацію вчителів спортивних дисциплін залиша-
ється нерозглянутим. Вирішення цієї проблеми набуває 
все більшого значення у зв’язку також із пожвавленням 
активності в неформальному та інформальному секторі 
української освіти, набутті масового характеру практики 
залучення до викладацької діяльності осіб (в якості кон-
сультантів, коучів, тренерів), які є визнаними фахівцями 
в інших галузях, але не мають формальної педагогічної 
освіти.

Виключенням можна вважати статтю В. Столярова 
та В. Кузина «Проблема підготовки спеціалістів нового 
профілю з олімпійської освіти та спартанської системи 
культурно-спортивної роботи», яку було опубліковано в 
1999 р., та яка нарисово торкається проблеми самови-
значення фахівця як спеціаліста нового профілю в галузі 
фізичного виховання та викладання спортивних дисци-
плін [28].

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті – окреслення професійної самоідентифікації 
вчителів спортивних дисциплін і представити існуючі 

підходи до означеної науково-педагогічної проблеми.
Виходячи з загальної мети статті, було сформовано її 

конкретні завдання:
1. Визначити характерні особливості педагогічної са-

моідентифікації вчителів спортивних дисциплін.
2. Репрезентувати результати соціального опитуван-

ня вчителів спортивних дисциплін, які працюють в не-
формальному секторі освітив КНР, учнів, батьків та сту-
дентів факультетів спортивного виховання педагогічних 
вишів КНР (Чжецзянський педагогічний університет; 
Педагогічний Інститут м. Нінбо; Ханшанський педаго-
гічний Інститут – Китайська Народна Республіка) щодо 
соціальних очікувань у галузі професійної самоіденти-
фікації вчителів спортивних дисциплін.

3. Визначити питання педагогічної самоідентифікації 
вчителів спортивних дисциплін як питання формування 
фахової компетенції студентів вищих навчальних закла-
дів педагогічного профілю.

Практичні завдання підпорядковуються загальній 
меті дослідження та його внутрішній логіці.

Виклад основного матеріалу. Для сучасної профе-
сійної освіти характерним є проголошення гуманізації 
та індивідуалізації навчання, що передбачає досягнен-
ня майбутнім фахівцем власної професійної успішно-
сті. Ставлення до обраної професії, вміння побачити її 
з боку, побачити себе в ній, порівняти себе з іншими, 
як майстрами своєї справи, так і початківцями, є одним 
із компонентів становлення студента як професіонала, 
тобто важливо розвивати у майбутніх фахівців здатність 
до самоідентифікації. У процесі самоідентифікації від-
бувається зіставлення себе із самим собою, результатом 
чого є уявлення про себе як особистість. Важливим фак-
тором успішної професійної діяльності педагогів є здат-
ність до професійної самоідентифікації, яка слугує осно-
вою для подальшого самоудосконалення, відбору нових 
особистісних, соціальних та професійних цінностей, мо-
делей поведінки, спрямувань, прагнень тощо [29, c. 98].

Метою процесу педагогічної самоідентифікації май-
бутнього вчителя спортивних дисциплін під час його 
навчання у закладі вищої освіти є його сприйняття себе, 
насамперед, як вчителя, а вже потім – професійного 
спортсмена. Іншими словами, повинна відбутися пере-
орієнтація власних психологічних настанов особистості, 
переоцінка свого місця в просторі та набуття власного 
усвідомлення як суб’єкта педагогічної діяльності. 

Нині у фаховій літературі України ми можемо спо-
стерігати наявність паралельності використання двох 
термінів «професійна самоідентифікація» та «фахова са-
моідентифікація». 

Причини для виникнення такої ситуації може бути 
принаймні дві. По-перше, термін «self-determination», 
який здебільшого використовується в англомовній фа-
ховій літературі, в українському науковому просторі 
перетворився на «фахова самоідентифікація» та «про-
фесійна самоідентифікація» внаслідок особливостей 
перекладу терміну українською (також цей термін пе-
ретворився і на «професійне самовизначення» – термін, 
який зокрема зустрічається в «Тлумачний словник-мі-
німум із соціальної педагогіки та соціальної роботи», 
упорядник В. Лохвицька, 2017 р. [30, c. 142]). Також у 
структурі поняття професійної самоідентифікації важ-
ливим є розуміння терміна «професія», що вживався 
для визначення робіт, які припускали наявність певної 
кваліфікації, і стосувалися працівників у сфері права, 
медицини та релігії. Для представників інших сфер тра-
диційно використовувався термін «фах». На сучасному 
етапі розвитку суспільства процеси поглиблення поділу 
праці обумовили розширення семантичного поля понят-
тя професії, що включає широкий спектр сфер та галузей 
професійної діяльності, які передбачають певну освітню 
кваліфікацію та стандарти дотримання компетентно-
стей [31, c. 128]. Означені терміни є синонімічними та 
означають «ототожнення себе (особою чи групою осіб) 
з іншою особою, групою осіб, певним зразком, образом 
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тощо за приналежністю до спільної професійної діяль-
ності» [32, c. 263].

Професійна самоідентифікація майбутніх фахівців 
здійснюється у процесі засвоєння знань щодо професій-
них функцій, типових задач та умінь, якими повинен во-
лодіти фахівець певної спеціальності, створення у про-
цесі навчання умов, що моделюють подальшу професій-
ну діяльність, створення рефлексивного середовища. У 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів всі 
навчальні дисципліни мають потенційні можливості для 
включення студентів у процеси ідентифікації та самоі-
дентифікації, але найбільше таких можливостей мають 
предмети психолого-педагогічного циклу. Ефективність 
цієї роботи багато в чому залежить від урізноманітнен-
ня видів роботи, застосування інноваційних технологій 
навчання, які дозволяють індивідуалізувати педагогіч-
ний процес, включати всіх студентів в активну діяль-
ність, що спрямована не лише на пізнання педагогіч-
них закономірностей, технологій організації освітнього 
процесу в закладах освіти, а й на пізнання самого себе, 
визначення власного місця в обраній професії, на порів-
няння системи особистісних смислів індивіда стосовно 
системи професійних цінностей, на відхід від репродук-
тивного виконання на користь творчого із врахуванням 
власного рівня домагань, досвіду успіху і невдач в про-
фесійній діяльності [29, c. 103].

Педагогічна самоідентифікація вчителя спортивних 
дисциплін – не тільки динамічний процес формування 
його самосвідомості, але і результат переструктуруван-
ня його особистості. Він повинен базуватися на усвідом-
леному відчутті приналежності нової професійної групи, 
де діють інші механізми, стереотипи та поведінкові «клі-
ше»; професійна діяльність цієї групи має інші завдання 
та цілі (не самому досягти результату, а спрямувати та 
спонукати до цього результату учнів) тощо [33, c. 78]. 

З самоідентифікацією педагога тісно пов’язана 
структура професійних уявлень, які можуть виступати 
як психологічні механізми формування образу професії. 
Зокрема: ціннісно-мотиваційний компонент, специфі-
ка комунікативної та професійної компетентності [34, 
c. 35].

На процесуально-динамічні характеристики само-
ідентифікації впливає низка факторів, за допомогою 
яких і відбувається переструктурування ідентичності 
[3, c. 11]. Одним з важливих є система соціальних очі-
кувань, які існують в суспільстві, та формують соціаль-
ний образ та соціальний ідеал представника тієї чи іншої 
професії. 

Протягом 2017–2018 навчального року у трьох за-
кладах вищої освіти Китайської Народної Республіки 
(Чжецзянський педагогічний університет (місто 
Ханьчжоу, провінція Чжкцзян); Педагогічний Інститут 
міста Нінбо (місто Нінбо, провінція Чжецзян) та 
Ханшанський педагогічний Інститут (місто Чаочжоу, 
провінція Гуандун) було проведено опитування серед 
вступників та випускників спортивних факультетів щодо 
їхньої професійної самоідентифікації. Загальна кількість 
респондентів за всіма вишами складала 900 осіб (300 
осіб з кожного вишу, які були розподілені таким чином: 
100 абітурієнтів, які отримали достатню кількість балів 
для вступу до цього навчального закладу; 100 осіб – сту-
денти, які закінчили другий курс; 100 осіб – випускники 
4-го курсу, які мали досвід педагогічних практик та ро-
боти в системі неформальної освіти). Щодо гендерного 
показнику реципієнтів, то кількість студенток складала 
30 осіб із кожних 100. 

Студентам було поставлено однакові запитання щодо 
їхнього професійного самовизначення та професійної 
самоідентифікації. Таблиця 1 відображає результати ан-
кетування абітурієнтів. Дані проведеного експерименту 
публікуються вперше.

Як показують дані Таблиці 1, хоча переважно абіту-
рієнти і пов’язують свою подальшу професійну діяль-
ність із сферою освіти (у Китаї вчитель чи тренер мають 

високі соціальні гарантії, стабільну та достатню заробіт-
ну платню тощо), вони не самоідентифікують себе як 
вчителі, роблячи акцент на власних спортивних досяг-
неннях. 

Таблиця 1 – Педагогічна самоідентифікація абітурі-
єнтів⃰

⃰Складено авторами
Високий відсоток позитивних відповідей на запитан-

ня № 1 представленої анкети пояснюється також тим, 
що спортивний факультет педагогічного вишу дає пра-
во своїм випускникам займатися педагогічною діяль-
ністю у сфері формальної чи неформальної освіти, але 
не передбачає продовження ними спортивної кар’єри. 
Натомість випускники спортивних факультетів вишів 
непедагогічного профілю та спеціалізованих закладів 
освіти для спортивнообдарованої молоді не мають пра-
ва в подальшому займатися викладанням педагогічних 
дисциплін та тренуванням дітей без проходження додат-
кового курсу з педагогіки та методики викладання, який 
зазвичай складає від 8 місяців до 2 років. Отже 100 % 
абітурієнтів усвідомлюють свій професійний вибір.

Таблиця 2 – Педагогічна самоідентифікація студен-
тів 3 курсу⃰

*Складено авторами
Таблиця 2 доводить, що студенти, які вже відучи-

лися 2 повних курси, свідоміше підходять до самоіден-
тифікації себе, як майбутніх учителів, хоча цей покаж-
чик є вищим у дівчат, які традиційно в Китаї є більш 
соціально активними, у порівнянні із хлопцями. Також 
на цьому етапі фахової підготовки відбувається певний 
перегляд фахової самоідентифікації у студентів (про це 
свідчить збільшення кількості студентів, які на питання 
№ 4 надали відповідь «не визначився»). Однак через са-
моцінність диплому про здобуття вищої освіти, а також 
неможливості зміни фахового спрямування в період нав-
чання кількість таких осіб не перевищує 20 %. 

Таблиця 3 – Педагогічна самоідентифікація випус-
кників⃰

*Складено авторами
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Як випливає з Таблиці 3, випускники вишу, маючи 
за плечима досвід практичної викладацької діяльності, 
вже свідоміше підходять до власного самовизначення 
та професійної самоідентифікації як вчителя чи трене-
ра, особи, яка займається викладацькою діяльністю. Але 
певна кількість випускників (до 25 %) все ж таки більше 
відчувають себе спортсменами, ніж вчителями. 

На розширення даного опитування у вересні 2018 р. 
у тих самих вишах було проведено опитування вчителів 
спортивних дисциплін та тренерів, які відвідували курси 
підвищення кваліфікації, щодо їхньої професійної само-
ідентифікації. Кількісний та гендерний показник реци-
пієнтів був збережений. Кожен з опитуваних має досвід 
викладацької діяльності 5–10 років. Дані Таблиці 4 наво-
дять результати цього опитування.

Таблиця 4 – Педагогічна самоідентифікація вчителів 
та тренерів ⃰

*Складено авторами
Як доводить Таблиця 4, зі збільшенням терміну 

практичної викладацької діяльності, все більше і більше 
вчителів спортивних дисциплін та тренерів самоіденти-
фікують себе вчителями і відсоток вищий, традиційно, 
у жінок. Однак більшість реципієнтів також вважають, 
що робота вчителем спортивних дисциплін чи тренером 
звужує їхні можливості як спортсмена, що також свід-
чить про наявність депресивних станів щодо самоіден-
тифікації себе як вчителя чи тренера, оскільки пов’язано 
з незадоволенням особи собою, як спортсмена. 

Також, означеними навчальними закладами було 
проведено опитування батьків, які приводять своїх дітей 
на тренування чи додаткові заняття у спортивні гуртки 
та секції. У кожному місті було обрано по 5 секцій, а в 
кожній секції в опитуванні брало участь по 60 батьків 
(по 20 на кожну вікову категорію дитини). Батькам було 
задано лише одне питання: на що ви звернули увагу при 
виборі тренера чи вчителя зі спорту для своєї дитини: на 
особисті здобутки тренера, чи на здобутки його учнів? 
Результати опитування наступні: 

Таблиця 5 – Соціальні очікування батьків ⃰

*Складено авторами
Таблиця 5 доводить, що при виборі вчителя для до-

даткових занять спортом чи тренера батьки в Китаї біль-
ше звертають увагу на особисті здобутки вчителя чи 
тренера як спортсмена, особливо при первісному виборі. 
Це, з одного боку, стимулює випускників закладів вищої 
освіти педагогічного профілю за спеціальністю «фізич-
на культура» продовжувати розвиватися як спортсмени, 
брати участь у спортивних змаганнях тощо, але і надає 
перевагу професійним спортсменам, які, не маючи педа-
гогічної освіти та не самоідентифікуючи себе вчителя-

ми, тим не менш активно використовують модель «тре-
нера, що грає».

Вищезазначене опитування у фінальному анкету-
ванні також виявило, що нині в системі освіти КНР не 
має спрямованих заходів щодо формування педагогіч-
ної самоідентифікації майбутнього вчителя спортив-
них дисциплін чи тренера. Серед організаційних форм 
професійної підготовки майбутніх учителів спорту па-
нують лекції. Такий стан справ пов’язаний, по-перше, із 
традиційним для китайського менталітету сприйняттям 
педагога як ідеальної особистості, носія істини і взірця 
для наслідування, що стоїть на вершині соціальної й ака-
демічній ієрархії, по-друге, з високою наповнюваністю 
академічних груп (до 60 осіб), що ускладнює організа-
цію та ефективне проведення будь-яких форм занять, 
окрім лекцій [35, c. 129–130].

В останні роки поширилася практика волонтерських 
рухів, завдяки яким студенти зокрема педагогічних ви-
шів отримують можливість на практиці застосувати 
теоретичні знання щодо впровадження педагогічного 
впливу під час організації та проведення дозвілля різ-
них верств населення, розвинути власні організаторські 
здібності. Участь у волонтерських заходах, «соціальні 
педагогічні практики», шефська допомога належать до 
необов’язкових заходів підвищення рівня виховної ро-
боти студентів-майбутніх учителів спорту.

Однак дотепер у китайській системі підготовки сту-
дентів-майбутніх учителів спорту характерні принципи 
домінування групових форм діяльності над індивіду-
альними, лекцій над практичними аудиторними занят-
тями, копіювання виховних технологій без їхнього те-
оретичного осмислення внаслідок високої залученості 
студентів до позааудиторних педагогічних заходів у 
період навчання в університеті (вважається, що студент 
на практиці буде активно використовувати лише ті фор-
ми та методи виховання, які свого часу пережив сам), 
контроль за змістом та формою педагогічної діяльності 
студентів з боку адміністрації закладу освіти, засоби са-
моосвіти та самовиховання, ідеологічна та патріотична 
спрямованість роботи, активне запозичення форм ви-
ховної діяльності та з-за кордону та адаптація їх до влас-
них потреб [36, c. 19]. 

На наш погляд, питання формування самоідентифі-
кації вчителі спортивних дисциплін та тренера належить 
до психологічних компетенцій майбутнього фахівця. 
Також означену проблему можливо розглядати в ра-
курсі соціально-психологічних компетенцій, оскільки 
соціальний компонент (високий соціальний статус вчи-
теля та фінансово-матеріальне його забезпечення з боку 
держави) є в багатьох країнах (Китай, Австралія, країни 
Магрібу, країни Далекого Сходу) вагомим чинником мо-
тивації та самомотивації фахівця в галузі спорту, мисте-
цтва тощо у виборі педагогічної спрямованості викори-
стання своїх знань та вмінь. Тому проблема педагогіч-
ної самоідентифікації вчителя спортивних дисциплін та 
тренера також має розглядатися в ракурсі психологічної 
готовності та підготовки людини дофахової діяльності в 
цілому та педагогічної діяльності зокрема. 

