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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
УДК 378.4.095 

Гаманюк В. А. 
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ У НІМЕЧЧИНІ 

В статті виявляються основні шляхи та інструменти впровадження концепції багатомовності 
у освітньому просторі Німеччини. 

Ключові слова: іншомовна освіта, багатомовність, рецептивна багатомовність, диверсифіка-
ція мовної пропозиції, часткові мовленнєві компетенції. 

В статье определяются основные пути и инструменты внедрения концепции многоязычия в си-
стеме образования Германии. 

Ключевые слова: иноязычное образование, многоязычие, рецептивное многоязычие, диверсифи-
кация языков, частичные речевые навыки, компетенции. 

In the article are shown the main ways and instruments of the implementation of multilingualism con-
cept to the system of education in Germany. 

Key words: the foreign languages education, multilingualism, reception multilingualism, diversification 
of languages, part communicative competence. 

 
Постановка проблеми. Проблема багато-

мовності досліджується сьогодні у ФРН досить 
активно. Насамперед науковців цікавить питан-
ня сутності цього феномену, розмежування по-
нять багатомовності, мульти- та полілінгвально-
сті, визначення особливостей індивідуальної та 
суспільної багатомовності, а також розгляд ди-
дактичних аспектів цього явища. Така увага до 
означеного кола проблем є зрозумілою, зважаю-
чи на гетерогенний характер німецького суспі-
льства. 

Присутність у країни великої кількості 
представників інших мов та культур спонукало 
до перегляду підходів до іншомовного навчання 
на всіх рівнях шкільної, вищої та післядиплом-
ної освіти. Протягом останнього десятиліття у 
ФРН питання, що пов’язані із приведення сис-
теми іншомовної освіти у відповідність з вимо-
гами сьогодення, розглядалися як на рівні роз-
витку теоретико-методологічних засад, так і на 
рівні практики. 

Вплив багатомовності на організацію іншо-
мовного навчання помітний і в Україні. Дослід-
ники намагаються реагувати на виклики сучас-
ності, позначеної ознаками мовної глобалізації, 
але у вітчизняному науковому просторі вивча-
ються насамперед питання полікультурності в 
освіті, а що стосується сутності багатомовності 
та її концептуальних засад, то вони донині ще не 
підлягали фундаментальному дослідженню. 

Тож, вивчення досвіду Німеччини у справі 
впровадження концептуальних засад багатомов-
ності у освітній сфері на тлі рекомендацій Ради 
Європи і зважаючи на досвід країни є доціль-
ним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемами багатомовності у Німеччині займа-
лися як науковці, так і практики, серед яких в 
першу чергу слід назвати М. Бера, Х. Едельхо-
фа, В. Едмондсона, Г. Кріста, Г.-Ю. Крумма, 
Ф.-Г. Кьонігса, А. Рааша, К. Шрьодера, Б. Хай-
дер та ін. 

Мета статті – виявити шляхи та інструмен-
ти впровадження концепції багатомовності у 
освітньому просторі Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «ба-
гатомовність» є досить вживаним у науковій лі-
тературі. Існує декілька дефініцій цього поняття, 
при чому в залежності від того, якою мовою 
трактується це поняття, а також від суспільно-
політичної ситуації в країні, з якої походять до-
слідники, розуміння явища багатомовності ви-
являє певні відмінності. У Німеччині, країні зі 
значною часткою емігрантського населення та 
наявністю значної кількості діалектів, існують 
два поняття – «die Mehrsprachigkeit» та «die 
Vielsprachigkeit». 

Б. Хайдер дає таке визначення поняття «ба-
гатомовність» (die Mehrsprachigkeit): «Багатомо-
вність як поняття означає таку ситуацію, в умо-
вах якої у розпорядженні особи (індивідуальна 
багатомовність) або цілої системи (суспільна ба-
гатомовність, глобальна багатомовність, інсти-
туційна багатомовність) перебувають декілька 
мов. У широкому розумінні цього поняття кож-
на людина є багатомовною, тому що користу-
ється у повсякденному житті декількома варіан-
тами рідної мови» [1, с. 207]. 

В залежності від часу, способу та рівня за-
своєння мов, на думку Б. Хайдер, слід розрізня-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 32. Педагогические науки 

 6 

ти між природною багатомовністю (simultane 
Mehrsprachigkeit), коли одночасно у дитячому 
віці природнім шляхом без формального нав-
чання засвоюються декілька мов та послідовною 
багатомовністю (sukzessive Mehrsprachig-keit), 
коли одна за одною у певній послідовності ви-
вчаються декілька мов, що може відбуватися як 
у рамках організованого навчання, так і поза йо-
го межами, тобто природнім шляхом. 

Інший німецький дослідник природи бага-
томовності Ф.-Г. Кьонігс, беручи до уваги педа-
гогічний аспект цього явища, розрізняє між рет-
роспективною (retrospektive), ретроспективно-
проспективною (retrospektiv-prospektive) та про-
спективною (prospektive) багатомовністю. 

Перспективна багатомовність має місце у 
тих випадках, коли до школи приходять багато-
мовні діти і їх багатомовність підтримується 
шляхом вивчення відомих їм мов. 

Ретроспективно-перспективна багатомов-
ність передбачає присутність дітей-носіїв декі-
лькох мов, але жодна з цих мов у подальшому 
ними не вивчається у межах системи іншомов-
ної освіти, в той час як під перспективною бага-
томовністю розуміють систематичне вивчення 
декількох іноземних мов у певній послідовності, 
що призводить до набутої у процесі навчання 
багатомовності. 

Якщо раніше метою навчання іноземних 
мов було оволодіння мовою на рівні носія мови 
або наближеного до цього стану рівня, то сього-
дні за доцільне вважається оволодіння лише ок-
ремими комунікативними компетенціями, в яких 
виникає нагальна потреба у кожному індивідуа-
льному випадку, що корелюється насамперед з 
прагматичними цілями або сферою використан-
ня іноземних мов. У таких випадках йдеться про 
функціональну (funktionale) або рецептивну ба-
гатомовність (rezeptive Mehrsprachigkeit) [1, с. 
207–208]. 

Важливу роль у справі сприяння розвитку 
багатомовності суспільства відіграє концепція 
рецептивної багатомовності. Загальноєвропей-
ське та міжнародне спілкування відбувалося б за 
більш сприятливих умов, якщо більше людей 
могли б розуміти інших їхньою мовою. У 1997 р. 
у Брюсселі за сприяння Єврокомісії відбувся 
Семінар з питань багатомовного порозуміння у 
Європі, а вже згодом метою багатомовного по-
розуміння вбачали в тому, щоб дозволити яко-
мога більшій кількості європейців розуміти один 
одного та взаємодіяти, за умов, що кожен гово-
ритиме своєю мовою – що у Європейському 
Союзі з таким багатством мов є досить реаль-
ною перспективою. 

Спільною для дослідників багатомовності у 
ФРН є думка про те, що метою сучасного нав-

чання має стати «рецептивна багатомовність», 
розвиток тих іншомовних навичок, які конче не-
обхідні для роботи, спілкування або інших видів 
діяльності. Наголошується на тому, що суттєви-
ми є практичні вміння, а структура мови, грама-
тика та література мають носити факультатив-
ний характер. Тож, мають змінитися і якість 
освіти, і зміст навчання. 

Проголошений комунікативний підхід у на-
вчанні ставить на меті оволодіння мовою не як 
системою, а як інструментом порозуміння та 
комунікативної дії. Основними принципами та-
кого навчання вважають принципи діалогічного 
мовлення, міжкультурного спілкування, автен-
тичності, орієнтації на потреби на того, хто 
вчиться, структурування навчального змісту за 
темами та циклами у прогресії (тема, текст, си-
туація, мовленнєві засоби), принцип відкритої 
методики навчання (диференціація методів та 
форм навчання у різних навчальних групах) [2]. 

Через посилення рецептивної методики мо-
же бути розвинута іншомовна компетенція, що 
не обмежується однією мовою, і таким чином 
створює можливості на власному досвіді відчути 
європейськість, тобто мовне та культурне розма-
їття Європи [3, с. 171]. 

У дискусіях щодо вивчення іноземних мов 
йдеться про те, як найкраще вивчати іноземні 
мови і у яких межах слід їх викладати, щоб до-
сягти політичної мети – багатомовності суспіль-
ства. Експерти Ради Європи висловили спільну 
думку щодо наявності в національних освітніх 
системах майже всіх країн певного дефіциту ро-
зуміння європейської мовної політики. 

На думку В. Едмонсона, школа залишається 
тим місцем, де можуть реалізовуватися концеп-
ції багатомовності. Він наголошує на тому, що 
основне завдання шкіл має полягати у тому, щоб 
молоді люди ознайомилися з мовним різно-
барв’ям світу та різноманітними умовами спіл-
кування, тож слід запропонувати учням елемен-
тарні знання декількох різних мов і тим самим 
сприяти формуванню свідомої потреби у їх ви-
вченні [4, с. 6]. 

Крім того, В. Едмондсон вказує на те, що у 
школах існує певне напруження між орієнтова-
ною на культурно-гуманістичну освіту метою 
навчання іноземним мовам та його суспільно 
значимими, орієнтованими на успішність кому-
нікації цілями. Школа через незначну кількість 
пропонованих для вивчення іноземних мов та 
неясність щодо того, які мови і для якої катего-
рії учнів мають бути запропонованими, не мо-
жуть створити своїм учням відповідні умови для 
впровадження багатомовності у сенсі оволодін-
ня трьома іноземними мовами як мінімум [4, с. 
42]. 
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Необхідно усвідомити, що школа має нада-
ти базові фахові знання, а також сформувати 
фахові уміння і навички, які після закінчення 
школи можуть знайти використання у різних 
сферах та у різних формах. Тож, школа має від-
повідно готувати своїх учнів до навчання протя-
гом всього життя і з точки зору вивчення інозе-
мних мов. 

В. Едмондсон пропонує спрямовану на ба-
гатомовність альтернативу навчання двом іно-
земним мовам: «У школі необхідно в рамках 
спеціального предмету пропонувати знання про 
різнобарвність світу мов, уможливлювати на-
буття досвіду у вивченні різних аспектів різних 
мов, прагнути зіставлення мов на різних лінгвіс-
тичних рівнях та розвивати стратегії вивчення 
іноземних мов» [4, с. 42]. Такий предмет міг би 
ще у межах шкільної освіти закласти основи для 
практичної багатомовності і підготувати учнів 
до автономних форм вивчення іноземних мов. 

Одним з кроків до реальної багатомовності є 
спроби перетворити наявне у школах Німеччини 
протистояння романських мов на їх співіснуван-
ня, завдяки чому наявна сьогодні конкуренція 
між французькою та іспанською не буде у пода-
льшому знижувати мотивацію до вивчення тре-
тьої та інших мов. 

Роль англійської мови у школах підлягає 
перегляду, тому що її монопольне становище 
протирічить концепції багатомовності, адже ан-
глійська з великим відривом від інших мов най-
більше й найдовше вивчається у школах не тіль-
ки Німеччини, але й всієї Європи. Щоб засвоїти 
англійську як мову спілкування не потрібно ви-
вчати її так довго. Час вивчення англійської має 
бути обмежений, а натомість слід пропонувати 
курси мов сусідніх держав. Таким чином можна 
реалізувати вимогу Єврокомісії щодо диверси-
фікації іншомовної пропозиції. 

Як свідчить досвід, якщо знайомство з іно-
земними мовами починається з англійської, від-
носно легкої мови з точки зору морфологічної 
структури та синтаксису, а також з точки зору 
можливостей її практичного використання, то 
зникає мотивація до вивчення складніших і 
менш поширених мов, використання яких обме-
жене кордонами певних країн. Крім того, кіль-
кість годин на вивчення першої мови збільшу-
ється, а другої, навпаки, поступово скорочуєть-
ся, тож шлях до використання англійської як 
lingua franca здається єдино можливим. Тому ек-
сперти у галузі іншомовної освіти пропонують 
розпочинати навчання L2 не з англійської, а з 
іншої європейської мови, яка відома дітям з їх 
оточення або є мовою сусідньої держави, а як 
другу іноземну L3 вивчати англійську, виділяю-
чи на неї більшу кількість навчальних годин у 

порівнянні з сучасними навчальними планами, 
до того ж вводити англійську у віці 8–10 років, 
коли підвищення мотивація до її вивчення через 
інтенсивність контактів та посилений інтерес ді-
тей та підлітків до комп’ютеру, інтернету та 
поп-музики. 

Ще одним кроком до реалізації концепції 
багатомовності є навчання іноземним мовам у 
початковій школі та у дитячих садках. Дискусії з 
цього приводу було розпочато ще у 1997 р., але 
насправді у цій сфері зроблено дуже мало. Сьо-
годні науковці наполягають на тому, що потен-
ціал навчання іноземних мов на початковому рі-
вні шкільної освіти є сьогодні невикористаним, 
а для реалізації концепції багатомовності він є 
дуже суттєвим. Раннє вивчення іноземних мов 
тільки у тому випадку може мати певні перева-
ги, якщо для цього спеціально готуються педа-
гогічні кадри, якщо групи складаються з неве-
ликої кількості учнів, є відповідно розроблені 
навчальні матеріали та виділено достатню кіль-
кість навчальних годин. 