На жаль, питання психологічної готовності людини 
до виконання обов’язків в галузі «неекстремальних» 
професій – досить нова проблема як для української, так 
і світової педагогіки. Питання психологічної готовності, 
психологічної підготовки та самопідготовки, реабіліта-
ції, психологічного захисту представників таких профе-
сій, як пілоти, поліцейські, екстремальні перемовники 
тощо розроблені доволі комплексно. Що стосується пи-
тань психологічної готовності вчителя до педагогічної 
діяльності – більшість фахівців схильні обмежуватися 
поняттям «покликання» та представляти його майже як 
вроджену властивість людини. Але нині в сучасному 
динамічному світі, який пропонує безліч можливостей 
для фахівця в певній галузі (зокрема, спорт), викладання 
та педагогічна діяльність не є єдиними перспективами 
для спортивно обдарованої особистості, але такою, що 
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педагогически 
науки

вимагає від нього / неї додаткових вмінь та перебудови 
власного внутрішнього світу з урахуванням «особливос-
ті професії» [37, c. 229–230]. Тому питання педагогічної 
самоідентифікації вчителів спортивних дисциплін та 
тренерів має стати одним з ключових питань фахової 
підготовки фахівців означеного профілю під час їхнього 
навчання у закладах вищої освіти педагогічного профі-
лю.

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Сьогодні питання формуван-
ня педагогічної самоідентифікації майбутніх вчителів 
спортивних дисциплін ще не стало об’єктом уваги те-
орії та практики професійної педагогіки а ні в Україні, 
а ні закордоном. Учитель спортивних дисциплін має 
поєднувати в собі риси професійного спортсмена (у 
багатьох спортивних напрямах – це орієнтація на влас-
ний результат та індивідуальну роботу) та професійно-
го педагога. Тому свідоме та планомірна робота щодо 
корекції його / її професійної самоідентифікації у бік 
домінування педагогічного компоненту є необхідною 
умовою (компетенцією) як ефективної роботи самого 
педагога, так і становлення фахівця-практика. Ці про-
цеси мають відбуватися в період навчання майбутнього 
вчителя у навчальному закладі педагогічного профілю. 
Проте вітчизняним програмам фахової підготовки вчи-
телів спортивних дисциплін нині бракує етико-психоло-
гічного компоненту підготовки спортивно обдарованої 
молоді до подальшої праці в якості вчителя або тренера. 
Також соціальні очікування пересічних споживачів ос-
вітньої послуги в цій галузі не сприяють виокремленню 
саме педагогічного компоненту спортивно-викладацької 
діяльності. 

До перспективних напрямів подальших досліджень 
у визначеній площині можна зарахувати дослідження 
у галузі практичних заходів щодо підвищення рівня са-
мосвідомості та самовизначення себе як педагогічного 
працівника майбутніми вчителями спортивних дисци-
плін та тренерами; підвищення рівня мотивації та само-
мотивації означеної категорії фахівців; компетентісний 
підхід по проблеми педагогічної самоідентифікації вчи-
телів спортивних дисциплін та тренерів тощо.
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Анотація. Провідна ідея розробленого науково-методичного інструментарію організації неформальної освіти 

полягає у забезпеченні співвіднесення між формальною та неформальною освітою задля підвищення ефективності 
процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Науково-методичний інструментарій 
неформальної освіти представлено як науково обґрунтовану соціально-педагогічну систему цілей, завдань, 
теоретико-методологічних підходів, соціально-педагогічних умов, форм, методів та інструментів підвищення 
професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах неформального навчання. Неформальна 
освіта визначена як навчальний простір, у якому набуття нового досвіду є цілеспрямованим, запланованим, 
організованим. Змодельовано науково-методичний інструментарій неформальної освіти у процесі професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів, який дозволяє системно представити зв’язок п’яти блоків діяльності – 
теоретичного, комунікативного, емпіричного, організаційного та інструментального. В основу теоретичного блоку 
покладено авторську концепцію організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів. Комунікативний 
блок ілюструє актуальну потребу інформаційного суспільства щодо забезпечення комунікацій для створення по-
зитивного іміджу, підтримання інтересу, побудови команди, поширення інформації про діяльність, зростання 
обізнаності про неформальну освіту та її потенціали. Емпіричний блок забезпечує виконання принципу єдності 
теорії та практики та демонструє підходи до оцінювання результативності запропонованих і упроваджених змін. 
Організаційний блок науково-методичного інструментарію забезпечує реалізацію запропонованих на теоретично-
му, комунікативному та емпіричному блоках видів діяльності, відображаючи соціально-педагогічні умови впровад-
ження неформальної освіти, її цілі, завдання та організаційні форми. Інструментальний блок розкриває сукупність 
методів, які відображають характерологічні ознаки, цінності та принципи неформальної освіти. 

Ключові слова: інструментарій, неформальна освіта, майбутні соціальні педагоги, професійна підготовка, на-
уково-методичний інструментарій, освіта впродовж життя, формальна освіта, професійна компетентність.
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Abstract. The leading idea of the developed scientific-methodical toolkit for organizing non-formal education is to ensure 

a correlation between formal and informal education in order to increase the effectiveness of the process of professional 
training of future social educators. The scientific-methodical tools of non-formal education are represented as a scientifically 
substantiated socio-pedagogical system of goals, tasks, theoretical and methodological approaches, socio-pedagogical 
conditions, forms, methods and tools for enhancing the professional competence of future social educators in non-formal 
education. Non-formal education is defined as a learning space in which the acquisition of new experiences is purposeful, 
planned, organized. The scientific-methodical toolkit of non-formal education in the process of professional training of 
future social pedagogues has been designed, which allows to systematically present the connection of five blocks of activity 
– theoretical, communicative, empirical, organizational and instrumental. The theoretical block is based on the author’s 
concept of organizing non-formal education of future social educators. The communicative block illustrates the urgent 
need of the information society to provide communications for creating a positive image, maintaining interest, building a 
team, spreading information about activities, raising awareness of non-formal education and its potential. The empirical 
unit ensures the implementation of the principle of unity of theory and practice and demonstrates approaches to assessing 
the effectiveness of proposed and implemented changes. The organizational block of scientific-methodical tools provides 
the implementation of the types of activities proposed on the theoretical, communicative and empirical blocks, reflecting 
the socio-pedagogical conditions for implementing non-formal education, its goals, tasks and organizational forms. The 
instrumental block reveals a set of methods that reflect the characterological features, values and principles of non-formal 
education.

Keywords: toolkit, non-formal education, future social educators, professional training, scientific-methodical tools, life-
long education, formal education, professional competence.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Зростання ролі неперервної освіти у 
формуванні громадянського, соціально захищеного сус-
пільства вимагає пошуку шляхів та інструментів забез-
печення додаткових форм навчання різних категорій 
населення. Студентська молодь, будучи залученою до 
формальної системи вищої освіти, потребує соціально-
психологічної та педагогічної підтримки процесів 
професійної адаптації та навчальної самореалізації, які 
успішно забезпечуються організацією неформальної 
освіти як особливого виду соціально-технологічної 
діяльності, спрямованої на зростання соціального 
досвіду та забезпечення неперервності в освітньому 
зростанні учасників. Саме неформальна освіта може 
виступати відправною точкою системного реформу-

вання освіти в Україні. Означені освітні запити вима-
гають обґрунтування та розробки науково-методичного 
інструментарію реалізації неформальної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрун-
товується автор; виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми. Аналіз літератури з про-
блеми організації неформальної освіти свідчить про 
зростання уваги науковців і практиків соціально-
педагогічної діяльності до пошуку ефективних форм і 
методів неформальної освіти. А саме, у дослідженнях 
А. Божицької [1], Н.-Е. Зіммермана [2], С. Зінченко [3], 
А. Колб і Д. Колба [4] представлено результати вив-
чення ефективності окремих форм, методів, стратегій 
соціальної й освітньої діяльності, спрямованої на за-
лучення широких верств населення до професійного, 
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громадянського й особистісного зростання. Дослідники 
звертають увагу на забезпечення холістичного підходу 
у навчанні впродовж життя, розглядаючи неформаль-
ну освіту як важливий ресурс розвитку людей, громад і 
суспільства. Водночас, у процесі професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів сьогодні неформальна 
освіта не є системно представленою, реалізується без 
чіткої стратегії та бачення її можливостей та результатів.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Означена потреба у розробці системного науково-мето-
дичного забезпечення організації неформальної освіти 
у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів зумовила вибір цілей дослідження: спроекту-
вати комплексний науково-методичний інструментарій 
організації неформальної освіти майбутніх соціальних 
педагогів; означити форми, методи і засоби реалізації 
неформальної освіти у вищій школі; висвітлити досвід 
діяльності з організації неформальної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Інструментарій у довідниковій літературі розглядається 
як сукупність інструментів, тобто технологічних, ме-
тодичних, технічних прийомів, операцій [5, с. 132], 
засобів, способів досягнення визначених цілей [6, 
с. 34]. Відповідно, науково-методичний інструментарій 
представляє собою сукупність напрямів, форм, методів 
перетворювальної соціально-педагогічної діяльності 
у сфері підвищення якості професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів. 

Науково-методичний інструментарій неформальної 
освіти ми розуміємо як науково обґрунтовану соціально-
педагогічну систему цілей, завдань, теоретико-
методологічних підходів, соціально-педагогічних умов, 
полілогічних форм, методів та інструментів підвищення 
професійної компетентності майбутніх соціальних 
педагогів в умовах неформального навчання. Таке 
розуміння дозволяє нам інтегрувати окремі розрізнені 
результати дослідження у єдину систему задля перевірки 
її результативності на формувальному етапі експери-
менту. 

Основною ідеєю розробленого нами науково-мето-
дичного інструментарію організації неформальної освіти 
є: забезпечення балансу як ефективного співвіднесення 
між формальною та неформальною освітою задля 
підвищення ефективності процесу професійної під-
готовки майбутніх соціальних педагогів.

У такому розумінні, формальна освіта являє со-
бою жорстку / тверду основу (HARD-system), що 
забезпечує сталість та стандартизованість одержаних 
освітніх результатів. Натомість, неформальна освіта 
розглядається як гнучке / живе новоутворення (SOFT-
system), що наповнює формальне навчання актуальни-
ми інноваціями, додатковими ресурсами для розвитку 
професійної компетентності майбутніх соціальних педа-
гогів (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Взаємозв’язок формальної і 
неформальної освіти у авторському науково-методично-
му забезпеченні*

Формальна освіта – про-
цес професійної підготовки 
майбутніх соціальних 
педагогів у ВНЗ
HARD-system

Неформальна освіта – про-
цес додаткового відкритого 
добровільного навчання у 
соціальній сфері
SOFT-system

Довготерміновий план і цілі 
Головна мета 
Стимулювання 
Керівництво 
Колектив 
Символіка та заходи 
Професіоналізм 

Стратегія та цінності 
Місія 
Мотивація 
Лідерство 
Команда 
Організаційна культура 
Компетентність

* складено автором на основі лекцій із менеджменту
Різниця представленої у таблиці 1 жорсткої та м’якої 

систем організації навчання визначає ключову відмін-
ність формальної і неформальної освітніх систем, що 

відображається у загальнопоширеному фокусі уваги на 
воду у напівповній або напівпорожній склянці [7, с. 21]. 
А саме, фокус на напівповній склянці (орієнтація на ре-
сурс) відображає ресурсно-орієнтований підхід, згідно з 
яким вихідними точками організації навчання є 1) вра-
хування знань і досвіду учасників навчання; 2) спрямо-
ваність на перспективність і можливості змісту освіти; 
3) реалізація розвитку; 4) визначення навчальних мате-
ріалів у процесі навчання. Натомість, протилежний до 
нього підхід – дефіцито-орієнтований – що, за анало-
гією, відповідає баченню напівпорожньої склянки (орі-
єнтація на нестачу) має протилежні вихідні позиції: 
1) заснований на знаннях і досвіді вчителя або експерта; 
2) спрямованість на складності та труднощах змісту нав-
чання; 3) реалізація навчальних планів; 4) попереднє ви-
значення навчальних матеріалів. На нашу думку, прин-
ципова різниця вихідних положень означених підходів 
відображає протилежність вихідних принципів нефор-
мальної і формальної систем освіти. 

Розглядаючи когнітивний, емоційний і практичний 
досвід як «матеріал» для навчання, дослідники холістич-
ного підходу в освіті відзначають, що успіх його засто-
сування залежить від усвідомлення тих, хто навчається 
щодо того, навіщо цей матеріал, як його оцінити та ін-
терпретувати [7, с. 12]. Це дозволяє нам зробити важ-
ливий висновок щодо співвідношення базових понять 
дослідження. А саме, інформальна освіта має місце у 
всіх соціальних активностях через набуття учасниками 
життєвого, культурного, соціального досвіду, переду-
сім через емоційне співпереживання та співзалучення. 
Неформальна освіта, натомість, пропонує навчальний 
простір, у якому набуття нового досвіду є цілеспрямо-
ваним, запланованим, організованим (навчання через 
заплановану активність, що не виглядає як навчальний 
процес [8]) – переважно спрямований на набуття емо-
ційного та практичного досвіду. Одночасно, формальна 
освіта у вищій школі є процесом і результатом набуття 
майбутніми фахівцями фахових знань, умінь і ставлень 
(компетентностей), тобто навчальний процес у ній ске-
рований на оволодіння студентами когнітивного, прак-
тичного, емоційного досвіду певної фахової діяльності. 
Як видно з рисунку 1, ми алегорично відобразили цю 
думку через «звуження» кола, що відображає цілі, засо-
би та результати навчання. Одночасно, освіта упродовж 
життя, на нашу точку зору, у цій схемі характеризує 
весь життєвий досвід особистості, який дозволяє тому, 
хто навчається, розширити світогляд і свідомість через 
рефлексію власної поведінки, умінь, компетентностей 
та результатів (мета-перспективне бачення власної по-
ведінки через спостереження й аналіз ситуації [2, с. 19]) 
й охоплює усі види навчальної діяльності людини.

Рисунок 1 – Співвідношення досліджуваних освітніх 
систем (складено автором)
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Відповідно до означеної вихідної ідеї проектуван-
ня науково-методичного інструментарію, із урахуван-
ням ролі та значення різних освітніх систем та вра-
ховуючи одержані попередньо результати власного 
дослідження проблеми організації неформальної освіти 
нами змодельовано науково-методичний інструментарій 
неформальної освіти у процесі професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів, який дозволяє си-
стемно представити зв’язок п’яти блоків – теоретично-
го, комунікативного, емпіричного, організаційного та 
інструментального.

В основу теоретичного блоку покладено авторську 
концепцію організації неформальної освіти майбутніх 
соціальних педагогів, засновану на аналізі:

- Соціальних запитів і передумов як визначальних 
для системи неформальної освіти. На етапі теоретич-
ного аналізу значення, змісту та функцій неформальної 
освіти було доведено визначальну роль неформального 
освітнього сегмента у швидкому реагуванні на соціальні 
зміни і відповідні потреби населення. Відповідно, при 
створенні програм неформального навчання провайде-
рам варто орієнтуватися саме на суспільні запити задля 
адаптації освітніх пропозицій до реалій. 

- Індивідуальних потреб й інтересів студентської 
молоді як провідних умов участі у неформальному 
навчанні. Добровільність як характерологічна ознака 
неформальної освіти вимагає від провайдерів освітніх 
послуг орієнтації на індивідуальні інтереси, мотиви, по-
треби, цінності сучасної молоді. 

- Спрямованості формальної освітньої системи як 
такої, що надає системні «тверді» знання й уміння. Вив-
чення реалій сучасної інституціоналізованої освітньої 
системи має на меті врахування декількох важливих 
факторів: уникнення дублювання та повторення змісту 
освіти; використання потенціалу та ресурсів закладів 
освіти в організації неформального навчання; опо-
ра на знання й уміння фахівців, набуті ними у процесі 
професійної підготовки.

- Теоретико-методологічних засад організації 
неформальної освіти як вихідних умов її результа-
тивності, науковості, обґрунтованості, зв’язку із ефек-
тивним досвідом соціальних перетворень. Відсутність 
теоретико-методологічної бази організації неформальної 
освіти може призвести до перетворення їх на інструмент 
маніпулювання молоддю з боку окремих зацікавлених 
осіб або організацій, знецінювання змісту та сутності 
неформального навчання, поширення хибних ідей або 
змістів. 