Щодо навчання іноземних мов у початковій 
школі існують два підходи. Перший передбачає 
навчання традиційних іноземних мов з доміну-
ванням англійської, а другий – загальне введен-
ня іноземної мови із залученням ігрових методів 
навчання. В той час як перша модель орієнтова-
на на ефективне навчання та чітко визначений 
обсяг навчального матеріалу, орієнтацію на пев-
ний результат, що оцінюється за відповідною 
шкалою, передбачає виконання домашніх за-
вдань, самостійну роботу та поточний та підсу-
мковий контроль рівня знань, друга модель ви-
ступає за ігровий підхід у навчанні, відсутність 
оцінок та домашніх завдань і має на меті емо-
ційну відкритість щодо вивчення іноземних мов 
[3, с. 96]. 

В умовах багатомовності доцільною є саме 
друга модель, яка викликає цікавість до вивчен-
ня іноземних мов та дозволяє вивчати іноземну 
мову не ізольовано, а відкриває шанси для залу-
чення мов мігрантів у навчальний процес. Пере-
вага цієї моделі полягає ще і в тому, що діти че-
рез контакт з декількома мовами водночас хоча 
й менше концентруються на одній іноземній мо-
ві, менше отримують активних та рецептивних 
знань, але саме завдяки ігровому підходу вони 
залишають поза увагою суто мовні явища, які 
для спілкування не мають жодного значення. 
Тож, страх перед іноземною мовою та спілку-
ванням таким чином зникає, а цей фактор є дуже 
суттєвим у подальшому вивченні іноземних мов. 

Саме у початковій школі навчання іноземної 
мови має бути в центрі уваги, має бути проде-
монстрована рівність мов та культур та закладе-
ні основи міжкультурного виховання. Меті бага-
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томовності протирічить політична настанова 
щодо систематичного вивчення однієї іноземної 
мови, найчастіше англійської, починаючи з тре-
тього класу. Учні дуже рано знайомляться з анг-
лійською як універсальним засобом комунікації, 
а тому звужуються перспективи їх відкритого 
ставлення до усього наявного різнобарв’я мов та 
багатомовності. Крім того, затяжне вивчення ан-
глійської здійснює часто демотивуючий вплив 
на учнів, а знання мови від цього не покращу-
ються. Іноземні мови, крім англійської, потре-
бують реклами. Щоб мотивувати до вивчення 
інших іноземних мов, слід розпочинати курс 
іноземної не з англійської, а з інших мов, тих, 
які є мовами сусідів або присутні у регіоні як 
мова меншин, мова туристів, мова економічних 
контактів або контактів у освітній сфері. Вже на 
їх основі можна будувати вивчення англійської 
мови. 

Через те, що більшість мешканців Європи 
виявляють бажання вивчати в першу чергу анг-
лійську, то як друга чи третя іноземна мова у 
школах ЄС пропонуються інші європейські та 
неєвропейські мови, тож в решті решт кожен пі-
сля закінчення курсу навчання у школі, а тим бі-
льше у вищому навчальному закладі має досвід 
вивчення трьох іноземних мов. 

Таким чином, вже сьогодні можна говорити 
про індивідуальну тримовність, яка у найближ-
чому майбутньому стане визначальним факто-
ром мовної ситуації у Європі. Індивідуальна 
три- та багатомовність є сьогодні звичним яви-
щем на інших континентах, тож слід досліджу-
вати природу багатомовності, її дидактику на 
прикладі тих країн, які вже мають багатий дос-
від у цій сфері, слід спеціально готувати експер-
тів у питаннях багатомовності і орієнтувати 
майбутніх викладачів іноземної мови на роботу 
у полілінгвальних умовах. Диверсифікація мов-
ної пропозиції не повинна виглядати як «війна з 
англійською», навпаки, прагнення населення до 
вивчення мов має вітатися. 

Крім того, дослідники наголошують на то-
му, що мова сьогодні не йде про засвоєння декі-
лькох іноземних мов на одному рівні. Люди, що 
перебувають в умовах багатомовності, викорис-
товують різні мови у різних комунікативних си-
туаціях, тож у основу навчання має бути покла-
дено прагматичний підхід і до вибору мови, і до 
тих аспектів, на яких має зосереджуватися увага. 
Достатнім буде оволодіння лише необхідними 
навичками (Teilkompetenzen) з кожної іноземної 
мови, де це необхідно – рецептивними, у інших 
випадках, можливо, продуктивними, де письмо-
вими, де навичками говоріння або читання. Зок-
рема, Г.-Ю. Крумм зазначає: «Набуття частко-
вих мовленнєвих компетенцій є дуже важливим 

для розвитку індивідуальної багатомовності» 
[5]. 

Ще одне питання, яке хвилює науковців – 
«чистота мови». Наприклад, англіцизми, які ви-
кликають нарікання у дослідників сучасних мов 
та у тих, хто їх викладає, особливо тоді, коли 
мова йде про опрацювання сучасних автентич-
них текстів, текстів фахової спрямованості, де їх 
уникнути неможливо через термінологічні утво-
рення. 

Г.-Ю. Крумм наголошує на тому, що живі 
мови віддзеркалюють процеси тісного контакту-
вання мов, тож будь-яка мова містить свідоцтва 
європейської історії переселення народів, їх вза-
ємодії та взаємозбагачення. Тож, динамічна зда-
тність мов засвоювати «чуже» сприятиме тому, 
що будь-яка іноземна мова за рахунок інтерна-
ціоналізмів та запозичених слів для тих, хто її 
вивчає, поступово втрачатиме ознаки «чужої» 
[5]. 

Сприяти вивченню нових мов могла б зміна 
позиції щодо них. Якщо вивчення нової інозем-
ної мов спрямовуватиметься не на витіснення 
вже відомих мов, а на усвідомлення того, що 
вже знайомі мови мають дуже багато спільного і 
у структурі, і у лексиці. 

Щоб зробити багатомовність дійсно корис-
ною для вивчення іноземних мов, слід виявити 
спільності та відмінності між ними і використо-
вувати при вивченні наступних іноземних мов 
цілеспрямовано ті елементи, що відомі з попе-
редньо вивчених мов, від лексики, граматики, 
синтаксису, тобто системи мови в цілому до 
стратегій навчання. 

Ще один шлях – занурення у споріднені мо-
ви, мови, що належать до однієї генеалогічної 
або типологічної групи. Так, наприклад, німець-
ка мова може стати стартом до англійської, дат-
ської, голландської та інших, а французька – до 
італійської, іспанської чи португальської. Де-
монструвати спільності можна на матеріалі лек-
сики та граматики, через порівняння текстів різ-
ними мовами. 

Але це жодним чином не означає, що мови 
можуть викладатися хаотично, безсистемно, без 
заздалегідь складеного плану. Необхідно не 
тільки продумати які мови та у якій послідовно-
сті слід вводити у системі шкільної освіти, але й 
на якому ступені освіти, у якому обсязі. Ці дані 
мають бути внесені до навчальних планів і до-
ведені до відома учнів та їх батьків. Вони мають 
бачити перспективу, необхідно, щоб пропонува-
лися комбінаторні можливості пропонованих 
мов, щоб був свідомий вибір. 

Елементи змісту навчання кожної мови теж 
мають бути узгодженими. Якщо явища грамати-
ки або лексичні одиниці наявні у декількох мо-
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вах, якщо стратегії навчання актуальні для всіх 
мов, то слід визначити, в межах якої дисципліни 
цей матеріал має викладатися, щоб запобігти 
повторам та марному витраченню навчального 
часу [6]. 

Зрозуміло, що сучасні пропозиції у сфері 
навчання іноземним мовам, що торкаються ба-
гатомовності, диверсифікації та модулярізації 
шкільної мовної освіти, потребують відповідних 
змін і в підготовці педагогічних кадрів. Крім то-
го, необхідно розробити нові навчальні посібни-
ки та підручники, котрі б відповідали сучасним 
умовам та вимогам комунікативного навчання. 
Відповідно до вимог Європейської Комісії має 
суттєво поліпшитися і рівень підготовки та під-
вищення кваліфікації педагогічних кадрів з по-
зицій багатомовності як освітньої мети. 

Навчальні плани та освітні структури, що 
готують вчителів іноземної мови, мають своєча-
сно реагувати на вимоги і змінюватися під їх 
впливом. Європейська Комісія профінансувала 
незалежне дослідження Good Practice, що охоп-
лювало територію всієї Європи і мало на меті 
вивчити ситуацію та запропонувати перелік ос-
новних фахових компетенцій та сформулювати 
основні вимоги до викладачів іноземної мови. 

А. Рааш, що вивчав це питання, зазначав, 
що саме вчителі-практики мають приймати рі-
шення у освітній сфері, саме вони мають залуча-
тися до розробки навчальних планів, виступати 
порадниками та експертами щодо основних мо-
внополітичних концепцій, планів, заходів тощо. 

З іншого боку, Ф. Г. Кьонігс виступає за до-
корінну реформу педагогічної освіти і зауважує 
при цьому, що ця нова освіта має зробити вчи-
телів спроможними відкривати учням багатомо-
вність світу. Під час навчання вони мають не 
тільки вивчати іноземну мову по-новому, але 
повинні цей свій досвід залучати до навчального 
процесу, вчитися аналізувати його й робити ди-
дактико-педагогічні висновки. 

Європейська Комісія наполягає на тому, 
щоб вищі школи, зважаючи на багатомовність 
студентів, персоналу та і місцевого населення, 
активніше протидіяли тенденціям і сприяли ви-
кладанню у неангломовних країнах не англійсь-
кою, а іншими іноземними мовами, які є націо-
нальними або регіональними. Крім того, Євро-
пейська Комісія підтримує дослідження фено-
мену багатомовності. 

Останніми роками у багатьох університетах 
створено кафедри для вивчення проблем полі-
лінгвальності та міжкультурності у європейсь-
кому суспільстві. 

Висновки. В умовах євроінтеграції держави 
Європи, а зокрема і Німеччина, поступово пере-
творюються на країни з полікультурним та му-

льтилінгвальним характером суспільства. Бага-
томовність з огляду на це розглядається як озна-
ка сучасної людини, яка дає можливість бути 
мобільною і відкриває нові горизонти у профе-
сійній та приватній сфері, а для ЄС це шлях до 
порозуміння за умов збереження ідентичності 
кожного. 

Впровадження концептуальних засад бага-
томовності у ФРН відбувається на усіх освітніх 
рівнях: від дошкільного та початкового навчан-
ня до освіти дорослих, але найефективнішим є 
впровадження багатомовності на рівні шкільної 
освіти. Рецептивна багатомовність розглядаєть-
ся як пріоритетний шлях до реальної багатомов-
ності суспільства. 

Інструментами її досягнення є диверсифіка-
ція мовної пропозиції, введення першої інозем-
ної мови на початковому рівні шкільної освіти, 
бажано не англійської, а іншої європейської – 
мови сусідів або мови оточення, опора при ви-
вченні нової мови на знання відомої, занурення 
у споріднені мови, курс на набуття певних мов-
леннєвих компетенцій, міждисциплінарне узго-
дження змісту навчання різним мовам, популя-
ризація іноземних мов та зміна позиції щодо 
них. 

Відповідними мають бути і зміни у сфері 
підготовки педагогічних кадрів, що передбачає 
окрім навчання декількома мовам ще й розробку 
підручників та навчальних посібників з ураху-
ванням певних положень дидактики багатомов-
ності. 
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УДК 37.017.4 
Зарединова Э. Р. 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ КРЫМА 

В статті виявлено специфіка полікультурного соціуму Кримського півострова. Автором на ос-
нові аналізу полікультурного середовища Криму та сучасного стану громадянського виховання в за-
гальноосвітніх школах півострова виявлені основні напрямки виховної роботи по формуванню грома-
дянської культури в молодших школярів. 

Ключові слова: громадянське виховання, національна ідентичність, молодші школярі, громадян-
ськість. 

В статье выявлена специфика поликультурной социальной среды Крымского полуострова.  Ав-
тором на основе анализа поликультурной среды Крыма и современного состояния гражданского 
воспитания в общеобразовательных школах полуострова определены основные направления воспи-
тательной работы по формированию гражданской культуры у младших школьников.  

Ключевые слова: гражданское воспитание, национальная идентичность, младшие школьники, 
гражданственность. 

The article reveals the specifics of multicultural social environment of the Crimean region. On the basis 
of the analysis of multi-cultural environment of the Crimea and the present state of civic education in sec-
ondary schools of the Crimea the main directions of educational work on the formation of civic culture in 
primary school have been defined. 

Key words: civic education, national identity, young pupils, citizenship. 
 
Постановка проблемы. Гражданское вос-

питание становится неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в Украине. Участие каж-
дого гражданина в общественной жизни, его 
гражданская культура являются главным усло-
вием построения демократического государства. 
Общественная потребность в гражданском вос-
питании личности зафиксирована в ряде госу-
дарственных документов: Конституции Украи-
ны, законах Украины «Об образовании», «Об 
общем среднем образовании», «Национальной 
доктрине развития образования в XXI в.», Кон-
цепции гражданского воспитания личности в 
условиях развития украинской государственно-
сти, Концепции патриотического воспитания. 

В современных условиях построения граж-
данского общества, государствообразования пе-
дагоги должны воспитывать сознательных пат-
риотов Украины, формировать гражданствен-
ность как основное качество личности, руковод-
ствуясь принципами гуманизма, свободы, демо-
кратии, гражданского мира и национального со-
гласия [1, c. 7]. 

Анализ литературы. Проблема граждан-
ского воспитания подрастающего поколения 
находилась в центре внимания многих мыслите-
лей и педагогов прошлого. Определить место и 
цель гражданского воспитания в процессе ста-
новления личности в свое время пытались А. 
Радищев, В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. 
Добролюбов, А. Герцен, Д. Писарев и др. 