Комунікативний блок моделі науково-методичного 
інструментарію організації неформальної освіти ілю-
струє актуальну потребу інформаційного суспільства 
щодо забезпечення комунікацій для створення пози-
тивного іміджу, підтримання інтересу, побудови ко-
манди, поширення інформації про діяльність, зростання 
обізнаності про неформальну освіту та її потенціали. В 
основу визначеного блоку нами покладено комунікативні 
кампанії у сфері неформальної освіти, які здатні доне-
сти до широкої громадськості ідеї неперервної освіти; 
можливості освітніх закладів, установ і провайдерів у 
реалізації освітніх запитів населення; популяризува-
ти програми неформального навчання. Використання 
комунікаційних кампаній сприяє досягненню основ-
них цілей організації, побудові мережі партнерів, 
оцінюванню успішності обраних освітніх стратегій і 
форм, усвідомлення громадськістю сутності соціально-
педагогічної діяльності загалом та у сфері неформальної 
освіти зокрема, мобільності й адаптивності до змінних 
умов середовища [1].

У нашій роботі із популяризації неформальної 
освіти, пошуку однодумців та поширення ідей 
важливості та цінності додаткового неформального на-
вчання ми обрали декілька комунікаційних каналів: 
друковані матеріали (слугують унаочненню інформації, 
трансляції конкретних повідомлень та ідей – Дайджест 

«Форми та методи неформальної освіти»), публікації 
розгорнутих статей (глибока детальна аргументована 
демонстрація проблеми з виходом на широкі аудиторії 
– Журнал «Неформальна освіта: кращі практики і про-
екти»), співпраця з зацікавленими агентами змін, вклю-
чаючи онлайн-комунікації (дозволяє побудувати коман-
ду однодумців, сприяє залученню людських ресурсів 
до реалізації цілей – наукові семінари, методичні 
майстерні, практикуми, фестивалі, ЕдКемпи), створен-
ня підґрунтя для реалізації неформального навчання 
у соціальній сфері (системне глибоке викладання ідей 
для вузької категорії зацікавлених осіб – Навчальний 
посібник «Теорія і практика неформальної освіти»). 
Обраний нами шлях побудови комунікацій з поширення 
ідей неформального навчання дозволяє, на нашу думку, 
залучити різні категорії стейкхолдерів, популяризувати 
неформальну освіту на різних рівнях.

Центроутворювальним компонентом науково-мето-
дичного інструментарію організації неформальної освіти 
майбутніх соціальних педагогів є емпіричний блок, який 
забезпечує виконання принципу теорії та практики та 
демонструє підходи до оцінювання результативності за-
пропонованих і упроваджених змін. По суті, емпірична 
оцінка реалізації дослідження на кожному етапі – те-
оретичному, практичному, експериментальному – 
дозволяє нам одержувати зворотній зв’язок від упро-
вадження ідей, коригувати та підтверджувати наступні 
дії. Відповідно, система оцінювання результативності 
неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів 
передбачає моніторинг результатів соціально-педа-
гогічної діяльності на трьох рівнях: вивчення теоре-
тичних передумов організації неформальної освіти; 
аналіз практики організації неформальної освіти; до-
слідження професійної компетентності студентів. 
Вивчення результатів кожного рівня здійснюється через 
попередньо обґрунтовані критерії й відповідні методи-
ки. Окрім того, саме емпіричний блок моделі окреслює 
очікувані результати від її впровадження – зростання 
рівня професійної компетентності майбутніх соціальних 
педагогів через розширення їх участі у неформальній 
освіті. Тобто, результативність запропонованої систе-
ми роботи визначається впливом на основну величи-
ну вимірювання – рівень професійної компетентності 
студентів. 

Організаційний блок науково-методичного інстру-
ментарію забезпечує реалізацію запропонованих на 
теоретичному, комунікативному та емпіричному бло-
ках видів діяльності. Зокрема, в організаційному блоці 
відображаються соціально-педагогічні умови впровад-
ження неформальної освіти: врахування соціальних 
запитів та сучасних педагогічних підходів до вибо-
ру змісту, форм і методів неформальної освіти; до-
тримання принципу зв’язку навчання з життям та 
практико орієнтованої місії неформального навчан-
ня; орієнтація на мотиви, інтереси, потребу, установ-
ки учасників неформальної освіти; систематичність, 
цілеспрямованість, тривалість та цінності неформаль-
ного навчання у професійній підготовці майбутніх соці-
альних педагогів. 

Загальною метою перетворювальної діяльності з 
апробації науково-методичного інструментарію нефор-
мальної освіти визначено: підвищити рівень професійної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів. Мета 
реалізується через виконання сукупності завдань:

- реалізувати врахування інтересів, потреб, запитів, 
мотивів молоді у оволодінні професією;

- створити сприятливий соціально-психологічний 
клімат додаткової неформальної освіти майбутніх 
соціальних педагогів;

- упровадити науково-методичний інструментарій 
організації неформальної освіти, спрямований на 
оволодіння майбутніми фахівцями соціально-педаго-
гічними функціями;

- забезпечити доступ молоді до актуальних нефор-
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мальних освітніх курсів й інших видів активності. 
Відповідно до кожного завдання запропоновано 

основні етапи діяльності, спрямованої на їх забезпе-
чення у практиці професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів: 

- побудова індивідуальної траєкторії навчання 
майбутніх соціальних педагогів із урахуванням особи-
стих інтересів і мотивів молоді; 

- упровадження полілогічних, комунікативних, діяль-
нісних форм і методів неформального навчання;

- розробка науково-методичного інструментарію ор-
ганізації неформальної освіти;

- створення системи додаткової неформальної освіти 
майбутніх соціальних педагогів. 

Згідно з означеними етапами спроектовано очіку-
вані результати реалізації науково-методичного інстру-
ментарію: 

- організовано соціально-педагогічна діяльність із 
вивчення та врахування цінностей, мотивів, потреб сту-
дентської молоді;

- забезпечено полілогічну, альтернативну, антиопре-
сивну, толерантну до іншості атмосферу навчання;

- апробовано науково-методичний інструментарій 
організації неформальної освіти;

- упроваджено систему додаткових освітніх і соці-
альних активностей майбутніх фахівців для набуття 
ними професійного досвіду. 

Означені мета, завдання, етапи та очікувані резуль-
тати діяльності дозволяються спроектувати основний 
показник результативності неформальної освіти: зро-
стання рівня професійної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів. 

Окремо у організаційному блоці моделі нами 
прописані основні форми організації неформальної 
освіти. До загальних організаційних форм роботи нами 
віднесено: соціальне партнерство з НУО, державними 
установами, соціальними службами – тобто носіями 
практичного соціально-педагогічного досвіду виконан-
ня професійних функцій, який є вихідним положенням 
формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців; підготовка фасилітаторів неформальної освіти 
як провідників професійної соціалізації молоді, які бу-
дуть обізнані щодо сутності й вихідних положень не-
формального навчання й дотримуватимуться його 
цінностей, принципів, форм і методів.

Соціальне партнерство, як і система неформальної 
освіти, розглядається нами як інструмент формування 
громадянського суспільства шляхом залучення молоді 
як партнерів у організації значимої для них діяль-
ності; це сприяє розвитку соціальної й особистісної 
відповідальності молоді, є факторами практичного 
впровадження у суспільні процеси принципів демо-
кратичності, гуманізму, імпауерменту. 

Соціальне партнерство кафедри соціальних 
технологій Житомирського державного університету 
імені Івана Франка включає різні сфери майбутнього 
працевлаштування випускників – сферу соціального 
забезпечення, охорони здоров’я, освіти, культури, 
забезпечення правопорядку, тощо. Означені напря-
ми партнерства підтверджується висновками дисер-
таційного дослідження Д. Неліпи [9], у якому си-
стема соціального партнерства розглядається як 
інтеграція чотирьох підсистем – інституціональної 
(сукупність організацій – соціальних партнерів), 
регулятивної (вироблення формальних і неформаль-
них форм налагодження взаємодії), функціональної 
(безпосередній процес взаємодії з виконання при-
йнятих зобов’язань) та комунікативної (партнерські 
відносини). Така система організації соціального 
партнерства щільно співвідноситься з організацією 
неформальної освіти студентів – інституціональний 
компонент містить сукупність організацій, на базі 
яких організовується додаткове навчання, практика 
та волонтерська діяльність студентів; регулятивний 

компонент відображає принципи організації нефор-
мального навчання та взаємодії учасників у процесі 
навчання (добровільність, практико-орієнтованість, 
цілеспрямованість, інтерактивність, актуальність 
змісту, партиципативність, співробітництво, соціальна 
відповідальність, відвертість і прозорість та інші) [3]; 
функціональний компонент є відображенням форм і 
методів проведення неформальної освіти студентів на 
базі соціальних партнерів; комунікативний компонент 
відображає пріоритети спілкування, інтеракції та взає-
модії суб’єктів неформального освітнього простору.

Підготовка фасилітаторів неформальної освіти 
здійснюється нами у межах реалізації практикуму 
«Форми і методи неформального навчання» та про-
фесійної майстерні «Неформальні освітні технології». 
Окрім того, проводяться окремі тематичні майстерні 
з форм і методів неформальної освіти. Основною ме-
тою означених організаційних форм роботи є набуття 
досвіду використання форм і методів неформального 
навчання, популяризація ідей неформальної освіти у 
соціальній сфері, формування готовності фасилітаторів 
до використання принципів та цінностей неформальної 
освіти у роботі. 

Авторськими організаційними формами науково-ме-
тодичного інструментарію уважаємо: фахові майстерні 
«Випускники – студентам» і спецкурс для майбутніх 
соціальних педагогів «Теорія і практика організації не-
формальної освіти молоді». 

Фахові майстерні «Випускники – студентам» є 
авторською розробкою, яка щорічно реалізується з 
2012 року. Унікальність представлених майстерень 
визначається досягненням успіхів у професійній діяль-
ності випускниками кафедри соціальних технологій; 
можливістю передачі практичного досвіду; оволодіння 
майбутніми соціальними педагогами професійною 
компетентністю; розвитком творчості, ініціативності, 
громадської активності учасників майстер-класів. 

Для прикладу наведемо програму одного з робочих 
днів Фахових майстерень:

- Тетяна Кереселідзе (випускниця 2008 року, очіль-
ниця Коростенського будинку дитячої творчості) – 
«Участь молоді в процесах прийняття рішення»: По-
будова «траєкторії життєвого успіху», «Аркуш мети», 
гра «Місце», психологічна ділова гра «Стільці», правила 
формування цілей, «Умови ефективності команди».

- Андрій Сочинський, Володимир Фещук (випуск-
ники 2011 і 2010 років, співробітники соціально-психо-
логічного факультету) – «Медіа-підтримка соціальних 
проектів»: Використання сучасних медіа-технологій у 
практичній соціально-педагогічній діяльності; навич-
ки практичного використання ADOBE FOTOSHOP; 
специфіка презентації соціальних проектів.

- Надія Грицюк (випускниця 2009 року, викладачка 
Київського університету імені Бориса Грінченка, психо-
лог ПП Спеціальна «Школа-Життя») – «Аутизм та його 
різні обличчя»: Симптоматика аутизму та його види; 
особливості внутрішнього світу аутичних дітей; вправи 
та прийоми роботи; загальні поради по роботі з аутични-
ми дітьми та їх батьками.

- Альона Огороднійчук (випускниця 2008 року, 
співробітниця Клініки, дружньої до молоді) – «Специфіка 
допомоги молоді у сучасному світі»: діяльність Клінік, 
дружніх до молоді; практичні вправи, що використову-
ються в ході роботи спеціалістами Клінік, дружніх до 
молоді, роздача інформаційних матеріалів, які можна 
використовувати в своїй професійній діяльності за тема-
ми «Наркотики», «ВІЛ / СНІД», «Інфекції, які переда-
ються статевим шляхом» тощо.

- Тамара Поліщук (випускниця 2007 року, менед-
жер по персоналу концерну «Укргаз») – «Підвищуючи 
шанси на працевлаштування або як отримати робо-
ту своєї мрії!»: резюме, що зацікавить увагу; навички 
успішного проходження тренінгу; власний план розвит-
ку компетенцій, необхідних для успішного проходження 
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випробувального терміну.
- Анна Бовсуновська (випускниця 2011 року, фото-

граф) – «Мистецтво володіння своїм часом»: вчимося 
мислити позитивно та самовдосконалюватися; секре-
ти планування дня; цілі вашого життя – розставляємо 
пріоритети; основні сфери життя,їх місце у ваших пла-
нах; подолання перешкод на шляху до досягнення бажа-
ного результату.

Зворотній зв’язок за результатами реалізації фахових 
майстерень завжди позитивний як від учасників, так і від 
ведучих майстерень; упровадження такої форми роботи 
дозволяє забезпечити наступність, створити ситуацію 
успіху, популяризувати спеціальність, формувати прак-
тичний досвід діяльності студентів. 

Спецкурс «Теорія і практика організації неформальної 
освіти молоді» внесено у навчальні програми підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Програма 
означеної навчальної дисципліни складається зі 
змістового модуля «Неформальна освіта як інструмент 
практичної соціально-педагогічної роботи» та має на 
меті теоретичне обґрунтування та оволодіння практич-
ними навичками організації і проведення неформальної 
освіти з різними категоріями клієнтів у соціально-
педагогічній діяльності.

Інструментальний блок науково-методично-
го інструментарію організації неформальної освіти 
студентів розкриває сукупність інструментів, які 
відображають характерологічні ознаки, цінності та 
принципи неформальної освіти. 

Педагогічні підходи, які стимулюють тих, хто 
навчається, бути соціально активними та залученими 
до участі у житті громади, підкреслюють значення та-
ких компонентів навчання: дослідження, рефлексивне 
спостереження, випробовування на помилках, зростан-
ня через труднощі й спільне проектування. На думку 
європейських учених, процес формування соціальної та 
громадянської активності вимагає особливого навчаль-
ного середовища, побудованого на різноманітному на-
вчальному досвіді: групової взаємодії, дослідницького 
навчання, когнітивного научіння, неформального на-
вчання, рефлексій [10]. 

Ґрунтуючись на ідеї, що люди не тотожні 
комп’ютерам, чиї процеси є лінійними, Аліса і Девід 
Колб [4] пропонують спіралевидну модель організації 
навчання, де кожне наступне коло спіралі містить такі 
компоненти: 1) активне експериментування – фаза вра-
хування конкретного досвіду, який визначає, що саме є 
викликом для учасника навчання; 2) рефлексивне спо-
стереження – встановлення, що саме із запропонованих 
дій веде до успіху; 3) формування уявлень – генеруван-
ня тими, хто навчається, власної моделі реальності через 
спостереження та оцінювання власних спроб та успіхів; 
4) активне експериментування – застосування уявлень і 
моделей та їх доведення / заперечення у новому досвіді; 
5) нове коло з новим досвідом.

Висновки дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок цього напряму. Особливість застосу-
вання неформальної освіти для майбутніх фахівців 
соціальної сфери визначається важливим принципом 
соціальної роботи щодо тісного взаємозв’язку усіх сфер 
суспільного й індивідуального буття. Тому застосуван-
ня різноманітного спектру методів навчання дозволить 
сприяти його ефективності, формувати унікальний осо-
бистий досвід участі та співучасті. 

Розглянутий комплексний науково-методич-
ний інструментарій організації неформальної освіти 
майбутніх соціальних педагогів дозволяє забезпечи-
ти системний діяльнісний вплив на упровадження 
неформальної освіти та підвищення результативності 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Перспективою подальших досліджень є впровад-
ження науково-методичного інструментарію у процес 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

та моніторинг його ефективності.
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Анотація. У статті охарактеризовано комплексність та багатоаспектність щодо визначення поняття якість 
освіти та проаналізовано нормований та управлінський підходи до визначення окресленого поняття. Визначено 
якість педагогічної освіти як обумовленість процесу та результату педагогічної освіти (мети, стадій, етапів роз-
витку, рівнів, компонентів, властивостей), що відображає відповідність критеріям фактичного і досягнутого і 
виявляється через свої властивості. Наголошено, що за якістю лише освітніх результатів не можна стверджува-
ти про ефективність побудови освітнього процесу, оскільки такий підхід унеможливлює виявлення причин нее-
фективності або шляхів покращення якості навчання. Виявлено недоліки в організації самостійної роботи студен-
тів: інтенсифікація самостійної роботи студентів (зростаючі об’єми навчальної інформації); проблема адаптації 
студентів першокурсників до самостійної діяльності; необхідність удосконалення методичного забезпечення 
організації самостійної роботи студентів. Визначено самостійну роботу студентів як однин із факторів підвищення 
якості освіти взагалі і педагогічної зокрема та охарактеризовано педагогічні умови ефективної її організації: засто-
сування в організації самосійної роботи студентів рівневого підходу до управління взаємодії суб’єктів навчання; 
використання різних як за змістом, так і за рівнем складності завдань для самостійної роботи відповідно до індиві-
дуальних особливостей студентів; комплексність в організації самостійної роботи.