Разработкой проблемы гражданского воспи-
тания в педагогической науке занимались П. Блон-

ский, П. Каптерев, К. Ушинский. Они считали, 
что школа должна воспитывать человека и 
гражданина в целом. 

Украинские педагоги начала XX века свя-
зывали гражданственность с национальным вос-
питанием [2, с. 83]. 

В современных условиях построения граж-
данского общества этой проблемой занимаются 
такие учёные, как И. Бех, Е. Пометун, О. Су-
хомлинская, И. Тараненко, Е. Чёрная и др. В их 
работах обоснованы концептуальные основы 
гражданского воспитания в Украине на совре-
менном этапе. В то же время недостаточно, на 
наш взгляд, разработана проблема гражданского 
воспитания в социокультурных условиях Кры-
ма, где в силу определенных социально-истори-
ческих причин сложились уникальные для 
Украины особенности поликультурной среды. А 
это неизбежно накладывает отпечаток на орга-
низацию и осуществление гражданского воспи-
тания. 

Цель данной статьи заключается в том, 
чтобы на основе анализа поликультурной среды 
Крыма и современного состояния гражданского 
воспитания в общеобразовательных школах по-
луострова определить основные направления 
воспитательной работы по формированию основ 
гражданственности у младших школьников. 

Изложение основного материала. Для 
определения концептуальных основ и важней-
ших направлений гражданского воспитания в 
Крыму необходимо выявить специфику поли-
культурной среды полуострова, под которой мы 
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понимаем конкретное социальное пространство, 
характеризующееся сосуществованием и взаи-
модействием разнообразных и равноценных 
культур, включающее в себя как формальные 
(детские сады, школы, училища, вузы, библио-
теки, музеи и т. д.), так и неформальные (семья, 
друзья, соседи, общности и др.) структуры. 

Особенности поликультурной среды Крыма 
определяются сложнейшими историческими, 
геополитическими, социальными процессами. 
Благодатный климат, замечательные природные 
условия побережья полуострова, выгодные тор-
говые пути делали его издревле местом притя-
жения разных народов. В истории Крыма нет 
такой эпохи, когда его население было однород-
ным по национальному составу. На территории 
полуострова образовывались, достигали своего 
расцвета и разрушались различные государ-
ственные объединения, но неизменным оставал-
ся полиэтничный и поликультурный характер 
его общества. Наличие многих культур, нацио-
нальных языков, различные обычаи, уклады, 
традиции, религии – все это определяет особую 
социальную, психологическую и культурную 
среду Крыма. 

Одной из особенностей поликультурной 
среды Крыма является нестабильный характер 
национальной структуры населения полуостро-
ва, обусловленный социально-историческими 
причинами (прежде всего депортацией из Крыма 
граждан по национальному признаку в 40-ые го-
ды ХХ столетия и продолжающимся возвраще-
нием крымских татар на свою историческую ро-
дину) и имеющий направленность в сторону 
увеличения крымскотатарского населения, а от-
сюда и усилением крымскотатарской составля-
ющей в культурной жизни полуострова. 

Другой особенностью поликультурной сре-
ды полуострова является то, что в структуре его 
населения преобладают представители нети-
тульной нации: украинцы составляют менее тре-
ти населения Крыма. Кроме того, по данным пе-
реписи 2001 года, более половины украинцев 
(59,5%) считают родным языком русский. Для 
сравнения, родным языком считают язык своей 
национальности 99,7% русских и 93% крымских 
татар. Таким образом, украинский язык считают 
родным 10,1% населения АРК, русский – 77%, а 
крымскотатарский – 11,4% [3]. Эти данные сви-
детельствуют о языковой ассимиляции более 
половины украинского населения в Крыму и 
позволяют сделать предположение о достаточно 
широких масштабах полной ассимиляции части 
украинцев, то есть о смене ими своей этниче-
ской идентичности. Однако последние исследо-
вания в области социальной идентичности не 
подтверждают распространенное мнение о зна-

чимости языка для объединения этноса. Тем не 
менее, широкие масштабы языковой ассимиля-
ции среди украинцев, несомненно, снижают 
влияние украинской культурной составляющей 
в поликультурной мозаике Крыма. 

Важнейшими особенностями поликультур-
ной среды Крыма являются высокая потреб-
ность в этнической идентичности у народов по-
луострова и их стремление к сохранению своей 
культурной самобытности. 

Для гражданского воспитания в Крыму 
огромное значение имеет отношение русских и 
крымских татар к украинскому гражданству. 
К. В. Коростелина определяет национальную 
(гражданскую) идентичность у крупнейших эт-
нических групп Крыма – русских и крымских 
татар – как находящуюся в процессе формиро-
вания и протекающую по-разному. Большинство 
русских в Крыму идентифицируют себя с Рос-
сией, поддерживают политику России и чув-
ствуют себя ее гражданами. А крымские татары 
– с Крымом как составляющей Украины. Нали-
чие сильной национальной идентичности отме-
тили 52% крымских татар и 88% русских [3, с. 
91]. Такое неоднозначное отношение к украин-
скому государству со стороны двух крупных 
народностей Крыма подчеркивает разновектор-
ность их этнополитических и этнокультурных 
интересов и свидетельствует об отсутствии в 
Крыму единства гражданских устремлений 
населения. А это признак потенциальной неста-
бильности и конфликтогенности крымского об-
щества. 

Важную роль в процессе преодоления кон-
фликтогенности крымского социума, консоли-
дации различных этнокультурных систем может 
и должен играть фактор гражданского единства. 
Единство гражданских устремлений должно 
формироваться в общеобразовательной школе, 
начиная с начальных классов. Именно младший 
школьный возраст представляет собой наиболее 
благоприятный период для формирования основ 
гражданственности как качества личности. 

В структуре гражданственности принято 
выделять три основных компонента: когнитив-
ный, эмоционально-волевой и деятельностный 
[1, с. 41]. Поэтому под украинской граждан-
ственностью мы понимаем осознание своей 
принадлежности к украинскому государству на 
когнитивном, эмоционально-волевом и деятель-
ностном уровне. 

Содержательное наполнение данных ком-
понентов, на наш взгляд, должно представлять 
собой гармоническое единство этнических и 
гражданских ценностей. Основываясь на этом 
положении, мы даем следующие определения: 
- когнитивный компонент – система знаний, 
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представлений, внутренне принятых лично-
стью, способствующих осознанию единства 
судьбы и дальнейшего процветания всех 
народов Украины в рамках единого демокра-
тического государства; 

- эмоционально-волевой компонент – пережи-
вания личностью своей принадлежности к 
украинскому государству, выражающиеся в 
оценочных отношениях, суждениях, наличии 
волевых качеств для реализации своих убеж-
дений, и ответственность за процветание 
украинского государства; 

- деятельностный компонент – умения и навы-
ки творческой гражданской деятельности и 
поведения, исполнение обязанностей и со-
блюдение норм законов, практическая забота 
о благе народа, осознанная самоорганизация 
и самосовершенствование своих гражданских 
качеств личности. 

Данные дефиниции были приняты нами в 
качестве критериев содержательного анализа 
внеучебной воспитательной работы в начальных 
классах школ Автономной Республики Крым. 
Однако эффективность внеучебной воспита-
тельной работы определяется не только на осно-
ве ее содержательного наполнения, но и органи-
зационно-процессуального компонента. В каче-
стве организационных критериев выступают 
1) системность и направленность, координиро-

ванность и целесообразность воспитательных 
мероприятий в контексте гражданского вос-
питания младших школьников; 

2) наличие четкой структуры внеучебной вос-
питательной работы, взаимосвязанной дея-
тельности педагога и учащихся, а также их 
взаимопонимания в процессе деятельности; 

3) связь с окружающей социокультурной сре-
дой. 

На основе выделенных критериев нами был 
проведен анализ внеучебной воспитательной ра-
боты в начальных классах общеобразовательных 
школ Крыма. 

В контексте нашего исследования были 
проанализированы общешкольные планы воспи-
тательной работы и планы воспитательной рабо-
ты классных руководителей. Проведенная рабо-
та выявила, что общешкольные мероприятия по 
гражданской направленности составляют не ме-
нее 14–16% от общего числа запланированных 
(«Моя Родина – Украина», месячник правового 
воспитания, неделя Т. Г. Шевченко, празднова-
ние Дня Победы и другие). 

Еще больший процент мероприятий граж-
данской направленности был выявлен в планах 
воспитательной работы классных руководителей 
начальной школы – 30–36% (беседы о символи-
ке Украины, «День освобождения Украины от 

немецко-фашистских захватчиков», мероприя-
тия, посвященные изучению Конституции стра-
ны, «День Соборности Украины» и др.). 

В то же время проведенный нами анализ 
показал слабую тематическую и организацион-
ную связь между общешкольными и внутри-
классными мероприятиями гражданской 
направленности, отсутствие системности в дан-
ном компоненте внеучебной воспитательной ра-
боты. Мы не обнаружили налаженной совмест-
ной работы школы и классных руководителей с 
общественными организациями и культурно-
образо-вательными учреждениями. Экскурсии в 
крымские музеи, походы по местам боевой сла-
вы, посещение концертов национальных творче-
ских коллективов, проведение вечеров дружбы, 
как правило, носят фрагментарный, несистем-
ный характер. 

Кроме анализа воспитательных планов мы 
посетили ряд мероприятий внутриклассного и 
общешкольного уровня с целью изучения при-
меняемых методов и форм воспитательной ра-
боты. Наблюдения показали, что в школьной 
практике внеучебной воспитательной работы 
широко применяются разнообразные педагоги-
ческие методы и формы: беседы, экскурсии, ве-
чера, посвященные памятным датам и др. В то 
же время было обнаружено, что в своем подав-
ляющем большинстве учителя и организаторы 
воспитательной работы в младших классах при-
меняют традиционные методы и формы работы, 
отводящие учащимся пассивную роль слушате-
лей и наблюдателей. Это, несомненно, ограни-
чивает воспитательный эффект мероприятий, 
снижает интерес к ним у многих школьников. 

Проведенная аналитическая работа показа-
ла, что в целом в общеобразовательных школах 
Крыма налажена система гражданского воспи-
тания учащихся. На различном организацион-
ном уровне планируется и проводится воспита-
тельная работа в данном направлении. Однако 
она не дает необходимых результатов, что под-
тверждают данные проведенного нами на базе 
четырёх школ г. Симферополя констатирующе-
го эксперимента, охватившего более ста уча-
щихся начальных классов и направленного на 
выявление уровня сформированности у млад-
ших школьников гражданской культуры. 

Учащимся была предложена анкета, состо-
явшая из трёх блоков вопросов. В первый блок 
были включены вопросы по государственной 
символике, которые помимо непосредственного 
ее знания требовали разъяснения основных гос-
ударственных символов. Например: Что озна-
чают цвета флага нашей страны? Знаете ли вы 
слова гимна Украины? Кто является автором его 
слов и музыки? Вопросы второго блока были 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 32. Педагогические науки 

 13 

направлены на выявление отношения учащихся 
к Украине как к суверенному государству (Что 
означает, быть патриотом своей страны?). Тре-
тий блок выявлял сформированность деятель-
ностного компонента гражданственности млад-
ших школьников. 

Анкетирование показало, что сформирован-
ность гражданственности как качества личности 
у половины учащихся начальных классов нахо-
дится на низком уровне, 35,6% учащихся пока-
зали средний уровень и только у 14,4% учащих-
ся был выявлен высокий уровень исследуемого 
феномена. 

Наряду с изучением планов воспитательной 
работы, посещением мероприятий в рамках кон-
статирующего эксперимента нами были прове-
дены беседы с учителями и родителями, в ходе 
которых им задавалось несколько однотипных 
вопросов, направленных на выявление их отно-
шения к Украинскому государству, знания госу-
дарственной символики и ее содержательного 
наполнения, отношения к украинской культуре, 
ее месту среди мировой культуры, отношения к 
перспективе развития Украины как суверенного 
государства. Необходимо отметить, что полу-
ченные в результате бесед данные позволяют 
сделать вывод о том, что большинство родите-
лей и учителей не придерживаются активной 
гражданской позиции, а значит, не способству-
ют формированию такой позиции у детей. 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование современного состояния гражданского 
воспитания младших школьников в Крыму поз-
воляет сделать, на наш взгляд, вполне аргумен-
тированное заключение о недостаточном ис-
пользовании потенциала внеучебной воспита-
тельной работы в данном направлении. Отсут-
ствие должного внимания к решению одной из 
наиболее актуальных проблем воспитания под-
растающего поколения в младшем школьном 
возрасте приводит к тому, что в личностной 
структуре учащихся начальных классов не за-
кладывается база, на основе которой в последу-

ющем должны быть в полной мере сформирова-
ны знания, качества личности и практические 
умения активной общественной деятельности, 
характеризующие полноценного гражданина 
Украины независимо от национальной принад-
лежности. 