Ключові слова: якість освіти, самостійна робота студентів, освітній процес, майбутні вчителі.
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Abstract. In the article the complexity and multidimensional nature of defining the notion of education quality are out-

lined as well as the normative and managerial approaches to defining the outlined notion are analyzed. The quality of peda-
gogical education is defined as conditionality of pedagogical education process and result (objective, progress phases, stages, 
levels, components, properties), which reflects their relevance to the criteria of the factual and the achieved (implemented in 
the activity and the personality) and is demonstrated via its properties. It is emphasized that the quality of academic progress 
only cannot be the proof to the efficiency of the educational process structure, as such approach allows to determine neither 
the causes of inefficiency nor the ways of educational process improvement. The paper discloses weak points in the way stu-
dents’ independent studying is organized: students’ independent work is intensified (due to the growing amount of academic 
information), there is a problem of freshmen adjustment to independent studies, there is a need for improving methodolog-
ical support to how the students’ independent studying is organized. The author analyses the students’ independent work 
as one of the factors for improving quality of education on the whole and pedagogical in particular, as well as characterizes 
pedagogical pre-conditions for its efficient arrangement: through applying in students’ independent studies the tier approach 
for managing the interaction of education actors; applying independent-study tasks, various in the content and level of com-
plexity corresponding to the individual features of students; compound approach in independent work management.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Проблема підвищення якості освіти завжди 
знаходиться в центрі уваги педагогічних досліджень. 
Складність соціальних, в тому числі і педагогічних 
процесів полягає в тому, що вони залежать від великої 
кількості змінних зовнішніх умов та стану свідомості 
людей, що створює труднощі в оцінці якості освіти. 
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012–2022 роки визначено головні напрями, пріоритет-
ні завдання і механізми реалізації державної політики 
у галузі освіти, структуру та зміст системи освіти, що 
вимагає якісної – підготовки майбутніх фахівців. Якість 
освіти визначена, як найголовніша умова для довіри, ре-
левантності, мобільності, порівняння і привабливості в 
Європейському освітньому просторі [1, с. 41]. В умовах 
збільшення частки самостійної роботи у закладах вищої 
освіти вважаємо, що підвищення якості освіти передусім 
залежить від умов ефективної організації самостійної 
роботи студентів взагалі та майбутніх учителів зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання оцінювання якості вищої 
освіти розкрито у працях таких вітчизняних і зарубіж-
них науковців, як: Б. Жебровський [2], Т. Лукіна [1], 
О. Ляшенко, Є. Михайлова [3], В. Міхєєва [4], О. Субетто 

та ін. [5-13]. Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень, аналіз стану організації самостійної роботи 
студентів у закладах вищої освіти України свідчить, що 
як правило вона не має системності, перевага надається 
передусім самостійній роботі репродуктивного типу, яка 
майже не сприяє розвитку самостійності особистості. 
Отже система самостійної роботи як фактор підвищення 
якості освіти вимагає удосконалення та пошуку дидак-
тичних умов її забезпечення.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Мета статті полягає у визначенні педагогічних умов за-
безпечення ефективності організації самостійної роботи 
майбутніх учителів як одного із факторів підвищення 
якості освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У 
філософських дослідженнях «якість» розглядають як 
системно-соціальний феномен, сукупність властивостей 
якого спрямована на забезпечення вимог і потреб спо-
живачів у теперішньому та майбутньому часі [2, с. 8].

У педагогічному словнику якість визначено як су-
купність властивостей, ознак, що відображають суттєву 
визначеність об’єкта, завдяки якій він є саме таким, а не 
іншим [14].

У науково-педагогічній літературі існують різні під-
ходи до визначення поняття якості освіти, що свідчить 
про його багатоаспектність. Ми притримуємося думки 
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Т. Лукіної, яка розрізняє два основні підходи щодо ви-
значення якості освіти. У межах першого підходу – нор-
мованого – якість освіти визначають відносно задово-
лення потреб та досягнення певних норм, стандартів, ці-
лей (особистості, суспільства, держави), що нормативно 
затверджені відповідними документами. Відповідно до 
другого підходу – управлінського – поняття розгляда-
ють відповідно до сучасної теорії і практики управління 
якістю. Якість освіти як об’єкт управлінського впливу 
розглядається одночасно з позицій якості освітньої сис-
теми, якості освітнього процесу (як процесу споживання 
наданих освітніх послуг) та якості особистості випус-
кника як результату діяльності освітньої системи за по-
казниками його освіченості та сформованості суспільно 
значущих цінностей [2].

Варто зазначити, що оскільки процес навчання у за-
кладах вищої освіти будується на різноманітних теоріях 
навчання, то у працях присвячених проблеми якості спо-
стерігається розходження у поглядах на процес і резуль-
тат навчання. В дослідженнях, де загальним орієнтиром 
дослідження є державні освітні стандарти, основною 
інтегральною характеристикою результату навчання є 
компетентність, як показник якості підготовки, що ви-
значається якістю знань і вмінь [4]. У працях, де автори 
аналізують якість відповідно до процесу навчання, ос-
новними інтегральними характеристиками її результату 
є якість підготовки, якість навчання, якість засвоєння. 
Під час оцінки якості з позиції поняття освітній процес 
як єдності процесу навчання, виховання та розвитку, за-
кономірним його результатом є поняття «освіченості» 
[3].

Вважаємо, що зміст результатів навчання не розкри-
ває повною мірою сутності якості навчання, оскільки 
якість результатів безпосередньо залежить і від того, як 
функціонує сам освітній процес, які умови створені для 
нього. Отже, за якістю освітніх результатів можна ствер-
джувати лише про ефективність побудови освітнього 
процесу; але не можна визначити причини неефектив-
ності або шляхи покращення якості навчання.

Таким чином, ми визначаємо якість педагогічної 
освіти як обумовленість процесу та результату педаго-
гічної освіти (мети, стадій, етапів розвитку, рівнів, ком-
понентів, властивостей), що відображає відповідність 
критеріям фактичного і досягнутого (втіленого в діяль-
ності і особистості) і виявляється через свої властивості.

Позитивним фактором в забезпеченні стійкої якості 
навчальних результатів студентів є його активна пози-
ція як суб’єкта освітнього процесу. Важливим фактором 
прояву такої активності і має стати самостійна робота 
студента. Самостійна робота студентів є засобом пізна-
вального самонавчання і є специфічною діяльністю на-
вчального та наукового пізнання. Внутрішнім змістом 
такої діяльності повинно стати самостійна побудова 
студентом способів досягнення поставлених цілей, од-
нією із яких є, безсумнівно, підвищення якості вивчення 
ними навчальних дисциплін. Самостійна пізнавальна ді-
яльність студента передбачає: формулювання мети, ви-
значення завдань і змісту роботи і часу, який необхідний 
для її виконання; адекватний вибір способів і засобів ви-
конання самостійної роботи; своєчасний самоконтроль 
за виконанням поставленого завдання. Визначена таким 
чином самостійна робота є самокерованою і передбачає, 
що вміння і навички, необхідні для самостійної роботи, 
у студента вже сформовані, необхідності в управлінні 
з боку викладача не існує [15]. Проведені нами дослі-
дження свідчать, що студентів, які здатні повною мірою 
до самоактуалізації не має, для більшості з них здатність 
до саморозвитку також знаходиться на середньому рівні, 
на їх діяльність великий вплив здійснюють зовнішні мо-
тиви. Не зважаючи на позитивне ставлення до навчання 
взагалі, спостерігаються середні показники інтелекту-
альних досягнень, відсутність навичок організації влас-
ної навчально-пізнавальної діяльності, планування часу, 
інфальтивне ставлення до майбутньої професії.

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє ви-
явити недоліки організації самостійної роботи студентів 
закладів вищої педагогічної освіти [16-19]: інтенсифі-
кація самостійної роботи студентів (зростаючі об’єми 
навчальної інформації), проблема адаптації студентів 
першокурсників до самостійної діяльності, необхідність 
удосконалення методичного забезпечення організації 
самостійної роботи студентів.

З метою організації самостійної роботи студентів як 
фактора підвищення якості освіти вважаємо необхідним 
виконання наступних дидактичних умов:

1. Застосування в організації самосійної роботи сту-
дентів рівневого підходу до управління взаємодії суб’єк-
тів навчання [20]. Відповідно до цього підходу виділя-
ємо три рівні організації самостійної роботи: керована 
викладачем самостійна робота, самостійна робота з 
фасилітативною допомогою викладача та самокерова-
на самостійна робота студента. Необхідно реалізувати 
таке управління самостійною роботою студентів, яке 
забезпечить співпрацю всіх учасників процесу навчання 
і буде спрямоване на вирішення завдань цілісного роз-
витку особистості. 

2. Використання різних як за змістом, так і за рівнем 
складності завдань для самостійної роботи відповідно до 
індивідуальних особливостей студентів. Формулюючи 
цілі самостійної роботи і її управління, викладач про-
думує умови реалізації можливостей студентів. Перш 
за все враховуються вікові особливості студента та ін-
дивідуальні відмінності студентів в процесі самостійної 
роботи. Знання особистісних особливостей студента дає 
можливість оптимально організувати навчання студен-
та, а також їх взаємодію. Це досягається шляхом надан-
ня студентам можливості вибору різних як за змістом, 
так і за рівнем складності завдань, орієнтацію виклада-
ча на самостійність студента, забезпечення умов для їх 
самопізнання, самовизначення, саморозвитку і самовдо-
сконалення.

3. Комплексність в організації самостійної роботи 
передбачає повноту, системність, взаємопов’язаність 
дидактичної мети, характеру освітньої діяльності, форм 
її організації тощо. До кожної теми викладач надає сту-
денту матеріали до самостійної роботи, а саме її зміст 
і форми та методичні рекомендації щодо її виконання.

Вважаємо, що запропоновані дидактичні умови усу-
нуть існуючі недоліки організації самостійної роботи 
студентів – майбутніх учителів, а, отже, сприятимуть 
підвищенню якості освіти.

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Результати проробленої роботи 
дозволили нам сформулювати такі висновки:

1. У статті проаналізовано підходи до визначення 
якості освіти: нормований та управлінський та охарак-
теризовано якість педагогічної освіти як визначеність 
процесу та результату педагогічної освіти (мети, стадій, 
етапів розвитку, рівнів, компонентів, властивостей), що 
відображає відповідність критеріям фактичного і досяг-
нутого і виявляється через свої властивості.

2. Визначено самостійну роботу студентів як однин із 
факторів підвищення якості освіти взагалі і педагогічної 
зокрема.

3. Виявлено недоліки в організації самостійної ро-
боти студентів: інтенсифікація самостійної роботи 
студентів, проблема адаптації студентів першокурсників 
до самостійної діяльності, необхідність удосконалення 
методичного забезпечення організації самостійної робо-
ти студентів.

4. Охарактеризовано педагогічні умови ефективної 
організації самостійної роботи студентів як фактора 
підвищення якості освіти: застосування в організації 
самосійної роботи студентів рівневого підходу до 
управління взаємодії суб’єктів навчання; використання 
різних як за змістом, так і за рівнем складності завдань 
для самостійної роботи відповідно до індивідуальних 
особливостей студентів; комплексність в організації 
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самостійної роботи.
Подальшого вивчення потребує розробка та удоско-

налення на основі визначених дидактичних умов мето-
дичних рекомендацій до організації самостійної робо-
ти майбутніх учителів різних спеціальностей, зокрема 
вчителів природничих дисциплін.
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Abstract. The given article informs on a course of realization of program positions of the Bologna declaration in the 
German higher education system. The author specifies the most important preliminary result of reforming: absence of ap-
preciable quality improvement of German higher education and decrease of professional training standards. The author lists 
several problems with which the given reform collides, and allocates the most important of them − chronic under financing of 
educational branch by the state. Suspense of this problem breaks the promotion of reforms, including because of the position 
of direct participants of Bologna process: teachers, scientists and managers of higher schools. It is connected, as the author 
of the given article specifies, with inconsistency, ambiguity and crudity of measures authorized by the competent ministries 
and departments. The problems of reforming the sphere of German university education arise not so much because of insuf-
ficient funding of this sphere by the German state or due to the lack of political will in the implementing reforms. The need 
for their implementation does not cause doubts in the German academic environment and German society. The German 
academic community is also aware of the need to develop and introduce a new paradigm of university education, which also 
does not exclude the emergence of new problems, primarily because of the complexity of the modern stage of civilization 
development, which very quickly changes the nature of university education and presents to it more and more new and high 
requirements. To prevent possible threats of destruction of European and German universities or their transformation into 
fabrics producing good qualified executors of international corporations` will, universities and the whole society should take 
into account the fact that the complication of the modern world leads to the complication of the cognitive process, requires 
the application of new approaches to the organization of university education based on anthropologization and discursive 
knowledge, the main characteristics of which are its variability, fluidity, inconsistency and heterogeneity. The rejection 
of linearity, reproduction in education also implies the rejection of «ready-made» knowledge. On the contrary, the task of 
the participants in the educational process (of students and teachers as its subjects) is their joint search and joint creation 
of knowledge, which does not contradict the neo-humanistic concept of German university education, authored by V. von 
Humboldt. It means acquiring knowledge, which becomes what it is, in the process of searching for truth.
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forming competences 

УТВОРЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

© 2018
Черкашин Сергій Володимирович, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри німецької філології 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

(60000, Україна, Харків, вул. Валентинівська, 2, e-mail: tscherkaschin@ukr.net)
Анотація. Дана стаття повідомляє про хід реалізації програмних положень Болонської декларації в системі ви-

щої освіти Німеччини. Автор привертає увагу до найважливіших попередніх результатів реформування, а саме: від-
сутності відчутного зростання якості університетської освіти в Німеччині та зниженні рівня професійної підготовки 
фахівців. Автор перераховує проблеми, з якими стикається дана реформа, і виділяє найважливішу з них – хронічне 
недофінансування освітньої галузі державою. Невирішеність цієї проблеми гальмує просування реформ, в тому 
числі через позицію безпосередніх учасників Болонського процесу: викладачів, учених і керівників університетів. 
Це пов’язано, як вказує автор статті, з непослідовністю, двозначністю і непродуманістю санкціонованих міністер-
ствами і відомствами заходів. Одна з основних причин такої однобічності в реалізації реформ полягає у відсутності 
достатнього обсягу фінансових коштів. Збільшення цього обсягу може дозволити університетам здійснити велико-
масштабні і дорогі проекти, які дійсно здатні наповнити реформовані структури університетської освіти ФРН новим 
змістом. Це призведе до зміни традиційної парадигми університетської освіти відповідно до вимог, що бурхливо 
розвивається суспільства знання і забезпечить повною мірою конкурентоспроможність німецьких університетів і 
німецької університетської науки на глобальному ринку освітніх послуг. В умовах здійснення технократичної за 
своїм характером Болонської реформи перед німецьким, втім, як і перед будь-яким європейським університетом 
виникає, з одного боку, загроза його загибелі як інституту або, принаймні, його перетворення в транслятора вже не 
актуальних і фрагментованих знань. З іншого боку, існує також небезпека перетворення університету в фабрику з 
виробництва освітнього продукту із заздалегідь визначеними властивостями, в наявності яких зацікавлені міжна-
родні корпорації. Для запобігання всіх цих загроз університети і все суспільство повинні враховувати той факт, що 
ускладнення сучасного світу призводить до ускладнення процесу його пізнання, вимагає застосування нових підхо-
дів до організації університетської освіти на основі антропологізаціі і дискурсивної знання, головними характерис-
тиками якого стає його мінливість, плинність, суперечливість і різнорідність. Відмова від лінійності, репродуктив-
ності в освіті також передбачає відмову від «готового» знання. Навпаки, завданням учасників освітнього процесу, 
студента і викладача як його суб’єктів, стає його спільний пошук і спільне створення, що аж ніяк не суперечить 
неогуманістічній концепції німецької університетської освіти, автором якої є В. фон Гумбольдт. У цій концепції, 
яка наразі не втратила своєї значущості для німецької університетської освіти, ідеться саме про сприйняття всіх 
учасників освітнього процесу в якості суб’єктів набуття знання, яке стає тим, чим воно є, в процесі пошуку істини.

Ключові слова: модуляризація, акредитація, навчальні програми, професійна придатність, професіоналізм, 
формування компетенцій

Statement of the problem. Currently, quite detailed stud-
ies of the implementation of the program provisions of the 
Bologna Declaration and other international agreements, 
which have been adopted in the framework of this process, 
allow us to conclude about the success achieved in the field 

of German university education. However, it should be noted 
that this success has affected, above all, the formal side of 
the reforms. That is, German politicians and officials work-
ing in the field of higher education ensured the reform of out-
dated university structures and contributed to the creation of 
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new ones. However, the filling of these structures with new 
content, expected by reform participants, did not happen.