На наш взгляд, для повышения эффективно-
сти гражданского воспитания младших школь-
ников во внеучебное время в условиях Крыма 
необходимо внедрять следующие педагогиче-
ские условия: 
- совершенствование знаний и умений педаго-

гического коллектива по осуществлению 
гражданского воспитания младших школьни-
ков, отход от формализма в данном направ-
лении воспитательной работы; 

- создание оптимальной системы гражданского 
воспитания младших школьников, предпола-
гающей органическую связь на всех органи-
зационных уровнях внеучебной воспитатель-
ной работы; 

- налаживание тесной взаимосвязи между 
школой и окружающей социокультурной 
средой в процессе гражданского воспитания; 

- просветительская работа среди родителей с 
целью налаживания единства школы и семьи 
в данном направлении воспитательной рабо-
ты; 

- интеграция традиционных и активных и ин-
терактивных методов и форм внеучебной 
воспитательной работы. 
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толерантність. 
В статье освещаются вопросы актуальные для проблемы формирования ценностных ориента-

ций личности. Осуществлен анализ сущности категорий «ценности», «ценностные ориентации»; 
выделены социально-нравственные ценности, а также задачи образования к контексте исследова-
ния. Ценности и ценностные ориентации рассмотрены во взаимосвязи с воспитанием, культурным 
развитием и социальным становлением личности. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, воспитание личности, чувство ответ-
ственности, толерантность. 

In this article the author is reveals highlights the problem of formation of individual value orientations. 
The analysis the categories of «value», «value orientation», allocated social and moral values and goals of 
education in the context of the study. Values and value orientations are discussed in relation to education, 
cultural development and social formation of personality. 

Key words: values, value orientations, education of the individual, sense of responsibility, tolerance. 
 
Постановка проблеми. У контексті необ-

хідності змін у сучасному українському суспіль-
стві часто звучить думка про необхідність утве-
рдження людиноцентризму (антропоцентризму) – 
принципу, який передбачає ставити феномен 
людини над усім іншим, проголошує цінність 
людського життя, яку може врівноважити лише 
цінність іншого людського життя. 

Таким чином, в сучасних умовах перед ук-
раїнським суспільством постає давнє питання, 
яке бере витоки з «дискусії» Платона й Аристо-
теля, – питання узгодження інтересів індивідуа-
льного й суспільного. 

Необхідно зазначити: у відповіді на це пи-
тання більшість вітчизняних науковців у галузі 
педагогічної й психологічної наук (І. Бех, В. 
Кремень, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін.) на-
дають пріоритет підходу, центрованому на осо-
бистості, над підходом, центрованим на суспіль-
стві. 

Доцільність такого підходу підтверджується 
історією. Зокрема, саме епоха Відродження, ко-
ли у центрі уваги стає людина, дала світу ряд 
видатних індивідуальностей – яскравих особис-
тостей, талановитих митців, освічених, цілесп-
рямованих, вольових людей. 

Водночас, такий підхід не є простим з педа-
гогічної точки зору. Перед людиною, що знахо-
диться «у центрі всесвіту», постають проблеми 
морального вибору й етичної поведінки. Тому 
такі чинники, як система цінностей особистості, 
її індивідуальний моральний контроль набува-
ють великого значення. 

Метою нашої статті є висвітлення деяких 
питань, актуальних в межах проблеми форму-
вання ціннісних орієнтацій особистості, зокре-
ма, аналіз сутності категорій «цінності», «цінні-
сні орієнтації»; визначення соціально-моральних 
цінностей, а також завдання освіти у цьому кон-
тексті. 

Виклад основного матеріалу. Питання ви-
ховання цінностей в дітей та молоді широко ви-

світлюються у сучасних вітчизняних та зарубіж-
них наукових джерелах. Суттєві аспекти про-
блеми формування ціннісних орієнтацій дітей та 
учнівської молоді представлено у працях І. Беха, 
В. Киричок, О. Савченко, О. Сухомлинської, 
К. Чорної та ін., зокрема, особливостям мораль-
ного виховання учнів різних вікових груп прис-
вячено праці І. Беха, І. Романішина, Н. Хамської, 
К. Чорної та ін. 

Останнім часом здійснено ряд досліджень з 
проблем виховання цінностей учнів, зокрема, 
особливості виховання національної самосвідо-
мості учнів у позашкільних навчальних закладах 
представлено у дослідженні А. Корнієнко; фор-
муванню гуманістичних цінностей підлітків 
присвячено дисертаційне дослідження В. Лопа-
тинської; формування ціннісних орієнтацій під-
літків у галузі музичної культури розглянуто 
Т. Фурсенко та ін. 

Цінності, ціннісні орієнтації насамперед ро-
зглядають у зв’язку із вихованням, культурним 
розвитком, соціальним становленням особис-
тості. Саме формування ціннісних орієнтацій 
часто розглядається як основна мета і сутність 
виховання, на відміну від навчання. 

Великий психологічний словник визначає 
категорію ціннісні орієнтації як важливий ком-
понент світогляду особистості або групової іде-
ології, який виражає (представляє) переваги і 
прагнення особистості або групи по відношенню 
до тих чи інших узагальнених людських цінно-
стей (благополуччя, здоров’я, комфорт, пізнан-
ня, громадянські свободи, творчість, праця тощо) 
[1]. 

Л. Орбан-Лембрик визначає ціннісні орієн-
тації як спрямованість інтересів і потреб особи-
стості на певну ієрархію життєвих цінностей, 
схильність надавати перевагу одним цінностям і 
заперечувати інші, спосіб диференціації особис-
тісних об’єктів і явищ за їх особистісною зна-
чущістю [2]. 

Категорія «цінність», за висновками Д. Лє-
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онтьєва, М. Рокіча, М. Тейлора, В. Тугарінова, 
Д. Холстеда, є неоднозначною та багаторівне-
вою. Це поняття визначається як належне та ба-
жане на відміну від реального, дійсного; ціннос-
ті належать до психічних утворень (їх джерелом 
є бажання, інтереси, почуття, ставлення) [3]. 

Соціальна психологія розглядає цінність як 
феномен, який має для людини велике значення 
і відповідає її актуальним потребам та ідеалам; 
опосередковане культурою поняття, яке є етало-
ном належного у досягненні потреб [2]. 

Ціннісні орієнтації відображають позитивну 
або негативну значущість для особистості пред-
метів або явищ соціальної дійсності [4]. Розгля-
дають цінності загальнолюдські, цінності мора-
льні, гуманістичні тощо. Необхідно враховува-
ти, що цінності особистості змінюються з віком. 
Наприклад, у підлітковому віці зростає цінність 
успішного майбутнього, особистих стосунків з 
однолітками тощо. 

Серед узагальнених людських цінностей ро-
зглядають наступні: благополуччя, здоров’я, ко-
мфорт, пізнання, громадянські свободи, твор-
чість, праця тощо [1]. 

Концепція виховання гуманістичних цінно-
стей учнів визначає базовими гуманістичними 
цінностями, що характеризують індивідуальну 
культуру особистості, рівень її вихованості, до-
бро, відповідальність, совість [5]. 

Серед гуманістичних цінностей розгляда-
ють також чуйність, справедливість, самоповагу, 
бережливість, а також доброзичливість, уваж-
ність, повагу, довіру, співчуття, співпереживан-
ня, тактовність, делікатність, великодушність, 
милосердя, чесність, вимогливість, принципо-
вість, скромність, простота, людяність, праце-
любність, почуття власної гідності, самокритич-
ність та ін. [3]. 

Основними моральними цінностями, на ду-
мку Н. П. Капустіна, є чесність, справедливість, 
людяність, які виступають основними показни-
ками у відношеннях людини зі світом. (Серед 
цих відношень виділяють: відношення до праці, 
суспільства, прекрасного, природи, себе) [6]. 

На сучасному етапі проблема формування 
ціннісних орієнтацій особистості знаходиться у 
колі наукових інтересів співробітників лабора-
торії діяльності позашкільних закладів Інститу-
ту проблем виховання АПН України. Зокрема, у 
контексті виховання соціально компетентної 
особистості у позашкільних навчальних закла-
дах говоримо про наступні соціально-моральні 
цінності: толерантність, відповідальність, гу-
манність, чесність, справедливість тощо. Проте, 
більш детально плануємо розглядати такі цінно-
сті, як толерантність та відповідальність. 

Не ставимо за мету глибокий аналіз сутності 

категорій, проте необхідною є коротка характе-
ристика. 

Почуття відповідальності розглядається 
як переживання відповідності наслідків власної 
діяльності власним обов’язкам [7]. Почуття від-
повідальності тісно пов’язане з совістю. 

Концепція виховання гуманістичних цінно-
стей учнів розглядає відповідальність як пере-
живання людиною покладеного на неї кимось чи 
нею самою обов'язку, потреби безумовно вико-
нувати угоду, зобов'язання, звітуватись у своїх 
діях і покладати на себе провину за можливі на-
слідки [5]. 

В. Сухомлинський визначав відповідаль-
ність як здатність особистості самостійно фор-
мулювати обов'язки, виконувати їх і здійснюва-
ти самооцінку та самоконтроль [8]. 

У вихованні відповідальності в особистості 
дитини важливо враховувати наступне: у проце-
сі життєдіяльності особистості розвиток відпо-
відальності відбувається у напрямі від 
об’єктивного до суб’єктивного (Ж. Піаже) [9]. 

За цей час вона проявляється у таких фор-
мах: відповідальність як зовні задана необхід-
ність (ранні етапи розвитку особистості), відпо-
відальність як усвідомлена необхідність (підліт-
ковий вік), відповідальність-потреба (рання 
юність). 

Відповідальність як інтегральна якість осо-
бистості має складну структуру, що включає ко-
гнітивні, емоційно-мотиваційні та поведінкові 
компоненти. 

Толерантність (від лат. tolerantia – терпін-
ня) – ідея міри, межі, до якої можна терпіти ін-
шого, навіть якщо його дії викликають нерозу-
міння і опір. Тут немає мови про розуміння чи 
прийняття іншого таким, який він є, з усіма його 
перевагами і недоліками; мова тут іде лише про 
втримання допуску, за межами якого толерант-
ність трансформується у свою протилежність. 

У науковій літературі толерантність розгля-
дається перш за все як повага і визнання рівнос-
ті, відмова від домінування і насильства, ви-
знання багатоманітності й різноманітності люд-
ської культури, норм, вірувань і відмова від зве-
дення цієї багатоманітності або переваги яко-
гось одного погляду. Толерантність передбачає 
готовність прийняття інших такими, якими вони 
є, і взаємодіяти з ними на основі домовленості. 
Необхідно підкреслити: толерантність не має 
зводитись до індиферентності, конформізму, 
обмеження власних інтересів [10]. 

Толерантність – якість людини, яка є важ-
ливою у контексті гуманістичних ідей; важли-
вий компонент життєвої позиції зрілої особис-
тості, що має власні цінності й інтереси і готова, 
якщо знадобиться, їх захищати, але одночасно з 
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повагою ставиться до позицій і цінностей інших 
людей. 

Доцільно у контексті проблеми зупинитися 
на пріоритетних завданнях освітніх інститутів 
щодо виховання цінностей особистості. 

У праці «Виховний потенціал початкової 
освіти» О. Савченко говорить про цілі й цінно-
сті сучасної шкільної освіти, зокрема: 
- сучасне розуміння гуманістичних цінностей 

освіти («дитина є головною педагогічною 
цінністю», «… людина не засіб, а мета, тому 
не дитину треба пристосовувати до системи 
освіти, а освіту до неї»); 

- освоєння цінностей культури («підвищення 
загальної культури і самоцінності особистос-
ті, прилучення дітей до національних і зага-
льнолюдських цінностей»); 

- цінності громадянського виховання («освіта 
утверджує і надалі має утверджувати ціннос-
ті української національної ідеї, яка інтегрує 
такі складники, як державність, демократія, 
добробут, працелюбність і відповідальність 
людей»); 

- працелюбність й відповідальність як цін-
ність шкільної освіти (проблема трудового 
виховання є достатньо гострою для сучасного 
українського суспільства); 

- цінність екологічного світогляду («ядром 
якого є імператив виживання та глобальної 
відповідальності людей за нормальне життя 
населення на обмеженому життєвому прос-
торі») [11]. 

Крім того, серед цінностей освіти на сучас-
ному етапі О. Савченко розглядає також такі 
фактори: 
- здатність навчатися впродовж життя 

(«базовою ключовою компетентністю є умін-
ня самостійно вчитися», «інструментальну 
сутність цього інтегрованого утворення мож-
на визначити алгоритмом: знаю що… знаю 
як… хочу і можу зробити … роблю відповіда-
льно»); 

- мовну культуру учнів як особистісну і суспі-
льно значущу цінність («добре розвинене мо-
влення є важливою особистісною цінністю, 
бо воно створює образ людини, дозволяє то-
чно, розумно, переконливо, цікаво передати 
усно чи письмово свої думки»); 

- здоров’я як цінність («стан здоров’я учнів 
має стати обов’язковим критерієм якості 
шкільної освіти. Не можна здійснювати ус-
пішні зміни в освіті, не враховуючи їх вплив 
на здоров’я дітей») та ін. [11]. 

Таким чином, у контексті антропоцентрич-
ного підходу у педагогіці питання виховання 
цінностей особистості є актуальним. 

Завдання освітніх інститутів – забезпечити 

системний вплив на виховання цінностей особи-
стості: загальнолюдських, національних та ін-
ших. 

При цьому необхідно враховувати вплив 
значної кількості об’єктивних чинників, вплив 
не завжди позитивний. Мова про ситуацію жит-
тя кожної української родини, яка виховує дітей. 
Соціальна філософія підкреслює: людину голо-
вним чином формує повсякденність, не змінив-
ши її, змінити людину неможливо. 