One of the main reasons for such one-sidedness in the 
implementation of reforms is the lack of sufficient financial 
resources. The increase in this volume may allow universities 
to carry out large-scale and expensive projects that are truly 
capable of filling the reformed structures of German univer-
sity education with new content. This will lead to changes in 
the traditional university education paradigm in accordance 
with the requirements of a booming knowledge society and 
ensure the full competitiveness of German university educa-
tion and German university science in the global market of 
educational services.

The chronic underfunding of German universities, ob-
served over many decades, is accompanied by universal cost 
savings and does not allow German universities to fully de-
velop and attract the best specialists to carry out their daily 
functions and carry out successful and effective reforms. In 
addition, the training and research quality requirements be-
come increasingly high, the list of functions performed by 
university scientists expands, and their workload increases. 
All this makes them blindly perform tasks imposed from the 
outside, does not allow them to participate actively in the 
process of reforming higher education, show their own initi-
ative, defend their professional position and suggest the best 
solutions of actual problems.

All these consequences of ill-considered and in some 
cases incompetent reform leads to the outflow of universi-
ty scholars to other activity spheres, what causes a gener-
al decline of the level of research and teaching activities at 
German universities. These problems are aggravated by the 
outwardly successful introduction of new, shortened and 
accelerated forms of professional training of young special-
ists, what does not always lead to a significant increase of 
its quality, in particular, in undergraduate studies. There is 
a feeling that the Bologna reform, the basic component of 
which is the introduction of market mechanisms in all areas 
of university activity, is perceived by the German education-
al establishment as a measure aimed solely at solving univer-
sity financing problems, and not at improving the teaching 
and research quality.

Analysis of recent research and publications. It is ob-
vious that the need to reform the German higher education 
system and the urgency of improving strategies and tactics 
of its implementation, suggesting a constant diagnosis of the 
current state of affairs and forecasting possible errors and 
failures in the future. This task find understanding and sup-
port in the German academic environment. The inevitability 
of the reforms and the novelty of the tasks facing the society 
force German teachers, psychologists, sociologists, politi-
cians to closely follow the process of the Bologna process 
in Germany. The relevance of this topic has stimulated the 
emergence of a sufficiently large number of critical publi-
cations dealing with the creation of a common European 
scientific and educational space [1]; problems of preserving 
the principle of the scientific nature of European education 
[2]; introducing new forms of education into the university 
reality [3]; creating new structures of university education 
[4]; inculcation of a specific set of competencies in young 
professionals [5]; prospects of the implementation of ed-
ucational reforms in Germany universities [6]. The works 
of German scientists also reflected the implementation of 
the quality standards of university education [7], [9]; the 
implementation of various software educational concepts 
at German universities [8]; perceptions of the Bologna re-
form in German employer circles [10]; professionalization 
of German university education [11]; determination of the 
nature of modern university education and its goals [12]. But 
a rather detailed mapping of various aspects of the reform of 
the German university education neglects the need of ensur-
ing the anthropologization and humanization of university 
education and university science, which is the key to suc-
cessful transformations in this area.

Purpose of the article. The purpose of this study is to 

compile and systematize data on the implementation of 
the Bologna process in Germany, which are of interest to 
Ukrainian specialists, politicians, officials and teachers and 
will allow them to make certain adjustments to the nation-
al strategy for implementing the program provisions of the 
Bologna process. Achieving this purpose involves the fol-
lowing tasks: 1) to outline the range of problems facing the 
sphere of German higher education at this stage of its reform-
ing; 2) to identify the shortcomings of reforming German 
universities; 3) to offer an own vision of solutions of existing 
problems in the field of university education.

Presentation of the main material. As mentioned above, 
the main problem of reforming the field of university educa-
tion in Germany, German scientists see in the absence of ad-
equate funding, which leads to shifting the problems on the 
shoulders of universities themselves and their employees. 
The reform process is complicated by the fact that German 
universities often show unnecessary perfectionism in the im-
plementation of reforms, which is manifested in «duplication 
of measures» [9, 25]. These measures are carried out in those 
areas of university reform that have already exhausted their 
reform potential and require additional financial costs for 
the state to restore it or renew it. This forces university staff 
that previously fundamentally supported the implementation 
of reforms in the framework of the Bologna process or was 
more than restrained in their efforts to search for ways to 
minimize the costs caused by its intensified and non-rational 
boost.

The progress of the reforms, the main motto of which 
was the introduction of the procedure of external and internal 
accreditation of universities and a unified system of assess-
ing academic progress of students, led to further bureaucra-
tization of universities, but not to improving the quality of 
university education, which is the main goal of the reform. 
In addition, the increased and sometimes rather absurd de-
mands of higher authorities placed on universities and their 
staff caused a consolidation of supporters and opponents of 
the reforms, who joined together to resist the imaginary re-
forms. As the reasoned criticism of decisions made by fed-
eral and land ministries and departments intensifies in the 
academic environment, a professional discussion of these 
decisions and their possible consequences takes place. As 
the discussion proceeds, the implementation of odious deci-
sions made by higher authorities is hampered.

The answer to the verbal and practical opposition to 
measures taken by federal and land ministries and depart-
ments was the development of a number of instructions for 
universities, formulated and approved at the regularly held 
Conference of Ministers of Education. These instructions 
were by their nature political decisions that acquired legal 
force through their implementation into land legislation. 
Adopted by the Conference of Ministers of Education these 
decisions contributed to the unification of the reform activ-
ities of universities, but did not identify the sources of ad-
ditional funding necessary for universities to carry out the 
planned reforms. These reforms exacerbated the problems 
existing in the field of German university education, and also 
led to the emergence of new ones. These problems include: 
1) a marked decline of the teaching and research quality at 
German universities; 2) trengthening the bureaucratization 
of universities in the context of the introduction of expensive 
and inefficient, according to German specialists, procedures 
for the implementation of internal and external accreditation; 
3) increasing the academic load of students and reducing 
their individual space for professional and personal devel-
opment, as well as for forming a broad scientific outlook of 
young specialists; 4) the outflow of highly qualified special-
ists (teachers and scientists) out off the field of university 
education to other activity fields; 5) averaging the quality 
of professional training of teachers, scientists and students; 
6) destructing the basic principle of academic education due 
to the accentuation of imparting core competencies to stu-
dents instead of scientific competence.

In addition, the modularization of the educational process 
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caused the loss of the opportunity to study at the university 
in accordance with students` individual curriculum, taking 
into account their individual educational needs and priori-
ties. The new curriculums of the 3-year period of study at the 
undergraduate program, squeezed into a fairly rigid frame-
work of the credit-modular system, have virtually eliminated 
the possibility for students to do practical work and study 
at other universities, including abroad. The German teach-
ers had the impression that the authors of manuals on the 
modularization of educational material clearly overdone the 
development of instructions for German universities, which 
contained all the known and supposed goals of profession-
al training of specialists. Training programs that imply the 
achievement of 500 or even 800 goals of professional train-
ing of young specialists, cause bewilderment among the ma-
jority of the universities` teaching staff [4, p. 76]. Of course, 
this fact shows not only the opportunism of some officials 
and executors of the reform plans, but also their insufficient 
competence level, since the expediency of choosing individ-
ual priority objectives of the educational process and simul-
taneously ignoring the remaining secondary ones is obvious 
[4].

One of the goals listed in these curricula is to inculcate 
the «labour market» competitiveness to university gradu-
ates. An excessive accentuation of this competence caused 
an unwarranted focussing undergraduate study programs on 
professional suitability of young professionals in the labour 
market. The postulate on the professional suitability of bach-
elors in individual study programs that presupposes an ear-
ly specialization of training, for example, in medicine, law, 
engineering, pedagogy and theology, creates insurmounta-
ble barriers for students for a successful professional career. 
This is due to the fact that the bachelor’s training course, 
compressed to three years of training, causes considerable 
caution to employers, since they cannot entrust the bachelors 
with a fairly wide range of duties as a doctor, teacher, or law-
yer. These duties, according to German employers, can be 
performed only by persons with complete higher education.

The goal of the Bologna process, which is to create con-
ditions for increasing the international mobility of students 
through the introduction of a phased university education 
system, the modularization of the educational process and 
the introduction of ECTS, has not been achieved yet. The 
promised facilitation of interregional and international rec-
ognition of student academic achievement has not occurred. 
Measures aimed at ensuring international comparability of 
diplomas and grades have led to the development of curric-
ula that cannot be compared even at the interregional level 
in Germany. 

In general, the following results of the reform can be 
summarized: the universities and their structural units imple-
mented the planned reforms formally by introducing a two-
stage gradual training system, modularization, the ECTS, ac-
creditation, and unified documents confirming the academic 
performance of students. Analysis of the scientific works 
of German scientists devoted to the problems of reforming 
universities allows concluding that there are significant dis-
crepancies in the assessments of the three main groups of 
specialists who have a different vision of the prospects of the 
German university education development. These groups are 
1) adherents of the Humboldt model of university education, 
2) supporters of the universal educational idea and 3) sup-
porters of the university education marketization.

Humboldtians (conservatives) and Universalists (sup-
porters of providing equal educational opportunities for all 
members of society) perceive «competitiveness in the labour 
market» as a kind of «professional suitability», that is, the 
ability of specialists to perform their work within a limited 
remit. Humboldtians and supporters of the idea of   introduc-
ing market principles into the field of university education 
(liberals) support the «particularistic» understanding of edu-
cation: they perceive individuals as citizens, «who have the 
freedom of self-development, have certain talents, but at the 
same time have significant resistance to receive education, 

first of all, due to the lack of necessary academic abilities» 
[6, p. 19].

According to P. Pasternack, the course of the Bologna 
process in Germany is similar in some form to the imple-
mentation of the project of a multidisciplinary higher educa-
tional institution in the 1970 s. As in those years, the modern 
reformers have different motivations, diametrically opposite 
visions of problems and pursue different goals at the current 
stage of university education reforming. The practical bene-
fits of implementing the program provisions of the Bologna 
declaration are visible only in general terms and are hard-
ly predictable. A particular academic mentality is not very 
compatible with the mentality of politicians, and the planned 
activities face the problem of insufficient funding.

However, there is one important difference between the 
plans of implementing the model of a multidisciplinary high-
er education institution and the Bologna process. A multidis-
ciplinary university was originally a project aimed at wide-
spread implementation, just like the Bologna process. The 
first was implemented pointwise both in content and in the 
form, that is, at several higher educational institutions. The 
Bologna process, on the contrary, is formally implemented 
everywhere, although pointwise in its content. Such a com-
parison makes it possible to realistically assess the chances 
of implementing the Bologna process. The new form, filled 
with still old content, can be adapted to reformed structures 
without great expense by rejecting all that hinders the crea-
tion of powerful and effective universities, and by preserving 
all that seems useful.

Therefore, the urgent task of reforming German univer-
sities is to eliminate a number of negative consequences of 
curriculum reform. These include: 1) too small fragmenta-
tion of educational material into modules, 2) unnecessarily 
detailed instructions on the sequence of implementation of 
modules, 3) a large amount of verification activities, 4) the 
inability of students to individually select the speed of ed-
ucational material mastering, 5) excessive specialization of 
training programs, on the one hand, and too extensive inter-
disciplinary connections in curricula, on the other hand [3]. 
Eliminating these shortcomings can compensate for the loss 
in the quality of German university education.

The obviousness of their removal made the participants 
of the Conference of Education Ministers, held in 2009, to 
put on the agenda the question of the adequacy of the new 
curricula content for training young specialists in the frame-
work of two-stage training. Conference participants came 
to the conclusion, that curricula for some specialties intro-
duced at the initial stage of reforms are not in demand in the 
educational services` market. In addition, at its meeting in 
2012, the Scientific Council, a collegial body representing 
the German scientific community, formulated a new topical 
task for universities: improving the quality of university ed-
ucation by reforming the learning process and filling it with 
new content.

Whether this happens in the short term depends on the 
formation of an adequate balance between scientific and pro-
fessional training young specialists at German universities, 
as well as on the realization of an optimal balance between 
research activities of universities and the organization of the 
educational process. Studying at an university that does not 
correlate with the culture of the scientific knowledge produc-
tion calls into question the very essence of university educa-
tion. In the traditional sense, a professional should recognize 
the causal relationships between events, separate the essen-
tial from the insignificant, analyse solutions, outline the best 
ways to solve problems, draw up the order of execution of 
decisions made and manage the process of their implemen-
tation.

In order to acquire the ability to make such complex de-
cisions related to the risk to surrounding people and soci-
ety as a whole, students must develop a competence based 
on scientific knowledge, i.e. have a broad scientific outlook 
and use a certain methodology for critical assessment of the 
situation, making decisions and determining priorities. The 
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purpose of obtaining a university education is the acquisi-
tion of scientific competence and competences based on it. 
Therefore, only preparation for participation in competitive 
labour market and the inculcation of social and communica-
tive competencies (meaning conflict management skills, 
communication skills, etc.) in this situation are clearly insuf-
ficient measures.

It is the unity of research and study in higher education 
that serves the purpose of training professionals beyond the 
framework of all disputes that are currently taking place 
around the «idea of   the university». A closer look at the na-
ture of key competencies that determine the availability of 
professional competence (critical and analytical intelligence, 
the ability to argue, the ability to work and learn independent-
ly, the ability to solve problems and decision-making, plan-
ning, coordination, management skills, ability to cooperate, 
etc.) allows to conclude that the traditional Humboldt virtues 
of mutual fertilization of research and teaching are surpris-
ingly relevant even with the perspective willow today [1, 
p. 41].

Despite the exaggerated emphasis on the principle of 
«unity of research and learning», there is a growing aware-
ness of the relationship of research and learning, with which 
students are, inculcated «spiritual needs and intellectual dis-
cipline necessary in research practice» [1, p. 39]. It is impor-
tant that the ongoing reforms do not destroy this important 
link, but strengthen it in every way.

Successful promotion of higher education reforms in 
Germany requires a realistic assessment of the situation in 
the field of university education and science, the widespread 
approval of changes in which must be reflected in a reformed 
academic culture and suggest a change of generations of sci-
entists and teachers that cannot come quickly. Therefore, 
a more realistic way of reforming the university education 
system is to expand the circle of reform advocates, which is 
one of the most important and difficult tasks of this stage of 
transformation.

Conclusions. The problems of reforming the sphere of 
German university education arise not so much because of 
insufficient funding of this sphere by the German state or due 
to the lack of political will in the implementation of reforms. 
The need for their implementation does not cause doubts in 
the German academic environment and German society. The 
German academic community is also aware of the need to 
develop and introduce a new paradigm of university edu-
cation, which also does not exclude the emergence of new 
problems, primarily because of the complexity of the mod-
ern stage of civilization development, which very quickly 
changes the nature of university education and presents to 
it more and more new and high requirements. The Internet 
community, which has arisen under the influence of the rapid 
development of communication and information technolo-
gies, contributes to a significant increase in each individual’s 
access to knowledge and information, and also makes it pos-
sible to diversify the development of individual and creative 
abilities and meet the most diverse educational needs of peo-
ple. In the field of university education, there is a need for 
the development and implementation of new forms of educa-
tion, built on a personality-oriented approach, as well as the 
need for the active use of tools and opportunities for distance 
learning and information support of the educational process.

Under the conditions of the Bologna reform, technocrat-
ic in its nature, the German and the rest of European uni-
versities confront, on the one hand, with the threat of their 
«death» as institutions or, at least, confront with the threat 
of their transformation into translators of no longer relevant 
and fragmented knowledge. On the other hand, there is also 
the danger of the university becoming a factory, which pro-
duces educational products with predetermined properties 
that international corporations are interested in. To prevent 
all these threats, universities and the whole society should 
take into account the fact that the complication of the mod-
ern world leads to the complication of the process of knowl-
edge production, requires the application of new approaches 

to the organization of university education based on anthro-
pologization of educational and research process and on dis-
cursiveness knowledge, the main characteristics of which 
are its variability, fluidity, inconsistency and heterogeneity. 
The rejection of linearity and reproduction in education also 
implies the rejection of «ready-made» knowledge. On the 
contrary, the task of educational process participants, the 
students and the teachers as its subjects, asserts joint search 
and joint creation knowledge, which does not contradict the 
neo-humanistic concept of German university education, au-
thored by W. von Humboldt. This concept means active par-
ticipation of teachers and students in acquiring knowledge, 
which becomes what it is, in the process of searching for 
truth.
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учащихся, создавать возможности для ориентации образования старшеклассников в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями продолжать образование. Представлены результаты опроса учителей о пред-
почтении методов обучения, указано на трудности их применения. Проанализировано наиболее распространенные 
формы, которые используются при реализации технологий профильного обучения. Обосновывается, что успеш-
ность профильного обучения зависит от особенностей задействованных технологий, которые направляются на ре-
шение целого комплекса дидактических задач: усвоения и закрепления полученных знаний, формирования умений 
применять их на практике, анализ и обобщение фактов, принятия и обоснования решений, аргументированная за-
щита своих позиций в дискуссиях. Качественное усвоение знаний и формирование компетентностей требует, чтобы 
задачи учебной деятельности соответствовали познавательным потребностям и интересам учащихся.