Стаття не вичерпує проблеми повною мі-
рою, узагальнено представляє лише деякі її ас-
пекти. Питання виховання цінностей особистос-
ті у контексті філософії людиноцентризму є ак-
туальним і потребує подальшого наукового ана-
лізу та практичного втілення. 
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УДК 378.14.034:246 

Рашковська В. І. 

«ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ» ПОРТРЕТНОГО ЖИВОПИСУ ТА ІКОНОПИСУ 
В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Проаналізовано та теоретично обґрунтовано освітній потенціал «художнього образу» порт-
ретного живопису та іконопису в духовному розвитку майбутнього вчителя. 

Ключові слова: художній образ, духовний розвиток, стиль мистецтва, личина, обличчя, лик, 
концепція особистості. 

Проанализирован и теоретически обоснован образовательный потенциал «художественного 
образа» портретной живописи и иконописи в духовном развитии будущего учителя. 

Ключевые слова: художественный образ, духовное развитие, стиль искусства, личина, лицо, 
лик, концепция личности. 

It is analyzed the educational potential of «image» of portraiture and icon-painting in spiritual devel-
opment of future teacher. 

Key words: image, spiritual development, style of art, mask, person, face, conception of personality. 
 

Постановка проблеми. Духовність учителя 
визначає характер кожного виду педагогічної ді-
яльності як у навчальному, так і у виховному 
процесах. Якість реалізації всіх компонентів на-
вчального процесу, їх змістовність, характер 
професійного педагогічного спілкування визна-
чаються рівнем духовного розвитку вчителя, 
тому духовність стає його провідною професій-
ною характеристикою, яка посідає визначальне 
місце в структурі якостей педагога. Серед педа-
гогічних шляхів духовного розвитку майбутньо-
го вчителя особливе місце відводиться залучен-
ню до духовних цінностей, які втілені в мистец-
тві. 

Аналіз літератури. Мистецтво справляє 
значний вплив на духовний розвиток майбут-
нього вчителя. Напрацьована низка наукових 
праць, де розроблено теоретичне підґрунтя, роз-
крито специфіку художньої мови образотворчо-
го мистецтва, механізми його впливу на особис-
тість (В. Бичков, М. Дунаєв М. Іванов, М. Каган, 
М. Кудрявцева, І. Куликова, В. Лазарєв, В. Лє-
пахін, Л. Успенський, І. Язикова та ін.); законо-
мірності, принципи, форми й методи розвитку 
внутрішнього світу засобами мистецтва (Т. Зав-
городня, М. Киященко, С. Коновець, М. Лещен-
ко, Н. Миропольська, Б. Неменський, О. Рудни-
цька, О. Тимчик, Н. Чавчавадзе, Г. Шевченко, 
Т. Шуртакова, В. Щербина та ін.), зокрема на 
комунікативній основі (М. Васильєва, Д. Каба-
левський, Г. Локарєва, Л. Масол), важливим ас-
пектом якої є інтеграція педагогічного потенціа-
лу здобутків світського та православного мисте-
цтва. 

У даній статті ми наголошуємо на остан-
ньому спрямуванні – інтеграції педагогічного 
потенціалу здобутків світського та православно-
го мистецтва, яка зумовлюється актуальністю 

проблеми збереження історичної спадкоємності, 
примноженням як світових, так і вітчизняних 
духовних надбань та їх використанням в сучас-
ній освіті з метою духовного розвитку майбут-
нього вчителя. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що, 
незважаючи на значний інтерес науковців різних 
галузей знань до питань духовності й духовної 
культури засобами мистецтва та їхні педагогічні 
напрацювання, проблема духовного розвитку 
майбутнього вчителя засобами здобутків світсь-
кого портретного живопису та іконопису розро-
блена недостатньою мірою. 

Мета статті полягає в аналізі та теоретич-
ному обґрунтуванні освітнього потенціалу «ху-
дожнього образу» світського портретного живо-
пису та православного іконопису в становленні 
духовного розвитку майбутнього вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Нами визна-
чено поняття духовний розвиток майбутнього 
вчителя як цілеспрямований, особистісне оріє-
нтований та спеціально організований навчаль-
но-виховний процес удосконалення, упорядку-
вання, ієрархізації розуму, почуттів і волі май-
бутнього вчителя, здатного сформувати в учнів 
загальнолюдські цінності, навчити відрізняти 
прекрасне й потворне, добро та зло в навколиш-
ній дійсності. 

З визначення видно, що головні складові ду-
ховного розвитку – це розум, почуття і воля 
майбутнього вчителя, які слід удосконалити, 
впорядкувати та ієрархізувати [1, с. 5]. 

Наведена мета може досягатися залученням 
у освітній процес мистецьких здобутків. Загаль-
новідомо, що мета творчості – створення духов-
них цінностей, які здатні преобразити особис-
тість. І. Ільїн писав: «Так, страждання і творче 
зцілення художника стає зціленням усіх, хто 
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сприймає його творіння; його прозріння і його 
«умудріння» стає їх прозрінням і умудрінням. 
Вони залучаються його баченню і його радості, 
але лише при тій умові, коли вони всією душею 
приймають його дар – його пісню, його поему, 
його драму, його картину. 

Художник не тільки «про-рікає». Йому дана 
влада населяти людські душі новими художньо-
духовними медитаціями і тим обновляти їх, тво-
рити в них нове буття і нове життя. Будь-який 
витвір мистецтва вказує людям відомий шлях: 
воно веде і навчає» [2, с. 188]. 

З метою залучення мистецьких здобутків до 
педагогічного процесу необхідно досконало во-
лодіти специфікою їх художньої мови. Так, за-
дум живописного портрету – це синтез всього 
побаченого, продуманого й відчутого художни-
ком у зв'язку з оригіналом, це результат творчої 
уяви художника. Справжній художник бачить в 
зовнішності зображеного дещо таке, що є недо-
сяжним для звичайного зору, проте художник 
бачить і виражає внутрішню сутність особистос-
ті фарбами, робить недоступне доступним. 

Тому глибина і вірність розкриття зображе-
ного залежить від того, наскільки повно й точно 
передав художник у зовнішньому вигляді най-
важливіші риси, що відображають пульсацію 
внутрішнього, духовного життя особистості. Го-
ловним стрижнем задуманого портрету є облич-
чя, точніше – його вираз. Саме у виразі обличчя 
найглибше відображається його внутрішнє, ду-
ховне життя. 

Один з героїв Ф. Достоєвського говорив: 
«художник вивчає обличчя і вгадує ту головну 
думку обличчя, в той момент, коли він її списує, 
навіть коли вона відсутня» [3, с. 134]. На думку 
Ф. Достоєвського, художник повинен відшукати 
«той момент, коли суб’єкт є найбільш подібним 
на себе» [3, с. 134]. 

Проте, такого «щасливого моменту» не зав-
жди вдається дочекатися. Тоді художник сам 
синтезує багатопланові розрізнені враження, що 
виникли у нього в процесі вивчення оригіналу. 
Він одухотворяє їх своїм, лише йому притаман-
ним поглядом на світ і на людину. Неминучим 
стає суб'єктивне бачення задуманого образу, яке 
пов'язане з творчим «я» художника. 

Портретист одухотворяє створений ним ху-
дожній образ своєю творчою уявою, своїми по-
таємними думками й почуттями до оригіналу. В 
кінцевому рахунку всі вони відображають пог-
ляд художника на світ та людину взагалі. Неви-
падково в кожному портреті завжди відчуваєть-
ся частинка душі художника, який його створив, 
тобто світський портрет – це завжди частково і 
автопортрет. 

Як світський, так і релігійний портретний 

живопис передають художніми засобами внут-
рішній світ людини за трьома рівнями емоційно-
психологічного стану: личини, обличчя, лику. 
Кожен з цих рівнів відображає емоційний стан 
або ступінь його розвиненості. 

Перші два рівні – личини та обличчя – при-
таманні світському портретному живопису, вони 
не зустрічаються в іконописі. Разом з тим, лик є 
характерним лише для іконопису. Наведемо ми-
стецько-педагогічний аналіз вище вказаних 
трьох рівнів. 

Перший рівень – личина як скороминущий 
емоційний стан людини, представляє зображен-
ня конкретної емоції, що тимчасово опанувала 
людиною. Цей рівень найбільш довершено зо-
бражає світське мистецтво, а в православному – 
він відсутній. Для прикладу оберемо як світові, 
так і вітчизняні приклади мистецьких здобутків. 

Так, Ф. Гойя в «Груповому портреті сім'ї 
Карла ІV» зриває з них личину величі й відкри-
ває ті риси, що складають сутність їх внутріш-
нього світу. З безпощадною щирістю та сміли-
вістю Ф. Гойя подає огидну фігуру монарха, 
хижацький образ його дружини, тупі фізіономії 
принців та принцес. Художник підкреслює при-
таманні цим людям риси виродження, їх нікчем-
ність та історичну приреченість. 

Наведемо приклад з вітчизняного живопису. 
Портрет О. Суворіна, редактора реакційної газе-
ти «Новий Час», який написаний І. Крамським, 
також відстежує негативні риси особистості та 
личину зображеного. Чітко простежується ли-
чина на обличчі редактора газети. Людина, яка 
зображена, не викликає в нас довіри чи симпатії. 
Злегка нахилена фігура, обережний жест руки, 
погляд поверх окулярів, який якби пощупує 
співрозмовника. Все це створює враження не-
щирості та підлесливості. Образ О. Суворіна ро-
зкритий з безпощадною силою, реакціонер при-
кривався гучними фразами, які не відповідали 
його вчинкам. 

Отже, на наведених прикладах простежу-
ються зображені художниками або прихована, 
або неприхована бездуховність, які художник 
подає через невпорядкованість емоцій розуму і 
волі особистості, скороминущий емоційний стан 
(гнів, підлесливість, переляк, презирство та ін.). 
Кожен з прикладів відображає часову фрагмен-
тарність зображення та індивідуалізацію образу 
за авторським баченням. Наведеному «худож-
ньому образу» личини притаманні такі теорети-
чні проекції, як естетична, психологічна, емпі-
рична. 

Як наслідок, в плані «художнього образу» 
личини рівнем духовного розвитку особистості 
стає бездуховність або прихована бездуховність 
як неспроможність до духовного розвитку (див. 
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табл. 1). 
Таблиця 1. 

«Художній образ» портретного живопису та іконопису в духовному розвитку майбутнього вчителя. 
 

№ Назва 
«художнього образу» 

Теоретична 
проекція «худож-

нього образу» 
Ознаки «художнього образу» Рівень духовного ро-

звитку особистості 

1 лик лик 

ноуменальна, 
метафізична, 
онтологічна 
естетична 

- втілення вищої, духовної 
сутності особистості; впо-
рядкування за духовним 
критеріями розуму, по-
чуттів, волі особистості; 

- позачасовість зображення 
(непідвладність часу) 

- духовний: як он-
тологічний прояв 
духовного розвит-
ку 

2 обличчя 

обличчя – лик (за 
умови поступаль-
ного духовного 

розвитку) 
естетична, 

психологічна, 
феноменологічна 

- зображення динаміки вну-
трішніх духовних змін осо-
бистості; 

- душевне спрямування ро-
зуму, почуттів і волі особи-
стості; 

- вплив часу (історичних ко-
ординат) на образ; 

- суб’єктивність втілення 
художнього бачення авто-
ром зображення 

- душевний: як по-
тенційна спромож-
ність до духовного 
розвитку 

обличчя – личини 
(за умови зни-

ження духовного 
розвитку) 

3 личина 

прихована безду-
ховність 

естетична, 
психологічна, 

емпірична 

- невпорядкованість емоцій, 
розуму і волі особистості; 
скороминущий емоційний 
стан (гнів, крик, жах, пере-
ляк, презирство); 

- часова фрагментарність 
зображення; 

- індивідуалізація образу за 
авторським баченням 

- бездуховний; 
- як неспромож-

ність до духовного 
розвитку 

неприхована без-
духовність 

 

Другий рівень – обличчя. Художнє зобра-
ження обличчя в світському портреті виражає 
психологію, настрій, почуттєвий стан зображе-
ного за часом та фактом (час, коли особа позу-
вала, її тимчасовий емоційний стан, відтворення 
в «художньому образі» характерних рис епохи 
та ін.). Втілення внутрішнього світу людини ху-
дожніми засобами досягається завдяки психоло-
гізму і естетизму зображення людського облич-
чя. 

Серед здобутків світового мистецтва за при-
клад може послугувати творчість художника, 
чиє мистецтво визнається зразком мистецької 
довершеності «художнього образу» – обличчя – 
Рафаеля. Він зображав славнозвісних Мадонн, 
створював прекрасні обличчя, які несуть у собі 
самопожертву та красу земного материнства. 

Подальший розвиток західного портретного 
мистецтва в ХVІ–ХVІІ ст. засвідчив продовжен-
ня традицій глибокого емоційного проникнення 
в світ почуттів, проте в багатьох з них домінує 
криза гуманізму. Наприклад, полотна І. Босха, в 
яких домінує «художній образ» як обличчя-
личина. 

Отже, рівень «живописного образу» облич-

чя подає різноманітну гаму емоцій різних за 
спрямуванням, силою, характером, часом і т. д. 
Проте, слід підкреслити, що кожна з цих епох 
дала дві принципово різні концепції особистості, 
погляди на людину та світу, на динаміку її духо-
вного розвитку. 