Ключевые слова: профильное обучение, старшеклассники, педагогические технологии, процесс обучения, 
формы учебной работы, моделирование ситуаций.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Профильное обучение на современном этапе развития 
образования Украины рассматривается как многосто-
роннее комплексное средство повышения качества, эф-
фективности и доступности общего среднего образова-
ния, которое позволяет за счет изменений в структуре, 
содержании, организации образовательного процесса 
максимально учитывать интересы, склонности и спо-
собности учащихся, создавать возможности для ориен-
тации образования старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и намерениями про-
должать образование. Для реализации этих задач прежде 
всего важно определиться с приоритетами в области пе-
дагогических технологий. 

Инновационность современных технологий заклю-
чается не в алгоритме или организационных компонен-
тах, заложенных еще их разработчиками, а в актуально-
сти выбранной тематики и ее содержательного наполне-
ния, в современном инструментарии и инновационных 
способах реализации. Современные педагогические 
технологии в условиях профильного обучения должны 
быть основаны на диалоге, творческом сотрудничестве 
с использованием проектных и исследовательских ме-
тодов, предвидя взаимопомощь и обмен культурно-ин-
формационным, духовно-нравственным, эмоциональ-
но-ценностным опытом между участниками процесса 
обучения и воспитания. Такое субъект-субъектное взаи-

модействие обеспечивает продуктивное сотрудничество 
участников образовательного процесса, способствует 
созданию новых, иногда уникальных культурных про-
дуктов познавательной деятельности – социальных, 
интеллектуальных, культурных и тому подобное. За 
применение современных педагогических технологий в 
условиях профильного обучения будет формироваться и 
накапливаться витагенный опыт старшеклассников в об-
ласти национальной, общечеловеческой культуры, бу-
дут реализовываться культурологические основы семей-
ных, социальных, общественных традиций. Таким обра-
зом, у учеников актуализируются имеющиеся знания, 
побуждая к поиску новых знаний и использованию для 
этого разнообразных видов деятельности и широкого 
спектра источников информации. Также будет обуслов-
лена необходимость применения знаний в нестандарт-
ных ситуациях, будет расти потребность в понимании 
многозначности информации с целью сосуществования 
в мире информационных потоков, имеющих исключи-
тельное значение в общекультурном развитии личности. 
Актуальность проблемы реализации технологий про-
фильного обучения обусловлена стратегическими целя-
ми образовательной политики Украины в контексте на-
ционального приоритета – развития гражданского обще-
ства, что предполагает формирование нового поколения 
страны на концептуальных основах качественно новой 
украинской общеобразовательной школы, в которой 
должны быть созданы благоприятные условия для само-
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утверждения, самореализации личности ученика и его 
сознательной мотивации к профессиональному само-
определению и готовности к обучению в течение жизни.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается авторская мысль; выделение 
нерешенных ранее частей общей проблемы. Результаты 
анализа научных источников свидетельствуют, что пе-
дагогические технологии именно в условиях профиль-
ного обучения не были предметом целостных систем-
ных исследований. В отдельных трудах рассматривают-
ся: Л. Бездверна – технология рейтинговой системы об-
учения биологии в профильных классах, Т. Дейниченко 
– технология организации педагогической поддержки с 
целью дифференциации обучения в условиях групповой 
работы учащихся, Н. Дмитренко – проблемы внедре-
ния педагогических технологий профильного обучения 
в учебный процесс частных общеобразовательных за-
ведений Украины, Т. Засекина – технология обучения 
физике в классах физико-математического профиля, 
А. Кохан – роль информационных технологий в про-
цессе профильного обучения, Н. Мацько – применение 
проектных технологий в обучении математике в про-
фильных классах, М. Наказной – особенности внедрения 
лекционно-практической технологии обучения в лицее. 
Л. Русалкина – инновационные технологии: влияние на 
сознание и практическую подготовку учащихся в систе-
ме профильного обучения, А. Рудик – использование 
информационных технологий в профильном обучении, 
Н. Семенова – технология биологического эксперимен-
та (учебная программа факультатива для учеников 8–11 
классов), Т. Соколовская – формационные и коммуни-
кационные технологии как составляющие содержания 
профильного обучения информатики, Г. Чернышева – 
«портфолио» как приоритетное направление реализации 
инновационных педагогических технологий в условиях 
допрофільного и профильного обучения. В научных и 
научно-методических трудах Н. Балицькой, К. Баханова, 
А. Беды, Г. Волошиной, А. Ельниковой, Г. Коберник, 
О. Коберника, Н. Коломиец, А. Коротаевой, Е. Пометун, 
П. Шевчука применения технологий интерактивного об-
учения рассматривается как одно из средств реализации 
деятельностного, личностно-ориентированного под-
ходов к обучению, восстановление социализирующей 
функции учебных заведений. Обзор широкой палитры 
источников по проблеме исследования показывает от-
сутствие комплексного изучения вопросов, связанных 
именно с технологиями профильного обучения.

Формирование целей статьи (постановка задачи). 
Цель статьи состоит в раскрытии роли и значения со-
временных педагогических технологий профильного 
обучения. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Применение педагогических технологий в образо-
вательном процессе предполагает достижение конкрет-
ных целей. Одной из них является создание комфортных 
условий обучения, при которых ученик осознает свою 
успешность, становится уверенным в своих интеллекту-
альных, духовных, предметных способностях, что ведет 
к повышению эффективности самого процесса обуче-
ния. Организация обучения с использованием современ-
ных педагогических технологий «предусматривает мо-
делирование жизненных ситуаций, использование роле-
вых игр, совместное решение проблем на основе анализа 
обстоятельств и соответствующей ситуации» [4, с. 9].

Педагогические технологии в условиях профильного 
обучения выполняют социально важную роль, посколь-
ку выступают как средство внедрения идей сотрудни-
чества в педагогический процесс [5-12]. Во время их 
использования совершенствуются социальные навыки, 
необходимые для конструирования взаимодействия в 
структуре совместной деятельности, развиваются эмпа-
тийная культура, навыки рефлексии и самодиагностики. 

Именно взаимодействие выступает как элемент совмест-
ной деятельности, основа которой – взаимосоответствие 
каждого из субъектов, что проявляется путем выделения 
в партнере определенных свойств и перенос их на себя. 
Необходимой детерминантой взаимодействия является 
переход от «моносубьективности индивидуального «Я» 
к полисубьективности коллективного «Мы»» [2, с. 43]. В 
то же время, основным источником учебного познания 
выступает опыт самого учащегося, а учитель является 
главным помощником в усвоении и расширении этого 
опыта, развития творческих способностей. Личностный 
опыт пополняется не только в ученика, но и учителя, по-
скольку в процессе взаимодействия происходит и его 
преобразование. Учитывая это, цель педагогической 
технологии – развитие творчества и самостоятельности 
мышления учащихся, выработки навыков оперативно и 
адекватно реагировать на вызовы современности. Эта 
технология выступает как «специальная форма оптими-
зации познавательной деятельности, которая имеет кон-
кретную, предполагаемую цель – создать комфортные 
условия обучения, при которых каждый ученик почув-
ствует свою успешность, интеллектуальную состоятель-
ность» [1, с. 103]. Ученики самостоятельно выбирают 
цель, формируют собственные проблемы, углубляют-
ся в субъективный опыт и ощущают его результаты. 
Учитель выполняет роль консультанта, оценки выстав-
ляются только по желанию учеников. 

В процессе обучения постоянно существует альтер-
натива. Ученик и учитель являются равноправными 
субъектами обучения. Организация профильного обуче-
ния предполагает моделирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, общее решение вопросов на 
основании анализа обстоятельств и ситуаций. Сущность 
использования определенной педагогической техноло-
гии сводится к накоплению субъективного опыта.

Основу современных педагогических технологий 
составляет активизация познавательной деятельности 
учащихся, взаимодействия учащихся с педагогами, уча-
щихся между собой – для решения общей проблемы. 
Среди современных педагогических технологий выде-
ляем технологии, которые основываются на постоянной 
активности, взаимодействии всех участников учебного 
процесса. Это сообучение, взаимообучение, тесное взаи-
модействие в мини-коллективе (группе, звене, команде), 
где все равноправны. Основой педагогической техноло-
гией в условиях профильного обучения является взаи-
модействие участников процесса обучения (учения), что 
осуществляется с помощью методов, активизирующих 
сам процесс профориентации. Ученые и преподаватели 
считают, что среди педагогических технологий важную 
роль играют информационно-коммуникационных тех-
нологии, обладающие значительным потенциалом для 
обеспечения образовательной деятельности. Без гра-
мотного подхода к реализации ИКТ в образовательном 
процессе и создания алгоритмов информационной гра-
мотности нелегко поддерживать развитие европейских 
интеграционных процессов [13, с. 21].

Среди методов, составляющих педагогическую тех-
нологию в условиях профильного обучения, – дискус-
сия, ролевая игра, эвристическая беседа, моделирование 
и тому подобное. Обязательными условиями любой 
педагогической технологии являются постановка про-
блемы и организация работы по ее решению в группах, 
принятие согласованного решения и диалог. Все это реа-
лизуется через интересные формы коллективной и груп-
повой работы: «диалог», «синтез мыслей», «совместный 
проект», «поиск информации», «круг идей». При такой 
технологии каждый учитель может самостоятельно изо-
бретать собственные формы работы в группах, с клас-
сом: работа в парах, ротационные (сменные) тройки, 
«карусель», «аквариум», «незаконченное предложение», 
«брейнсторминг», «броуновское движение», «дерево 
решений», «суд от своего имени», «общественные слу-
шания», «пресс-метод», «займи позицию» и тому подоб-

Васьковская Галина Алексеевна 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ... 



Balkan Scientific Review. 2018. № 178

pedagogical 
sciences

ное. Непременное условие – деятельность участников 
учебного процесса должна быть направлена на поиск 
общего решения и на общение во время диалога.

В рамках нашего исследования проведен экспресс-
опрос 160 учителей общеобразовательных учебных за-
ведений Киевского региона с целью выявления частоты 
применения различных методов обучения. На основе 
полученных данных составлен соответствующий рей-
тинг: интерактивные методы (1-е место); проблемно-
поисковые (2-е); объяснительно-иллюстративные (3-е); 
исследовательские (4-е) и игровые (5-е место). Учителя 
в то же время указали на типичные недостатки примене-
ния технологий профильного обучения: невозможность 
использовать ее с первого до последнего занятия (первое 
занятие – это обязательный рассказ учителя о цели, за-
дачах, методах и формах проведения занятий, последнее 
– защита творческих работ учащихся индивидуально, 
а не в группах, потому что каждый должен получить 
«зачет»); на недостаточную подготовку всех учащихся 
к каждому занятию. К этому перечню мы добавим еще 
неготовность и неумение некоторых учителей создавать 
уже в самом начале занятия положительную психоло-
гическую атмосферу, способствующую развитию лич-
ности (детей нужно удивить, заинтриговать и заинтере-
совать); недостаточную разработанность современной 
дидактикой технологий профильного обучения. 

Несмотря на определенные негативные факторы, 
все больше внимания уделяется таким технологиям об-
учения, которые за основу в образовательном процессе 
принимают деятельность ученика, его активность и са-
мостоятельность познания, давая широкие возможности 
для развития и самосовершенствования. Следовательно, 
главной задачей технологии профессионального обуче-
ния является всестороннее развитие личности, форми-
рование умения критически мыслить и соответственно 
относиться к информации, выстраивать свою жизнедея-
тельную стратегию, и сотрудничать с окружением.

Использование технологии профильного обучения 
предусматривает моделирование жизненных и профес-
сиональных ситуаций, использование ролевых игр, со-
вместное решение проблем. При такой деятельности 
осуществляется обмен знаниями, идеями, способами де-
ятельности и происходит взаимная поддержка, что по-
зволяет не только получать новые знания, но и формиро-
вать их в систему [3, с. 156]. Проанализируем наиболее 
распространенные формы применения технологий про-
фильного обучения. 

Урок-беседа проводится в форме диалога, основы-
вается на активном вовлечении учащихся в процесс по-
знания. Преимущества: непосредственный контакт учи-
теля с учениками, что позволяет привлечь внимание к 
важным вопросам изучаемой темы. Чтобы организовать 
и провести на таком занятии беседу с учащимися, не-
обходимо: знать уровень и объем накопленных знаний и 
умений учащихся; правильно и четко задавать вопросы; 
использовать как можно больше интересного иллюстра-
тивного материала; быть уверенным относительно соб-
ственной точки зрения; давать возможность ученикам 
отстаивать разные мнения и взгляды; помнить, что пра-
вильно организованная беседа позволяет учащимся вос-
произвести усвоенные знания и только что полученные. 

Урок-дискуссия в процессе реализации профильного 
обучения дает возможность каждому ученику отстаивать 
свои взгляды, демонстрировать свою профориентацион-
ную и гражданскую позицию. Прием «вопрос – ответ» 
способствует свободному обмену мнениями. Это значи-
тельно активизирует познавательную деятельность уча-
щихся, дает возможность учителю формировать коллек-
тивное мнение и опираться на него с целью преодоления 
негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
учащихся. Эффективность организованной дискуссии 
может быть достигнута только при условии правильного 
выбора вопросов с учетом принципа доступности.

Кейс-стади (саѕе-study) – уроки, на которых анали-

зируются и обсуждаются конкретные ситуации [14, 15]. 
Организация познавательной деятельности учащихся, 
построенная на анализе конкретных ситуаций, является 
одним из эффективных способов проведения занятий. 
Описание ситуации может носить различный характер, в 
зависимости от цели. По определению Г. Селевко, «раз-
личают следующие виды кейсов: ситуации-иллюстра-
ции, ситуации-оценки, ситуации-проблемы» [5, с. 237]. 

На занятиях профориентационного направления 
чаще всего применяется анализ микроситуаций, описа-
ние которых должно быть лаконичным и выражать суть 
конфликта или проблемы. Обсуждение микроситуаций 
создает возможность для активизации познавательной 
деятельности учащихся. Подборка газетного и журналь-
ного, документального и художественного, другого ма-
териал может рекомендоваться для самостоятельного 
анализа и обсуждения с целью закрепления и углубле-
ния знаний. 

Брейнсторминг (brainstorming) – урок с применени-
ем элементов «мозгового штурма» предполагает исполь-
зование эвристических методов, стимулирующих твор-
ческую деятельность. Творческий подход заключается 
в выдвижении идей, содержащих элементы нового и 
неожиданного, в обосновании предположения и логиче-
ских рассуждениях, прерываемых актом интуитивного 
осознания. Классический метод мозгового штурма пред-
полагает разделение по времени относительно исполни-
телей этапов генерации идей и их критики. Среди участ-
ников выбираются «генераторы» и «критики». Задачей 
первых является выражение максимального количества 
идей без их критики. Другая группа критикует высказан-
ные идеи и аргументирует свои взгляды. В общем нахо-
дится совместное решение. Эффективность организации 
учебного процесса с использованием мозгового штурма 
зависит от умения учителя вызвать творческую актив-
ность учащихся.

Урок-консультацию проводят тогда, когда тема очень 
сложная и нужно определить трудности при ее усвоении. 
После короткого изложения материала ученики задают 
учителю вопросы. Поискам ответов отводится значи-
тельная часть учебного времени. В конце занятия прово-
дится небольшая дискуссия. После ответов на вопросы 
учитель делает общий вывод. Уроки-консультации так-
же могут проводиться по самостоятельному изучению 
материала с целью проверки качества его усвоения. 

Урок-«пресс-конференция» организуется при нали-
чии комплекса проблем, и для их решения могут при-
влекаться специалисты различных отраслей знаний, что-
бы раскрыть многогранность решения проблемы. Такая 
форма занятий дает возможность рассматривать знания 
о человеке на различных уровнях, что способствует фор-
мированию системы знаний. Например, для обсуждения 
проблемы глобализации приглашаются учителя, препо-
дающие разные учебные предметы. 

Тематическая дискуссия проводится после изуче-
ния темы – для обсуждения сложных учебных проблем 
путем обмена информацией и опытом. Выбранная для 
дискуссии тема должна содержать предмет обсуждения 
и предусматривать разные подходы к решению тех же 
вопросов. После того, как ученики выступили с подго-
товленными сообщениями по определенной теме, начи-
нается обмен мнениями, что переростается в свободную 
дискуссию. Функции учителя – руководить дискуссией, 
обращать внимание на ключевые моменты проблемы и 
многоаспектность ее рассмотрения. Успешность про-
фильного обучения зависит от особенностей задейство-
ванных технологий, нацеленных на решение комплекса 
дидактических задач: усвоения и закрепления получен-
ных знаний, формирования умений применять их на 
практике, анализ и обобщение фактов, принятия и обо-
снования решений, аргументированная защита своих 
позиций в дискуссиях.

Качественное усвоение знаний и формирование ком-
петентностей требует, чтобы задачи учебной деятель-
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ности соответствовали познавательным потребностям и 
интересам учащихся. В то же время обучение является 
достаточно жесткой детерминированной деятельно-
стью, ведь в учебной информации содержатся данные, 
которые необходимо усвоить в том виде, в котором они 
подаются, что часто исключает любую произвольность. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
этого направления. Использование современных педаго-
гических технологий в условиях профильного обучения 
предполагает конструирование жизненных ситуаций, 
использование ролевых игр, совместное решение про-
блем. Исключается доминирование какого-либо процес-
са или какой-то идеи. То есть, учебный процесс органи-
зован таким образом, что большинство учащихся задей-
ствовано в процессе познания. Они имеют возможность 
осознавать то, что знают и о чем думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый осуществляет 
свой индивидуальный вклад, происходит обмен знани-
ями, идеями, способами деятельности и взаимной под-
держки, что позволяет не только получать новые знания, 
но и формировать их в систему. Поскольку современные 
педагогические технологии преимущественно являют-
ся разнонаправленными и во многом имеют частичный 
характер, то возникает насущная потребность в техно-
логиях, которые могут быть эффективными в процессе 
именно профильного обучения, ведь старшеклассники 
должны на этом этапе получения образования само-
определиться в дальнейшем обучении в специализиро-
ванных и высших учебных заведениях. Перспективным 
исследованием проблемы реализации профильного об-
учения есть разработка педагогических технологий по 
профилям обучения.
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Анотація. У статті розкрито особливості організації педагогічної практики майбутніх учителів початкової шко-
ли у Великій Британії. Висвітлюється мета педагогічної практики в університетах Британії. У процесі проходжен-
ня практики майбутні вчителі мають оволодіти основами науково-методичної та навчально-методичної роботи. 
Педагогічну практику студенти проходять або в базових школах, які курируються вищим навчальним закладом, 
або в місцевих школах. Позитивним досвідом у Великій Британії при організації і проведенні практики є залучення 
практикантів до всіх видів діяльності вчителя. Описано зміст програми педагогічної практики у різних університетах 
Великої Британії. Провідним компонентом у становленні майбутніх учителів початкової школи у великій Британії 
є педагогічна практика, адже у процесі їх проходження студенти оволодівають основами навчально-методичної та 
науково-методичної роботи. З’ясовано, що позитивним досвідом у Великій Британії при організації і проведенні пед-
практики є залучення практикантів до всіх видів діяльності вчителя (індивідуальна робота з учнями, відвідування, 
а інколи її проведення батьківських зборів та ін.); педагогічна практика чергується з навчанням, реалізується прин-
цип зв’язку теорії і практики. Студенти отримують кваліфіковану допомогу досвідчених педагогів та спеціально 
виділених тьюторів. За час педагогічної практики майбутні вчителі мають змогу проаналізувати різні методи та 
форми проведення занять.

Ключові слова:педагогічна практика, майбутні учителі, початкова школа, Велика Британія, освіта, студент.
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Abstract. The article reveals peculiarities of organization of pedagogical practice of future teachers of elementary 

school in Great Britain. The purpose of pedagogical practice at the universities of Britain is highlighted. In the process 
of passing the practice, future teachers must master the basics of scientific methodology and teaching and methodological 
work. Students undergo pedagogical practice either in basic schools that are supervised by a higher educational institution 
or in local schools. Positive experience in the UK in organizing and practicing is attracting trainees to all types of teacher 
activity. The content of the pedagogical practice program at different universities of Great Britain is described. The leading 
component in the formation of future teachers of elementary school in Great Britain is pedagogical practice, as in the process 
of their passing, students master the basics of educational, methodological and methodological work. It is found that positive 
experience in the UK in organizing and conducting a pedagogy is to attract practitioners to all types of teacher activity 
(individual work with students, attendance, and sometimes the conduct of parental meetings, etc.); pedagogical practice 
alternates with studying, the principle of the theory of communication and practice is implemented. Students receive skilled 
help from experienced teachers and specially trained tutors. During the pedagogical practice, future teachers will be able to 
analyze different methods and forms of conducting classes.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-

зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Крім теоретичної підготовки майбутніх учителів у 
Великій Британії, навчальним планом вищих педагогіч-
них навчальних закладів передбачені години педагогіч-
ної практики, яку в обов’язковому порядку проходить 
усі майбутні вчителі початкових шкіл [1].

У період педагогічної практики закладаються основи 
професійної діяльності фахівців, формуються професій-
ні якості особистості вихователя та інтерес до майбут-
ньої професії. Педагогічна практика є важливою части-
ною навчально-виховного процесу в ході якого прохо-
дить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних 
знань, що отримують студенти на заняттях з їх практич-
ною діяльністю в якості педагогів [2]. 

Метою педагогічної практики, відповідно до нор-
мативних документів, є: встановлення безпосереднього 
зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах 
реальної професійної діяльності відбувається інтеграція 
теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зу-
мовлює оволодіння ними складниками професійної ком-
петентності; поглиблення отриманих теоретичних знань 
та їх застосування у розв’язанні конкретних педагогіч-
них завдань; оволодіння студентами сучасними метода-
ми, формами професійної діяльності; формування про-
фесійних умінь і навичок, необхідних для самостійного 
вирішення педагогічних завдань в умовах реального 
навчально-виховного процесу; виховання потреби сис-

тематичного професійного самовдосконалення.
Ефективність педагогічної практики залежить від до-

тримання таких умов: теоретична обґрунтованість сис-
теми підготовки студентів до практики, її навчальний і 
виховний характер, комплексний підхід до визначення 
завдань, змісту, форм і методів організації та проведення 
практики, забезпечення наступності та системності на 
різних етапах її проведення [3].

У процесі проходження практики майбутні вчителі 
мають оволодіти основами науково-методичної та на-
вчально-методичної роботи, а саме: забезпечити зв’язок 
теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педа-
гогічним процесом, використання їх у розв’язанні кон-
кретних навчальних, розвивальних і виховних завдань; 
розвивати вміння проводити заняття з використанням 
сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної 
діяльності; формувати психологічну готовність до педа-
гогічної роботи; оволодівати різноманітними освітніми 
технологіями; поглибити теоретичні знання з фахових 
дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчити 
передовий педагогічний досвід, виробити творчий під-
хід до діяльності; формувати вміння проводити науко-
во-дослідницьку роботу у процесі педагогічної практи-
ки; виробляти навички структурування та грамотного 
перетворення наукових знань в навчальний матеріал; та-
кож, перед слухачами стоять завдання щодо формування 
вмінь та навичок педагогічного впливу на особистість, 
використання професійної риторики [3; 4]. 
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Педагогічну практику студенти проходять або в 
базових школах, якими займаються вищі навчальні за-
клади, або місцеві школи. При проходженні студентом 
практики в базовій школі складанням розкладу занять, 
керівництвом і наглядом за педагогічною діяльністю 
студента-практиканта займаються викладачі ВНЗ, які, 
крім того, стежать за результатами студентів в ході 
практики [5]. 

У розробці програми педагогічної практики беруть 
участь спеціально виділені викладачі-тьютори та най-
більш досвідчені шкільні вчителі [6, c. 53]. 

Обов’язковою складовою частиною педагогічної 
освіти у Великій Британії є педагогічна практика, основ-
на мета якої – набути практичні знання про навчальний 
процес у початковій школі, логічні вміння і навички, не-
обхідні майбутнім учителями, отримати комунікативну 
діяльність спрямовану на встановлення доцільних від-
носин з учнями, колегами, батьками учнів [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання організації та проведення 
педагогічної практики у великій Британії висвітлю-
ють вітчизняні та зарубіжні вчені: Є. Абазовик [13], 
Н. Авшенюк [14], І. Задорожна [6], Т. Исаева [5], В. Карр 
[8], М. Скоробогатова [7], Д. Сабирова [9], А. Соколова 
[11], Н. Сулим [12], А. Чичук [1], М. Уільямс [10] та ін.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Розкрити особливості організації педагогічної прак-
тики майбутніх учителів початкової школи у Великій 
Британії. Висвітлити мету педагогічної практики в уні-
верситетах Британії. Описати зміст програми педагогіч-
ної практики у різних університетах Великої Британії. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Значна роль у розвитку педагогічної практики належить 
британським вченим. Зокрема, В. Карр на своїй праці 
[8] трактує взаємодію теорії та практики. З точки зору 
В. Карра, педагогічна практика – це діяльність, яка керу-
ється педагогічними цінностями, педагогічною теорією. 

Як зазначає Д. Сабірова, центральною фігурою при 
взаємодії теорії та практики є «учитель-дослідник», 
який, на думку британських педагогів, не лише бере 
участь у розвитку теорії та практики, але і сам розвива-
ється як особистість, проводячи прикладні дослідження 
[9, с. 114]. 

Як видно із зазначеного, британські педагоги бачать 
учителя лише як учителя-дослідника, підготовка якого 
здійснюється в процесі навчання у закладах вищої осві-
ти. 

Британський вчений М. Уильямс (Williams) пропонує 
4 цикли роботи студентів на практиці, які він представ-
ляє наступним чином: перший цикл проходить протягом 
першого тижня самостійної роботи і включає: попереднє 
обговорення уроку, де стажер розповідає про свої плани, 
зміст майбутнього уроку; спостереження за діяльністю 
стажера (спостереження за уроком), проведення аналізу 
та самоаналізу уроку; обговорення проведеного уроку 
(post-visit observation conference). Другий цикл відпові-
дає 2–му місцю роботи стажера і проводиться за тією 
ж схемою, але схема носить складний характер. Третій 
цикл характеризується самостійним проведенням уро-
ків без присутності спостерігачів (тиждень самооцінки). 
Самоаналіз проводиться в більш складній формі і пред-
ставляється в письмовій формі професійному тьютору. 
Четвертий цикл полягає в оцінці діяльності студен-
та-практиканта. Він робить висновки про свою роботу, 
виявляє помилки, ментор показує шлях ліквідації недо-
ліків у роботі, намічаються перспективні напрями само-
стійної роботи [10].

У багатьох університетах педпрактика проводиться 
на останньому році навчання впродовж усього навчаль-
ного року. В останні роки в ряді університетів спосте-
рігається тенденція проведення педпрактики впродовж 

усього навчання у закладах вищої освіти.
Педагогічна практика в Англії і Шотландії плануєть-

ся коледжем (університетом) і базовою школою. Строки 
педагогічної практики в програмах різник ВНЗ відрізня-
ється: від 32–24 тижні – в університетах, до 18 тижнів 
– в коледжах. Кількість відведених тижнів на педагогіч-
ну практику складає близько половини навчальної про-
грами для майбутніх вчителів, і надає можливість для 
спостереження за вчителем-практикантом в дії. Така 
модель забезпечує логічно побудовану структуризацію 
програми навчання, підсилює союз студента, викладача, 
тьютора і ментора [11, c. 22].

У системі педагогічної освіти Англії відповідаль-
ність за організацію та проведення практичної підготов-
ки студентів покладено на школи і шкільних учителів, 
що посилює координацію між школами та вищими на-
вчальними закладами. Їм надається методична допомо-
га, здійснюється спеціальна оплата за керівництво сту-
дентами [12]. 

З метою оптимального розв’язання проблеми зв’язку 
теорії з практикою британські вчені розробили систему 
партнерства між вищим навчальним закладом і школою. 

Практика організована або в базових школах, або в 
місцевих школах. Базові школи є лабораторією для вчи-
телів та студентів. В ході практики використовуються 
новітні методи викладання, проводяться різні експери-
менти, апробуються інтенсивні методи [9, c. 319].

Студенти-практики працюють у парах і прикріплені 
до однієї школи протягом всього року, головним чином, 
до однієї предметної кафедри. Це дозволяє, як зазначає 
К. Абазовик, краще пізнати учнів, викладачів та розу-
міти політику школи. Діяльність студента-практиканта 
координує досвідчений учитель (ментор або наставник). 
Ментор здійснює керівництво та підтримку протягом 
року і вирішує, коли і як збільшити навантаження сту-
дента.

Другий досвідчений учитель (професійний тьютор) 
здійснює керівництво всіма студентами, що є в школі, 
підтримує зв’язок з членами університетського профе-
сорсько-викладацького складу для координації загаль-
ноосвітньої діяльності.

По кожному предмету ментор і загальний тьютор 
планують завдання і види діяльності для кожного сту-
дента-практиканта. Професійний тьютор планує семіна-
ри по загальних питаннях [13, c. 131].

Ми вважаємо, що організація керівництво педаго-
гічною практикою є досить вдалою. У багатьох ВНЗ 
Великої Британії педагогічна практика майбутніх учите-
лів початкової школи рівномірного розподілення упро-
довж усього терміну навчання. Вона поділяється на такі 
види:

1. Ознайомлювальна (вступна). Як зазначає І. За-
дорожна, характерною особливістю підготовки вчителів 
у різних типах навчальних закладів Великої Британії є 
те, що перші два тижні навчання студенти проводять у 
школі за місцем проживання або в базових школах. Їм 
пропонується виконати ряд завдань: здійснити відвіду-
вання уроків досвідчених учителів, спостереження за 
діяльністю вчителів та поведінкою дітей на різних уро-
ках. Майбутні вчителі ведуть щоденник спостережень. 
Такий підхід дає змогу студентові поринути в атмосфе-
ру шкільного життя, поглянути на процес навчання очи-
ма вчителя, узагальнити свої перші враження, зробити 
остаточний вибір [6, c. 50].

2. Блок-практика традиційна довгострокова – з відри-
вом від навчальних занять у закладах вищої освіти. Цей 
період набування і розширення професійного досвіду, 
коли студенти перебувають лише в школі, спочатку спо-
стерігаючи за роботою вчителя, системою управління, 
організацію позакласної роботи, допомагаючи вчителеві 
у підготовці до уроку, а згодом і самі беруть участь В ор-
ганізації навчального процесу, вчаться керувати класом, 
оцінювати знання учнів класу, проводити виховну робо-
ту. Студенти самостійно проводять уроки із дисциплін 
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спеціалізації, виконуючи всі обов’язки вчителя: здій-
снюють групову та індивідуальну навчальну роботу, ви-
ховну роботу, відвідують та проводять батьківські збо-
ри тощо [6, с. 53–54]. Професійний ментор (professional 
mentor) і предметний ментор (curriculum mentor) надаю-
чи допомогу та здійснюють керівництво під час проход-
ження студентами педагогічної практики;

3. Серійна практика (проводиться без відриву від 
навчання в педагогічному закладі вищої освіти), корот-
кочасна, може тривати півдня, день, тиждень, У проце-
сі якої студенти поєднують навчання в університеті з 
практичною діяльністю в школі. В процесі проходження 
цього виду практики студенти частина навчального часу 
на тиждень проводять у школі, частину – в університе-
ті. Позитивною рисою організації такого виду практики 
є те, що отримані майбутніми вчителями на заняттях у 
закладах вищої освіти теоретичні знання, негайно, як за-
значає І. Задорожна [6, с. 53], апробуються на практиці 
в школі. Але при цьому, безумовно, необхідна узгодже-
ність програм: шкільної підготовки та курсів теоретич-
ної підготовки університету. При такій постановці про-
блеми реалізується єдність теорії практики [6, с. 53; 14].

По закінченні педпрактики студенти проводить від-
криті уроки, на які запрошуються викладачі закладів 
вищої освіти і представники його науково-методичного 
підрозділу, вчителі школи [5, с. 414]. 