Так, у Ренесансну добу було закладено осо-
бливе художнє бачення портретиста, яке втілю-
вало концепцію особистості доби Відродження. 
Зокрема, ідеальна уява про людину, щирий піє-
тет до її особистості, поклоніння перед закладе-
ними в ній можливостями усестороннього гар-
монійного вдосконалення. Ренесансний портрет – 
це портрет аналітичний, в основі якого лежить 
науковий підхід до зображеного. Художник Від-
родження як вимогливий науковець намагається 
не тільки збагнути сутність характеру й зовніш-
нього обличчя оригіналу, але й прагне пізнати 
найбільш суттєві відтінки його душі. Створюю-
чи ідеальний портрет свого героя, художник на-
магається продовжити роботу над внутрішнім 
світом особистості, доводячи його до духовної 
довершеності, якої вона може потенційно досяг-
ти. Таким чином, ці портрети стверджували зо-
браження динаміки внутрішніх духовних змін та 
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потенційні можливості до духовного розвитку 
особистості. 

Ренесансні портрети дивовижно архітекто-
нічні, вони прекрасно вписуються в рамку. З 
цим пов’язана їх неминуча монументальність, 
яка відповідала бажанню оригіналу ствердити 
себе в світі як реальну, дієву силу [4, с. 284]. 

Кожна епоха створила свою, тільки їй при-
таманну «форму бачення» або «стиль мистецт-
ва», в т. ч. й портрету. Вплив часу на концептуа-
льно-художнє трактування портретного образу є 
особливо відчутним. Зокрема, в портретах доби 
Відродження домінувала лінійність, портрет тя-
жів до «монументальності», а портрет ХVІ–ХVІІ 
ст. був «живописним» і тяжів до станкового жи-
вопису. За такими історичними змінами мисте-
цьких форм стояли історичні зміни змісту мис-
тецтва, концепції особистості та її можливостей 
до духовного розвитку. Вони відтворювали два 
принципово різних погляди на людину та світ 
[4, с. 214]. 

Серед вітчизняних прикладів доцільно наве-
сти здобутки І. Рєпіна. Такої дивовижної порт-
ретної галереї портретів, яку залишив І. Рєпін, 
не створено більш ніким, – писав І. Грабар. І. 
Рєпін писав І. Крамському: «Наше завдання – 
зміст... Фарби у нас – зброя, яка має виражати 
наші думки. Колорит – це не витончені плями, 
він виражає настрій картини, її душу... як акорд 
у музиці» [5, с. 168]. І. Рєпін багатогранно відо-
бразив свою епоху, він був великим і витонче-
ним знавцем людського характеру. Безумовно, 
потрібно було володіти даром проникнення в 
обличчя та душу індивідуальності та неповтор-
ності людини, щоб так глибоко проникнути і 
побачити її внутрішній світ. 

Портрет Л. Толстого, написаний І. Рєпіним, 
був першим живописним зображенням великого 
письменника і залишається одним з кращих за 
глибиною розкриття його сильного, складного 
характеру. Обличчя розумне, з широким лобом, 
проникливим поглядом відразу приковує наш 
погляд. У портреті В. Стасова втілений його те-
мперамент, порив почуттів, безпосередню робо-
ту думки. Художник передає їх через глибоку 
складку між брів, злегка відкритий рот, начебто 
щось говорить, живий блиск сірих очей. Всі ри-
си передають пафос його пристрасних промов та 
роботу його думки. Портрет М. Пирогова засві-
чує його гарячий, неспокійний темперамент, не-
перервну спрагу діяльності, що добре гармоніює 
з композиційно обраною позою та виразом об-
личчя. 

Отже, на рівні «художнього образу» як об-
личчя простежуються два варіанти – обличчя – 
лик (за умови поступального духовного розвит-
ку) та обличчя – личини (за умови зниження ду-

ховного розвитку). Характерними ознаками 
«художнього образу» є зображення динаміки 
внутрішніх духовних змін особистості; душевне 
спрямування розуму, почуттів і волі особистос-
ті; вплив часу (історичних координат) на образ; 
суб’єктивність втілення художнього бачення ав-
тором зображення. 

Наведеним «художнім образам» обличчя 
притаманні такі теоретичні проекції, як естетич-
на, психологічна, феноменологічна. Як наслі-
док, в плані «художнього образу» обличчя є рів-
нем душевного розвитку особистості як потен-
ційної спроможності до духовного розвитку 
(табл. 1). 

Третій рівень – лик, що притаманний іко-
нопису, на відміну від личини та обличчя, – це 
не портрет людини, а те зображення внутріш-
нього світу, яке можна побачити лише духовни-
ми очима. Лик подає тільки іконопис, засвідчу-
ючи художніми засобами невимовну, вищу, ду-
ховну сутність особистості. Такими є зображен-
ня натхненних пророків, заглиблених у спогля-
дання таємничого майбутнього, строгі риси 
Мойсея, величавий Мелхіседек, благодушний 
старець Авраам, піднесені обличчя Йосипа, Да-
вида, лик Богородиці. 

Зрозуміло, що історичний портретист-
живописець також може подати піднесені та 
благородні обличчя біблійних персонажів. Про-
те художні засоби не виявлять того духовного 
спокою, що засвідчує впорядковані розум та 
емоції християнських ликів на іконах. Тому ва-
жливим стає вивчення тих художньо-компози-
ційних засобів, якими подається мистецьке зо-
браження християнської концепції особистості. 
Мистецьке «читання» християнської концепції 
особистості, яке залучається в освіту з метою 
духовного розвитку, заслуговує на особливу пе-
дагогічну увагу. 

На рівні лику – мистецтво втілює художню 
православну антропологію, вказуючи на 
обов’язковий компонент духовного розвитку – 
«пізнання себе», своєї внутрішньої сакральної 
сутності. Аналізуючи роздуми про самопізнання 
у Сократа, Б. Вишеславцев підкреслює, що са-
мопізнання означає одночасно і роботу над со-
бою, і формування себе, і усвідомлення себе як 
імператив, наказ, що вимагає нового народжен-
ня і приходу до самого себе, основи і початку 
творчого життя і самовизначення [6, с. 256]. 

З огляду на наведене, доцільно підкреслити, 
що художня православна антропологія, яку вті-
лює іконопис, постає практичною основою ду-
ховного розвитку майбутнього вчителя. Худож-
німи засобами лик подає усвідомлення необхід-
ності впорядкування та розвитку розуму, емоцій 
і волі особистості. Зокрема, художнє зображення 
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лику сприяє вмінню робити концептуальні уза-
гальнення на ґрунті мистецьких творів. 

Доцільно підкреслити, що при спогляданні 
іконопису, художньо-естетичний розвиток є не-
обхідною, але недостатньою умовою ефективно-
го духовного розвитку особистості майбутнього 
вчителя. Художньо-естетичний розвиток підпо-
рядковується духовно-онтологічному, тому ва-
жливо диференціювати й правильно встановлю-
вати естетичний і духовний виміри творів пра-
вославного іконопису. Спілкування з іконопи-
сом удосконалює, впорядковує, ієрархізує всі 
три складові духовного розвитку майбутнього 
вчителя – розум, почуття, волю. 

Іконопис називають «філософія в фарбах», 
оскільки спілкування з ним сприяє розширенню 
семантичного поля пізнання людини та світу, 
уможливлює розвиток цілісного світогляду. 
Ґрунтується воно на набутті символічного мис-
лення. Педагогічний потенціал символу полягає 
в тому, що спілкування з ним сприяє переходу 
на новий рівень мислення, поглиблення інтелек-
ту, розширення невербальних способів пізнання 
майбутнього вчителя. 

О. Лосєв навів такі трактування символу: 
1) символ є функцією дійсності; 
2) символ є змістом дійсності; 
3) символ є інтерпретацією дійсності; 
4) символ є сигнифікацією дійсності; 
5) символ є переробленням дійсності [7, с. 38–39]. 

Останній, п’ятий, онтологічний зріз символу 
є притаманним православному іконопису. У 
ньому символ розуміється не тільки як семіоти-
чна одиниця, але і як одиниця онтологічна. Он-
тологічний аспект іконопису містить найвищий 
педагогічний потенціал, оскільки започатковує 
якісні духовні зміни в розвитку розуму, розши-
рює способи пізнання майбутнього вчителя. 

«Художній образ» на рівні лику сприяє впо-
рядкуванню не лише розуму, але й емоцій. Мис-
тецтво – це співпереживання, емоційний гнозис. 
Коли ми читаємо літературні твори або спогля-
даємо картину, то співпереживаємо почуттям і 
пристрастям персонажів. Для людини, яка під-
нялися на певні ступені духовного життя, прис-
трасне мистецтво перестає бути співзвучним, 
оскільки духовне життя – це внутрішня бороть-
ба людини за чистоту емоцій. Духовна людина 
не може співпереживати пристрастям, вона ста-
вить за мету вгамувати їх, навчитись керувати 
ними. Невипадково іконопис називається «шлях 
горнього сходження» (П. Флоренський), «не-
зримі сходинки до християнства» (М. Гоголь), 
«художнє тайноводійство» (Максим Сповідник). 

Іконопис навчає, як вгамувати емоції, ви-
правити сердечні спрямування. За О. Пушкіним, 
мета художника – «сердца собратьев исправ-

лять». Художник покликаний вести. Він нікого 
не поведе, коли він, забувши про своє справжнє 
покликання, сам побіжить за натовпом. І. Ільїн 
закликає: «Десь у глибині свого серця, на само-
му початку своєї творчості, він (митець) пови-
нен дати трепетну клятву: дотримуватися худо-
жнього закону, а не догоджати людям, не плазу-
вати перед диктаторами, не ганятися за неподо-
бною модою» [2, с. 212]. І. Ільїн доходить ви-
сновку: «Художники – наші душевні лікарі і ви-
хователі. Горе їм і горе нам, коли вони замість 
благих засобів, дають нам отруту; і замість бла-
гих шляхів ведуть до розпаду і загибелі» [2, с. 
214]. 

Процес духовного підняття з рівня чуттєво-
го до надчуттєвого живопис передається дина-
мікою духовного росту (від обличчя до лику), 
яка означає внутрішнє духовне зростання з об-
разу до подоби. Зрозуміло, такий процес духов-
ного росту вимагає і відповідних вольових зу-
силь. Іконописець, на відміну від портретиста, 
зображає не обличчя, а лики, які випромінюють 
неземну мудрість, спокій, благодать, любов, 
внутрішню свободу. 

Варто наголосити ще на одному специфіч-
ному мистецькому прийомі – іконічно-часовому, 
що притаманний лише здобуткам православного 
мистецтва. Іконічне просвітництво – це висвіт-
лення, просвітлення духовним світлом внутріш-
ньої сутності особистості, її розуму, почуттів та 
волі. Колористично-світлові прийоми доповню-
ють та підкреслюють важливість відведення 
особливої педагогічної уваги їх впорядкуванню 
як складників духовного розвитку. Слова про-
світа, навчання (рос. «образование») походять 
від слів «образ» і «світло». Протилежністю осві-
ті (знанням) служить не слово «незнання», а 
слово «безóбразие», тобто втрата образу, безс-
труктурність, хаотичність. Антиподом слова 
«освіта» є морок, затемнення, втрата орієнтирів. 
Тому так важливо, щоб мистецтво, яке залуча-
ється до духовного розвитку майбутнього вчи-
теля, впорядкувало знання, несло світло та доб-
ро в його душу. 

Історичний час символічно подається гори-
зонталлю, що має свій початок і кінець (напри-
клад, зображення євангельських подій), а іконі-
чний – вертикаллю, яка починається в душі лю-
дини і спрямована до духовних висот [8, с. 98]. 
У символічному поєднанні історичного та іконі-
чного часу чітко простежується шлях духовного 
розвитку, яким має слідувати особистість, в т. ч. 
і майбутній вчитель. Існує горизонтальний роз-
виток особистості – розвиток розуму, інтелекту, 
здібностей, емоцій, смаків тощо. Він є необхід-
ним, проте його складові мають бути впорядко-
вані за духовними критеріями, що і складає сут-
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ність вертикального розвитку особистості. Педа-
гогічною умовою правильного духовного розви-
тку є підпорядкування горизонтального розвит-
ку особистості її духовному розвитку. 

Отже, наведений аналіз «художнього обра-
зу» – лику дав змогу вияви наступні його озна-
ки: втілення вищої, духовної сутності особис-
тості; впорядкування за духовним критеріями 
розуму, почуттів, волі особистості; позачасо-
вість зображення (непідвладність часу). Наведе-
ному «художньому образу» як лику притаманні 
такі теоретичні проекції, як ноуменальна, мета-
фізична, онтологічна, естетична. Як наслідок, в 
плані «художнього образу» лику духовний роз-
виток особистості стає онтологічним проявом 
духовного розвитку (див. табл. 1). 

Висновки. 
1. Духовний розвиток майбутнього вчителя 

передбачає удосконалення, упорядкування, ієра-
рхізації розуму, почуттів і волі майбутнього 
вчителя. Одним із шляхів його досягнення є за-
лучення здобутків світського портретного жи-
вопису та православного іконопису. 

2. Досягнення духовного розвитку вимагає 
певної динаміки його становлення – від душев-
ного рівня як потенційної спроможності до ду-
ховного як онтологічного прояву духовного роз-
витку майбутнього вчителя. 

3. Мистецтво подає художньо-композицій-
ними засобами етапи та рівні духовного розвит-
ку емоційно-психологічного стану особистості 
(личина – обличчя – лик). Проведений мистець-
ко-педагогічний аналіз засвідчив, що портре-
тист, зображаючи «художній образ» як личину 

подає неспроможність або небажання духовно 
розвиватися; як обличчя – потенційну спромож-
ність до духовного розвитку, а як лик – онтоло-
гічний прояв духовного розвитку. 