Отже, позитивним досвідом у Великій Британії при 
організації і проведенні педпрактики є залучення прак-
тикантів до всіх видів діяльності вчителя (індивідуальна 
робота з учнями, відвідування, а інколи її проведення 
батьківських зборів та ін.); педагогічна практика чергу-
ється з навчанням, реалізується принцип зв’язку теорії і 
практики. Студенти отримують кваліфіковану допомогу 
досвідчених педагогів та спеціально виділених тьюто-
рів. За час педагогічної практики майбутні вчителі ма-
ють змогу проаналізувати різні методи та форми про-
ведення занять, адже, як зазначає Н. Авшенюк, педаго-
гічна практика передбачає: відвідування школи з метою 
вивчення особливостей навчально-виховного процесу, 
перегляд і аналіз показових уроків, мікровикладання, са-
мостійне проведення навчальних занять. Під час педаго-
гічний практики основна увага студентів спрямована на 
оволодіння методами планування, організації та управ-
ління перевищує процесу, а також на самореалізацію. 
Педагогічна практика забезпечує освоєння студентами 
передового педагогічного досвіду [14]. 

Отже, позитивним досвідом у Великій Британії при 
організації і проведенні практики є залучення практи-
кантів до всіх видів діяльності вчителя (індивідуальна 
робота з учнями, відвідування, а інколи й проведення 
батьківських зборів); педагогічна практика чергується з 
навчанням, реалізується принцип зв’язку теорії і практи-
ки . Студенти отримують кваліфіковану допомогу дос-
відчених педагогів та спеціально виділених тьюторів. За 
час педагогічної практики майбутні вчителі мають змо-
гу проаналізувати різні методи та форми проведення за-
нять, адже педагогічна практика передбачає: відвідуван-
ня школи з метою вивчення особливостей навчально-ви-
ховного процесу, перегляд і аналіз показових уроків, 
мікровикладання, самостійне проведення навчальних за-
нять. Під час педагогічний практики основна увага сту-
дентів спрямована на оволодіння методами планування, 
організації та управління перевищує процесу, а також на 
самореалізацію. Педагогічна практика забезпечує осво-
єння студентами передового педагогічного досвіду [14]. 

Ми вважаємо, що застосування різних видів педаго-
гічної практики сприяють поєднанню теоретичних знань 
студентів і їх практичної діяльності, а, отже, їх ставлен-
ня майбутнього фахівця. 

Розглянемо систему педагогічної практики майбут-
нього вчителя початкової школи в різних закладах вищої 
освіти Великої Британії, якими, власне, і встановлюєть-
ся термін і її зміст.

У Великій Британії традиційно використовують два 

способи організації педагогічної практики в школі:
1) педагогічна практика розподілена на всі роки нав-

чання (теорія + практика);
2) концентрація професійно-методичної підготовки 

на останній рік навчання.
Велика кількість методистів притримується першого 

способу організації педагогічної практики, вважаючи це 
більш цілеспрямованим. Наприклад, студенти коледжу 
з трирічним терміном навчання проходять практику на 
кожному році навчання. В цілому це 25 тижнів (перше 
навчання – сім тижнів, другий рік навчання – сім тижнів, 
третій рік – одинадцять тижнів).

Для тих студентів, які претендують на отриман-
ня ступеня Магістра педагогіки, педагогічна практика 
збільшується на чотири тижні (всього двадцять дев’ять 
тижнів).

Окремі заклади вищої освіти організовують дві 
педагогічні практики студентів. Наприклад, в Шеф-
філдському університеті від тридцяти шести тижнів 
професійної педагогічної підготовки до педагогічної 
практики відпускається вісімнадцять тижнів. Спочатку 
це ознайомлювальна практика, коли до початку вивчен-
ня теоретичних основ навчання та паралельно з вивчен-
ням методики викладання студенти проходять практи-
ку спостережного характеру (1 тиждень). Наступний 
етап (7–8 тижнів) – стажерська практика. І заключний 
етап – чотири тижні інтенсивної виробничої практики. 
В результаті студенти отримують повне уявлення про 
навчальний процес у школі. Традиційно другий спосіб 
організації практики складається з 2 етапів. На першій 
стадії студенти знайомляться з школою, педагогічним 
колективом, класом, кожним окремим ученим, прово-
дять опитування, які допоможуть студенту-практиканту 
швидше ознайомитися з класом, складають психоло-
го-педагогічні характеристики, відвідують сім’ї школя-
рів, присутні на уроках свого вчителя. На другому етапі 
починається самостійна навчальна робота, яка почина-
ється 1–2 пробними уроками в день під керівництвом 
досвідченого вчителя школи (ментора) та керівника 
практики з педагогічного навчального закладу (загаль-
ний тьютор), завершується виконанням повного наван-
таження вчителя. Від студентів-практиків вимагається 
складання детальних планів уроків з урахуванням цілі, 
змісту, методів, засобів, встановлення зв’язку між ними, 
а також з описом ходу уроку з передбачуваним поведін-
кою вчителя та можливими поведінковими реакціями 
учнів [9, c. 319].

Зміст програми педагогічної практики Чічестерського 
університету полягає в тому, що під час практики май-
бутні вчителі набувають практичні навички в класі, пла-
нують зміст уроків, вивчаючи різні типи уроків. Крім 
того, розглядають різні способи управління навколи-
шнім середовищем у класі, а розглядають концепції, 
необхідні для навчання змісту конкретних предметів 
у британських школах. Перед початком навчального 
курсу майбутні учителі забезпечуються висвітленням 
основних проблем системи освіти в Англії та Уельсі, 
поточних освітніх питань, стандартів, принципів на-
ціональної навчальної програми навчальних закладів 
Великої Британії.

У період практики у школі студенти беруть участь 
у: спостереженні за уроками, спілкуванні з учителями 
та школярами, вивчають командне навчання школярів, 
індивідуальне навчання на уроках, беруть участь у пла-
нуванні уроку, рефлексії і критичному мисленні, у поза-
класній діяльності: у зборах, дискусіях з викладачами, 
наставниками університету, розробляють матеріали для 
викладання змісту у британських школах.

Метою практики університету є: щоб студенти ста-
ли поінформованими, компетентними професійними 
викладачами змісту предметів британської програми 
навчання; розвали практичні навички викладання; щоб 
могли продемонструвати здатність планувати уроки, які 
максимізують навчання.
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Підходи до навчання в Чічестерському університеті 
полягають у наступному: використання активних мето-
дів навчання, що включатимуть практичну діяльність; 
розробка стратегій критичного мислення. 

Програма розглядає приклади хорошої педагогічної 
практики як у Великій Британії, так і в інших країнах 
[15].

Значна увага в Роухемптонському університеті на 
факультеті освіти приділяється практичній підготовці 
майбутніх учителів початкової школи. Студенти прохо-
дять практику в школі за програмами, що складається з 
етапів. Кожен етап відповідає 1 навчальному року [16].

Модуль «шкільна практика 1 курс: допомога вчите-
леві» забезпечує вступ до професії вчителя, Студенти 
виконують роль помічників учителя. 

Підготовчі лекції забезпечують вступ до всіх на-
вчальних курсів національного навчального плану з 
особливим акцентом на основні теми початкової освіти: 
історія, географія, релігійна освіта, фізичне виховання, 
обчислення, музика, мистецтво та дизайн, технології 
дизайну та сучасні іноземні мови. Вони призначені для 
підготовки студентів до проходження педпрактики «до-
помога вчителеві», полегшуючи самооцінку та цілепо-
кладання для сприяння професійному розвитку.

Метою модуля «педагогіка та професійна практика: 
розробка підходів» є заохочення студентів до викори-
стання знань, отриманих ними, для критичного оці-
нювання різних підходів до педагогіки та професійної 
практики в період другого року навчання. Завдяки поєд-
нанню академічного вивчення джерел та досвіду школи 
студенти аналізують вплив ряду підходів до навчання, 
що включає глибше вивчення та аналіз основ ефективної 
педагогіки: оцінки, планування, поведінки для визна-
чення ролі вчителя у забезпеченні навчання. Набуваючи 
знань про ефективну педагогіку, зосереджується увага 
студентів на розумінні того, чому окремі групи учнів 
можуть бути вразливими в рамках системи освіти. В цей 
період вивчатимуться національні та місцеві директиви 
та документи, які дозволять провести критичний аналіз 
теорії, політики та практики. Студенти надають обґрун-
тування вибору свого підходу, який ґрунтується на їхній 
практиці в контексті професійних стандартів учителя.

Модуль «шкільна практика 2 курс» спирається на 
навички та знання, розроблені в період проходження 
практики на першому курсі. Студенти працюючи разом 
із досвідченим, кваліфікованим викладацьким складом, 
забезпечують багатий досвід навчання, який сприяє 
прогресу учня. Це полегшує професійний розвиток сту-
дентів, що підтримує розуміння концепцій та принципів 
того, як діти вчаться у школі. Студенти обиратимуть або 
3–7, або 5–11 вік учнів. 

Лекції доповнюють дослідження в інших модулях і 
призначені для підготовки студентів до працевлашту-
вання та полегшують самооцінку і цільове призначення 
для сприяння професійному розвитку для підтримки об-
ґрунтованих суджень та розробки методів дослідження.

Модуль «педагогіка та професійна практика: контек-
сти та зв’язки» на третьому році навчання дозволяє сту-
дентам розробляти критерії до теорії та дослідження, за 
допомогою яких можна розвивати свої знання на більш 
широкому професійному рівні в контексті сучасних пи-
тань, дебатів та проблем. Основна увага приділяється 
дослідженням, спираючись на знання та розуміння, які 
вони до цього часу набули. Увага зосереджується на су-
часних дебатах і проблемах, а також на досвіді освіти 
з навчання дітей. Вони також визнають, що ефективні 
вчителі продовжують займатись активним досліджен-
ням протягом всього свого професійного життя.

Модуль «практика в школі: провідний вчитель» спи-
рається на навички та знання, розроблені в рамках шкіль-
ного досвіду і розміщує студентів у шкільному середо-
вищі у ролі провідного вчителя, працюючи у співпраці 
з досвідченим кваліфікованим викладацьким складом, 
щоб забезпечити багатий досвід навчання, який сприяє 

прогресу учня. Це підтримує розуміння концепцій та 
принципів того, як діти вчаться у школі та відповідаль-
ності кваліфікованого вчителя. Студенти розміщуються 
в 3–7 або 5–11 роках (вік учнів).

Лекції доповнюють дослідження в інших модулях і 
призначені для підготовки студентів до працевлашту-
вання, полегшують самооцінку та цільове призначення 
для сприяння професійному розвитку на робочому місці. 
Вони базуються на попередньому досвіді студентів, щоб 
вони могли оцінювати та підтримувати обґрунтовані су-
дження та розробляти методи дослідження [16].

Як видно із зазначеного, в Роухемптонському універ-
ситеті педпрактиці студентів приділяється значна увага. 
Характерним для її проведення є:

– проходження практики відбувається поетапно. 
Кожен етап відповідає 1 року навчання, перейшовши 
від помічника-вчителя (перший рік) до підміни вчителя 
(другий рік) її до ведучого вчителя (третій рік);

– студенти набувають практичних знань і вмінь, ово-
лодівають принципами ефективної педагогіки, здобува-
ють знання щодо проведення досліджень, переконують-
ся, що вчитель має займатися дослідженням упродовж 
професійного життя, опановують концепції та принципи 
навчання дітей;

– майбутні вчителі розробляють підходи до розв’я-
зання педагогічних проблем, обґрунтовуючи їх у кон-
тексті професійних стандартів учителя;

– студенти розробляють критерії до теорій та дослі-
джень, зосереджується на сучасних дебатах і проблемах 
з навчання дітей [16].

Отже, протягом 3 років студенти в Роухемптонському 
університеті витрачають багато часу в школах, пере-
йшовши від помічників учителя (перший рік), підміна 
вчителя (другий рік) та ведучий вчитель (останній рік).

Розглянемо зміст програми педагогічної практики 
Кінгстонського університету.

Модуль педагогічної професійної практики 
надає студентам координоване уявлення про спектр 
концепцій та навичок, які впливають на професійну 
практику навчання. Основна увага приділяється: осо-
бистому професійному розвитку; розвиткові розуміння 
різноманітності професійних дій, що ведуть до 
високоякісних практичних навичок.

Центральною особливістю програми є практичний 
навчальний курс, спрямований на рекомендацію щодо 
надання кваліфікованого статусу вчителя (QTS) або ста-
тусу викладача (EYTS). Студенти отримують уявлення 
та досвід про характер професійного навчання в школі 
та особистісний професійний розвиток.

Модуль розробляє студентам критичні уявлення про 
навчання, що випливають з науково обґрунтованого на-
вчання та їх рефлексивної практики. 

Студенти беруть участь у всіх засіданнях, в тому 
числі й у шкільному закладі. Це підтримує рекомендації 
щодо їхнього статусу професіоналів які відповідають 
нормам педагогічного навчання для вчителів молодших 
класів, в яких зазначено:

– вчителі початкових класів мають бути придатними 
для досягнення максимально високих стандартів прак-
тики та поведінки;

– вчителі початкових класів повинні мати професійне 
ставлення до етносу, політики та практики школи.

Метою педагогічної практики є:
– розробка професійної практики з відповідними до-

казами, рекомендованими для EYTS / QTS;
– поінформованість про сучасне мислення в 

педагогіці і компетентність у спілкуванні з педагогікою 
в контексті професійної практики;

– синтез теоретичних понять з професійною практи-
кою;

– аналіз та оцінка практики, інформовані розумінням 
теорії.

Результати навчання.
Після успішного завершення навчання студенти змо-
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жуть:
– відповідати вимогам рекомендацій щодо надання 

EYTS / QTS
– продемонструвати здатність до критичної 

самооцінки шляхом розгляду сильних і обмежених 
можливостей, що виявляються на практиці (на основі 
навчальної спільноти школи та університету) та встанов-
лення відповідних цілей для особистого та професійного 
розвитку;

– гнучко та творчо застосовувати знання у ставленні 
до тих професійних цінностей, які є основою роботи 
ефективного вчителя, включаючи встановлення належ-
них робочих відносин із учнями та дорослими та ефек-
тивного функціонування як члена навчальної команди;

– продемонструвати глибоке та систематичне 
розуміння характеру навчання а пов’язаних з ним 
концепцій, процесів та підходів до навчання;

– гнучко і творчо розробляти та впроваджувати 
відповідні плани та системи оцінювання й для забезпе-
чення розвитку та прогресу учнів;

– заохотити студентів до самостійного навчання;
Студенти в період практики заохочуються до 

самостійного навчання, аналізу та оцінки стратегій ви-
кладання та навчання, які вони зустрічають у школах, 
підходи, що використовуються в рамках самого кур-
су, відкриті для критичного обстеження. Принципи, 
що лежать в основі поточної практики, вивчаються з 
урахуванням фундаментальної теорії та досліджень. 
Завдяки цьому підходу студентам пропонується ство-
рити власні тимчасові викладання та вивчення теорій 
та інформувати їх через досвід, критичну рефлексію, 
дискусію, дослідження та читання теоретичних поло-
жень та досліджень, що стосуються поточної практики.

Отже, модуль включає: спостереження за практи-
кою; планування та підготовку; викладання, оцінку та 
облік дитячого навчання; майстерні; лекції; дискусійні 
групи; семінари; навчальні посібники; аудит та моніто-
ринг; активну участь у плануванні дій; польові роботи; 
спрямоване дослідження та цілеспрямовані завдання. 
Студенти беруть участь у всіх засіданнях, в тому числі й 
у шкільному закладі [17].

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок цього напряму. На основі вище визначеного 
можна зробити висновки: провідним компонентом у 
становленні майбутніх учителів початкової школи у ве-
ликій Британії є педагогічна практика, адже у процесі їх 
проходження студенти оволодівають основами навчаль-
но-методичної та науково-методичної роботи. Зокрема, 
набувають знання про навчальний процес у початковій 
школі, про комунікативну діяльність щодо встановлен-
ня доцільних відносин з учнями, колегами, батьками 
учнів. Педагогічна практика, хоч і відрізняється спо-
собом організації, терміном із вмістом її проведення у 
різних закладах вищої освіти, розрахована на виконан-
ня майбутніми вчителями таких завдань: здійснювати 
відвідування уроків досвідчених учителів, проводити 
спостереження за діяльністю вчителів та поведінкою уч-
нів; вчитись управляти класом, оцінювати знання учнів, 
здійснювати підготовку до уроку, проводити виховну 
роботу; самостійно проводити уроки, керувати класом, 
оцінювати знання учнів, проводити виховну роботу, 
тобто виконувати всі обов’язки вчителя.

Виконуючи зазначені завдання під час видовищні 
практики, відбувається поєднання теоретичних знань та 
практичної діяльності студентів, встановлення майбут-
нього вчителя початкової школи.
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