4. Духовний розвиток майбутнього вчителя 
забезпечуватиме підвищення якості фахової під-
готовки, здатність суб’єкта праці до ефективно-
го виконання ним завдань і обов’язків педагогі-
чної діяльності, професійно-особистісне станов-
лення, збагачення педагогічного світогляду, пе-
дагогічної культури, самовдосконалення та 
спроможність до неперервної духовної самоос-
віти. 
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ність вертикального розвитку особистості. Педа-
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фізична, онтологічна, естетична. Як наслідок, в 
плані «художнього образу» лику духовний роз-
виток особистості стає онтологічним проявом 
духовного розвитку (див. табл. 1). 
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1. Духовний розвиток майбутнього вчителя 
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ко-педагогічний аналіз засвідчив, що портре-
тист, зображаючи «художній образ» як личину 
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розвиватися; як обличчя – потенційну спромож-
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4. Духовний розвиток майбутнього вчителя 
забезпечуватиме підвищення якості фахової під-
готовки, здатність суб’єкта праці до ефективно-
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чної діяльності, професійно-особистісне станов-
лення, збагачення педагогічного світогляду, пе-
дагогічної культури, самовдосконалення та 
спроможність до неперервної духовної самоос-
віти. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Рашковська В. І. Теоретичні і методичні основи 
використання образотворчої православної спад-
щини в духовному розвитку майбутнього вчителя : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. 
наук / В. І. Рашковська. – Запоріжжя, 2011. – 36 с. 

2. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса / 
Б. П. Вышеславцев. – М. : Республика, 1994. – 
368 с. 

3. Достоевская А. Г. Воспоминания / А. Г. Достоев-
ская. – М. : Правда, 1987. – 544 с. 

4. Зингер Л. С. О портрете / Л. С. Зингер. – М. : Со-
ветский художник, 1969. – 289 с. 

5. Ильин И. А. Одинокий художник / И. А. Ильин. – 
М. : Искусство, 1993. – 654 с. 

6. Лєпахін В. Ікона та іконічність / В. Лєпахін. – 
Львів : Свічадо, 2001. – 288 с. 

7. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое 
искусство / А. Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1976. – 
367 с. 

8. Голубева Э. И. Беседы о русских художниках / 
Э. И. Голубева. – Л., 1960. – 191 с. 

 
 
УДК 372.22 

Узунова Л. В. 

ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 
ТА ЇХ СИСТЕМНЕ ВИКОРИСТАННЯ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

В статті розкривається зміст основних елементів етнопедагогіки, а саме: міфо-поетична 
традиція, музично-пісенний літопис, народні джерела етикету, національні ігри, релігійна традиція, 
народні свята та обряди, дитячий фольклор та пропонується їх системне використання що до ви-
ховної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в сьогоденні. 

Ключові слова: традиція, фольклор, виховна діяльність, етнопедагогіка. 
В статье раскрывается содержание основных элементов этнопедагогики, в частности: мифо-

поэтическая традиция, музыкально-песенная летопись, народные истоки этикета, национальные 
игры, религиозная традиция, народные праздники и обряды, детский фольклор и предлагается их ис-
пользование в современной воспитательной работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Ключевые слова: традиция, фольклор, воспитательная деятельность, этнопедагогика. 
The article deals with the content of the principal elements of the ethnopedagogics, namely: mythic poet-

ical tradition, musical poetical chronicle, folk sources of the etiquette, national games, religious culture, folk 
holidays and customs ,children’s folklore and its system usage in present-day educational work. 

Key words: tradition, folklore, educational activities, ethnopedagogics. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 32. Педагогические науки 

 23 

 
Постановка проблеми. Вивчення фолькло-

рної традиції як узагальнюючої частини духов-
ної культури, пізнання її в динаміці та викорис-
тання в практиці сьогодення являє собою актуа-
льне питання в духовному відродженні етнічних 
спільнот, мешкаючих в поліетнічних регіонах 
України і Криму насамперед після розпаду 
СРСР і падіння атеїстичної ідеології. 

Особливу увагу в цьому напрямку, на наш 
погляд, треба приділяти підростаючому поко-
лінню. І починати треба саме з дітей дошкільно-
го та молодшого шкільного віку,виховуючи тим 
самим почуття толерантності й поваги до скар-
бів як свого народу, так і етносів, поряд з якими 
зростають наші діти. Вивчаючи фольклор, тра-
диції та обряди як захід виховання в етнопедаго-
гіці ми повинні зауважити, що саме засоби на-
родної педагогіки на протязі багатьох десятиліть 
не використовувались в радянській системі як 
головний інструментарій в процесі соціалізації. 

Зміна соціально-економічних формацій не 
змогла не відбитися на змісту народотворчості. 
З часом величезна виховна сила, моральні кри-
терії, характерні риси народної творчості видо-
змінювались, відходили від моралізуючого по-
чатку – що мало місце в ранніх зразках – губи-
лась з’єднуюча нитка людини з природою. А з 
1917 року фольклор перетворився в форму до-
звілля. Національні традиції і обряди були від-
кинуті в силу деяких зв’язків з релігією ( як полі-
теїзму, так і монотеїзму). В підсумку – втрата 
моральних орієнтирів, криза в духовності суспі-
льства сьогодення та інші негативні явища і ан-
тиморальні елементи в виховному процесі, які 
проявляються, не дивлячись на загальноосвітній 
процес і втілення різноманітних методик вихов-
ної роботи. 

Аналіз праць, у яких розглядалась вказа-
на проблема. Питанням народної педагогіки 
приділяв особливу увагу свого часу видатний 
вчений, педагог К. Д. Ушинський. Він писав, що 
сам народ є першим вихователем дитини, а на-
родні казки – це перша яскрава спроба ство-
рення народної педагогіки; «никто не в состоя-
нии состязаться с педагогическим гением наро-
да» [1]. 

Значний вплив на розвиток української ет-
нопедагогіки мали труди мандруючого філософа 
і педагога Г. С. Сковороди, а також дослідження 
І. Франка, Л. Глібова, Я. Щоголіва, Ю. Федько-
вича, Лесі Українки. 

На початку 20 ст. з’являється новий підхід 
до вивчення народної педагогіки, який означив-
ся в працях і діяльності С. Ф. Русової. «Вона по-
стійно стверджувала думку про необхідність бу-
дувати систему національного виховання, почи-

наючи з дошкільного віку,на традиціях і з ура-
хуванням народної педагогічної мудрості» [2]. 
С. Русова, аналізуючи різні аспекти проблем на-
ціональної етнографії, приділяє увагу і особли-
востям розуміння дітьми релігійних постулатів, 
адже релігія включає в себе певні звичаї, обря-
ди, свята, які є надбанням народної культури. 

Згодом до проблем народної педагогіки зве-
рнулися такі вчені, як В. О. Сухомлинський, 
В. Г. Скуратівський, М. Г. Стельмахович, О. Во-
лосюк та ін. В наш час питанням етнопедагогіки 
приділяли увагу такі дослідники, як А. Е. Ізмай-
лов («Народна педагогіка народів Середньої Азії 
та Казахстану»); І. П. Сахаров («Народний що-
денник. Народні свята і звичаї»); Г. Лозко («Ук-
раїнське народознавство»), «Коло Свароже»; О. 
Воропай («Звичаї українського народу»); А. М. 
Богуш, Н. В. Лисенко («Народознавство в дитя-
чому садку»), а також І. Ф. Ляшенко, С. Й. Гри-
ца, Т. В. Липова, І. М. Юдкін, О. С. Найден 
(«Українська художня культура»); В. Нулко, Л. 
Артюх, Скуратівський В. Т. («Культура та побут 
населення України»); Л. О. Ткаченко («Дерево 
Роду»; І. Коверець («Свята, традиції, звичаї»; В. 
Борисенко («Українська етнологія»); А. Поно-
марьов, В. Горленко, В. Конвай, Г. Скрипник, Т. 
Ніколаєва, Н. Стаценко, Г. Щербій («Українська 
минувшина») та інші вчені інституту мистецтво-
знавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. 

Сучасні вчені-етнографи турбуються одни-
ми питаннями: як зберегти і передати нащадкам 
усі ті кращі надбання національної культури, що 
були виплескані протягом століть народом, які 
зусилля докласти, щоб створити таку атмосферу 
в країні, аби майбутня молодь не цуралась наці-
онального спадку, щоб і завтра лунала народна 
пісня, не всихало життєдайне джерело народної 
мудрості, не пропав соціальний запит на народні 
та релігійні свята, обряди особливо у поліетніч-
них регіонах нашої країни. Але в цих роботах 
відсутні рекомендації з методології впрова-
дження засобів народної педагогіки у виховний 
процес, дуже мало приділяється уваги елемен-
там етнопедагогіки щодо системного їх викори-
стання в педагогічно-виховній роботі з молод-
шими школярами та підлітками. 

Мета цієї статті – запропонувати та розкри-
ти основний зміст семи елементів етнопедагогі-
ки щодо їх використання у виховній роботі з 
дітьми дошкільного та молодшого шкільного ві-
ку в сьогоденні. 

Виклад основного матеріалу. На наш пог-
ляд, в народній педагогіці, як складової частини 
суспільної народної традиції, як засобу соціалі-
зації дітей та підлітків, як прояву педагогічної 
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культури народних осередків містяться всі на-
прями виховної роботи з дітьми, бо вона була 
формою практичного освоєння світу і зв’язком 
дитини і Всесвіту, який підтримувався не тільки 
батьками, а взагалі дорослими людьми. Першо-
джерела народної педагогіки дійсно формують-
ся ще з часів первинного суспільства. Пісні, 
танці, обрядові дії, з допомогою яких стародавні 
мисливці благали духів послати їм удачу, магіч-
ні заклинання під таємний рокіт барабанів, сце-
ни боротьби, полювання на диких звірів, від них 
походить сила величезної практичної спрямова-
ності і цілісного єднання людини з природою. Ці 
зразки стародавньої культури сконцентрували 
досвід багатьох поколінь, включаючи нові плас-
ти народної мудрості, релігійної етики, ідеї гу-
манізму, поняття про добро і зло. Тому в народ-
ній творчості величезний соціально-вихований 
потенціал. Людина довгі століття розглядала на-
родну творчість як сховище педагогічного дос-
віду. Епос, казка, міф, пісня були частиною і 
обов’язковою умовою суспільного життя, суспі-
льного виховання. «С ним связано и слияние в 
нем различных форм общественного сознания: 
исторического, философского, социального» [3]. 
Педагогічно-виховна місія народного виховання 
реалізовувалась специфічними шляхами і мето-
дами. Передача педагогічної інформації втілю-
валась в художньо-узагальнений ідеалістичний 
формі і як колективне повчання. Тому, розгля-
даючи фольклор, як засіб народної педагогіки 
важливо уявляти, як на протязі тисячоліть скла-
далась і видозмінювалась його здібність форму-
вати людину як особистість. Щоб об’єктивно 
осмислити суть того чи іншого явища, потрібно 
не забувати основного історичного зв’язку, ди-
витись на кожне питання з точки зору, як дане 
явище в історії виникло, які часові етапи в своє-
му розвитку це явище проходило і з зору цього 
дивитись, чим ця річ стала тепер і як її можна 
використовувати в різних напрямах виховної 
роботи. Так, основним із елементів етнопедаго-
гіки, вважаємо, є усна народна творчість, яку у 
виховній роботі можна використовувати у двох 
різновидах. 

1. Міфо-поетична традиція. 
2. Музично-пісенний літопис. 
Міфо-поетична творчість завжди була тісно 

зв’язана з духовним життям. З іменами культо-
вих героїв, богів, духів звичайно асоціювались 
важливі події спілкування, винаходи – добуван-
ня вогню, становлення форм сім’ї та шлюбу, ви-
готовлення зброї, установа правил ініціації. Ве-
лику пізнавальну функцію виконували в міфах 
космогонічні сюжети: легенди про походження 
землі, неба, сонця, місяця, як взаємозв’язок лю-
дини і космосу. Повчальна функція казок і міфів 

невід’ємна від пізнавальної. Навіть почуття 
страху в казках-страшилках використовувалось 
як одна із форм виховання, яка, на думку пси-
хологів, теж повинна входити в систему педа-
гогіки – подолання почуття страху. Разом с тим 
велике педагогічне значення має формування у 
дітей поняття про добро і зло, про темні і світлі 
сили. Тут закладка добродії, справедливості, 
чуйності, поваги до старшого покоління тощо. 

Велике значення мають в фольклорному ви-
хованні дітей загадки, що розвивають кмітли-
вість, образне мислення через уподібнення і ме-
тафоричний опис предметів. Доповнимо до цьо-
го прислів’я і приказки, які с дитячих років при-
вчали людину до неписаних законів етики, і ми 
матимемо уявлення про значення усної народної 
творчості, як джерела народної педагогіки. І 
чим талановитіший був оповідач, тим з більшим 
умінням прикрашав він свої розповіді неймовір-
ним і дивовижним, зачаровував слухача, ведучи 
його пісками і долинами, через моря і океани в 
глибокі непрохідні печери й небесні далі. Ці ро-
зповіді впливали на свідомість дітей, хвилювали 
їх, даючи пояснення різними явищами природи і 
життя. Так з’явились чарівні або фантастичні ка-
зки. В них завжди з’єднується дійсне і надумане: 
чарівна палиця, боротьба з драконом, змієм, ві-
дьмами і чаклунками, і крізь помагають добро-
дії. Добро завжди виходить переможцем. Борю-
чись, людина мусить бути сміливою і безстраш-
ною, відчувати підтримку добрих і мудрих дру-
зів, допомагає кмітливість героя. Сама фізична 
сила нічого не означає. Перемогти може тільки 
сильний духом і розумом. «Розумна голова – сто 
рук» – говорить народне прислів’я. Другий роз-
діл народних казок – це казки про тварин. Слу-
хаючи їх, діти впізнають в деяких звірів вчинки 
людей, їх характери, добрі або нікчемні: лисиця 
завжди хитра, вовк зажерливий і сильний, але 
страшенно дурний, ведмідь старий, неповорот-
кий, але завжди добрий. 

Найповніше розповсюдження здобули по-
бутові народні казки, де героями виступають 
люди з народу. Вони завжди закінчують мо-
раллю про те, що наполеглива праця і чесне 
життя можуть зробити людину кращою. Народні 
казки знайомлять людину с побутом, родиною, 
звичаями та національною культурою і мають 
велике пізнавальне значення. 

Важливе значення в справі народної педаго-
гіки має музикально-пісенний літопис народу – 
пісня. Пісня – душа народу є вираженням його 
бачення світу, відображенням подій. Найдавніші 
з них пов’язані з землеробським календарем, з 
магічними обрядами і зародились ще в дохрис-
тиянські часи. Найдавніший пласт народних пі-
сень, пов’язаних з порами року, називають об-
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рядовими: колядки, щедрівки, веснянки, купаль-
ські, обжинкові, а також пісні, пов’язані з ве-
сіллям та похованням. Ще у східних слов’ян за 
часи Київської Русі їх тексти і музика змінюва-
лись і удосконалювалась. Наприклад, в коляд-
ках, поряд з привітаннями відображалась також 
і боротьба з ворогами, скликання ради, дружини 
для далекого заморського походу, добробут ха-
зяїв, містерії творення Світу: 

«Ой ти наш пане, пане Богдане, 
У тебе в домі так, як у раю 
…У тебе воли все половії, 
У тебе плуги все золотії, 
У тебе двори все кедровії, 
У тебе столи все калиновії…» 

 
«Пане господарю, 
На твоїм дворі ялинка стоїть, 
На тій ялинці трійця горить. 
Три іскри впало, три морі стало. 
У першому морі Господь купався, 
У другому морі у ризи вбирався, 
У третьому морі став на Престолі» [4]. 

Щедрівки й колядки вітали господаря, усю 
його родину, бажали щастя, прибутку, здоров’я 
господині і діткам. Поважне відношення до до-
рослих виховувалось не тільки обрядовими піс-
нями про мати, батька, про свою родину. В цих 
піснях і любов до краси рідної природи, і психо-
логія спілкування в даній віковій групі дітей, 
родовикові особливості. Як найяскравіше це ві-
дображено в купальських піснях – взаємні від-
носини хлопців і дівчат, перше кохання, журба, 
страждання, ворожіння на суженого-ряженого – 
все це етична сторона народної педагогіки. 

В теперішній час невивчений пласт обрядо-
вих пісень (волочебні, пасхальні, троїцькі, віта-
льні) відроджується, як в українській нації, так і 
у народів інших етнічних груп. Адже музичне 
виховання починається з поезії випестування 
дитини: колискові пісні, пестливі, жартівливі, 
примовки. Древньоруські слова «бають», «коли-
хати» (заколихувати) означають «умовляти», 
«замовляти». «Колыбельные песни – это загово-
ры – обереги, основанные на магической силе 
воздействия слова и музыки, на их способности 
успокоить, уберечь, охранить. Даже самые 
обыкновенные «потягушеньки» сопровождались 
песенными приговорами, а «ладушки» – 
наилучший способ координации движений, дет-
ской гимнастики…» [5]. 

Таким чином, уже в три роки дитина вже 
добре підготовлена до самостійної словотворчо-
сті. Вона одержувала засобами народної педаго-
гіки необхідну музичну та поетичну підготовку, 
що допомагало їм в естетичному осягнені світу. 

Жартівливі, веселі, танцювальні пісні пома-

гали людям подобати психологічні комплекси, 
боротися з особистими недоліками, викорінюва-
ти зло. Прикладом можуть бути частівки. Але не 
злом викорінювалось зло, а доброю волею, гу-
мором, сміхом, лукавою посмішкою і слухачів і 
виконавців. Це жанр колективної творчості, кін-
цевою метою якої є педагогічний вплив. Жарті-
вними піснями в народі боролись з такими не-
доліками як жадібність, лінощі, хвалькуватість, 
чванство, лицемірність, самолюбство, злість. 
Жанр, що прийшов колись від скоморохів, 
знайшов своє місце в слов’янському фольклорі, 
допомагає побачити свій народ збоку, позбавити 
його недоліків, очистити його морально. 

Значну роль в морально-етичному виховані 
мають хороводні пісні. Без них не проходило 
жодне свято. Магічне коло, з’єднуюче людей 
одного гурту виховувало такі почуття як друж-
ба, взаємна поміч, співчуття, братерство. 

Невичерпне джерело методик і форм вихо-
вання культури поведінки бережуть в собі на-
родні джерела етикету. Кожна культурна тра-
диція наших пращурів спрямована на зниження 
в людині всього низького, стихійного, непідвла-
сного і інстинктивного. Регулятором такої пове-
дінки являється ритуал, церемонія, звичай. 

Етикет в народних джерелах потрібно розг-
лядати в двох аспектах: 

а) в семіотичному – як визначну систему зна-
ків; 

б) в поведійному – як системи спілкування в 
конкретному суспільстві. 

Старі люди завжди вчили молодь поводити 
себе, враховуючи те, що за ними стежать деякі 
сили – «Всебачаще Око», тому і етикетна ситуа-
ція повинна відповідати присутності цих сил 
поряд. В ролі співрозмовника в народному ети-
кеті можуть виступати не тільки людина, але і 
дерево, земля, духи предків, персонажі народної 
демонології. В основі ритуальної поведінки ле-
жать символи слова, рухів і жестів. Наприклад, 
знак руки, як символ влади і символ примирення 
має статус магічного оберегу на ритуальному 
одязі, на дверях будинків. Суєвірне значення в 
народі має співвідношення правої та лівої руки: 
права – асоціюється с правотою, добром (пода-
яння), а ліва – з брехнею, злом, нечистою силою. 
Саме тому існує правило, що дівчина йтиме 
справа, праворуч від парубка, а жінка – ліворуч. 
Багато звичаїв пов’язано і з рукотриманням. Різ-
номанітні джерела етикету поцілунку – це й ве-
сільний, вітальний, це й материнський, клятве-
ний, пасхальний тощо. 

Необхідно підкреслити педагогічне значен-
ня народних джерел поведінкової культури. Їх 
поділяють на два типи: 

1. Для людей з високим статусом – божест-
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венне, царсько-стримана пластика, урочистість 
поз, стримана міміка, статичність в спілкуванні. 

2. Для людей з низьким статусом – голосна 
мова, сміх, нестриманість рухів, кривляння, за-
надто багато жестів, руганка. 

Особисте значення в народному етикеті ма-
ла релігійність наших пращурів. Наприклад, 
христіанська культура зробила внесок в націо-
нальну культуру слов’янських народів. Не стра-
хіттям та погрозами, а безкрайньою любов’ю і 
терпінням веде вона людей до милосердя і доб-
роти. 

Джерела народної педагогіки потають в собі 
і своєрідні методики фізичного виховання, при 
чому диференційне підходячи до цієї проблеми. 
Як система фізичного виховання виступають тут 
національні ігри. Велика участь ігрових забав 
слов’янського народу пов’язана с язичним кале-
ндарем і сімейно-побутовими звичаями та свя-
тами. Багато ритуальних ігор зникло з часом, а 
деяка частина їх перетворилась в спортивні зма-
гання. Характерним для них є те, що фольклорні 
ігрові фонди усіх народів складаються з швид-
ких і моторних ігор, пов’язаних з минулими об-
рядами, з поведінкою птахів, звірів та полюван-
ням на них. Такі – білоруська гра «Вовк», росій-
ська «Гуси-лебеді», українська «Кривенька ка-
чечка» та інші. Всі вони дуже рано стали 
об’єктивною сутністю засобів фізичного вихо-
вання. На думку професора В. К. Нікольського, 
уже на самому ранньому часі розвитку людини 
культура гри набуває характер фізичної культу-
ри, готуючи людину до її функцій члена суспі-
льства. Аналіз форм і змісту народних швидких 
ігор показує діалектику тісного зв’язку з націо-
нальною традицією, різноманітністю побуту, 
особистістю психофізичного складу. Гра готує 
дитину до життя, до спілкування з оточуючим 
світом, з природою, сприяє набуттю знань, пра-
цездатності, узагальненню системи рухів. При-
сутність змагального елемента – характерна ри-
са всіх моторних ігор. Безмежність вихованого 
впливу народних ігор ставить вимоги в методиці 
їх проведення. 

1. Належність до специфіки образу життя 
людей. 

2. Врахунок їх психоскладу. 
3. Належність рівню культури і традиціям. 
4. Відповідність змісту рівню знання, вмін-

ня, фізичних даних. 
5. Вікові особливості. 
6. Врахунок задач і мети виховання. 
7. Відповідність педагогічному процесу. 

Використання народних ігор у педагогічній 
практиці в наш час набуває особливе поширення 
[6]. 

Не повинно забувати, що одним з першо-

джерел народної педагогіки перед усім релігійне 
мислення наших пращурів. Основною педагогіч-
ною проблемою використання форм народної 
педагогіки на протязі цілої епохи було те, що 
колишня держава не уклонна була роздивлятися 
народні звичаї, повір’я, календарні свята з точ-
ки зору ефективності виховного процесу. Атеїс-
тичні догми не дозволяли людині звертатися до 
релігії своїх пращурів, як до звичайного духов-
ного скарбу. А все ж безрелігійних народних 
свят та звичаїв ніколи не було. Та і саме поняття 
«релігійність» було змішано з поняттям «церко-
вність», в той час як релігія – це зв’язок, 
зв’язуючи нитка людини і природи, людини і 
космосу, це віра в існування мікро- і макрокос-
мосу. Не приймаючи педагогічних початків у 
фольклорному наслідку наша колишня держава 
позбула підростаюче покоління соціальної 
пам’яті, зруйнувала культурний наслідок бага-
тьох націй і народностей. Тому в наш час бага-
тьма спеціалістами (етнографами, етнопедаго-
гами, етнокультурологами) ведеться величезна 
робота по відновленню та відродженню цього 
духовного джерела народної педагогіки. Насам-
перед, релігійність мислення народу виступала у 
сімейно-побутових звичаях і викорінювалась в 
період НЕП. А такі свята, як Жнива, Різдво, ве-
сільні обряди були звичайно перероблені на іде-
ологічний лад. Повір’я та звичаї – це пласт релі-
гійної обрядності, використований народом поза 
стін церкви, спрямований на зміну дійсності, а з 
часом вони стали засобом морального вихован-
ня людини. Так, глибокою старовиною віддають 
байки, пов’язані с «батьківським домом». Тут і 
любов, і оберег, уявлений символами «родового 
дерева», землі, пічною золою. Чи мало магічних 
звичаїв пов’язано с порогом дома, де колись на 
думку пращурів похован був давній предок. Як 
святому місту у хаті, до порогу склоняли свої 
голови і хрестились діти, від’їзжаючи в далеку 
дорогу, або повертаючись додому. Це символ 
пошани батьків і пращурів. 

Занадто цінне, з точки зору етнопедагогіці, є 
відродження поминальних звичаїв у сім’ї. Цвин-
тар – це місце вселюдної пошани, наша культу-
ра, моральне здоров’я суспільства. А вже ж, хто 
не пам’ятає свого минулого, той не може жити 
краще у наступному віці. Це показано не тільки 
науковцями, а і самим життям. 

У словнику по етиці можна знайти основне 
поняття терміна «духовність» – «… специфиче-
ское человеческое качество, характеризующее 
мотивацию и смысл поведения личности. Недо-
ступно ни животным, ни моделирующим дей-
ствие человека машинам. Это позиция ценност-
ного сознания, свойственного всем его формам – 
нравственной, политической, религиозной, эсте-
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тической, художественной, но особенно в сфере 
моральных отношений» [7]. 

Це форма суспільності свідомості, регулю-
юча поведінку людини у всіх галузях суспільно-
го життя: в праці, в політиці, в сімейних й осо-
бистих міжнародних відносинах. Принципи мо-
ралі мають соціальне значення й розповсюджу-
ються на всіх людей, фіксуючи основні форми 
норм поведінки в процесі спілкування. 

Авторитет суб’єкта в моралі не пов’язан з 
його підставою в суспільстві, а залежить від ав-
торитета духовного, використовуючи силу при-
клада і моральних критеріїв добра та зла. Один з 
давніх моральних заповітів повчає: чого в іншо-
му не любиш, того сам не роби, або не бажай 
іншому того, чого не побажав би собі («Золоте 
правило етики»). Поняття моралі в процесі ду-
ховного відродження суспільства, її особистих 
характеристик являє одну з центральних про-
блем соціально-педагогічного процесу, орієнту-
ючого на моральну культуру. А духовність – це 
соціальна поява, виявлення людського в людині, 
підвищення його над особистими фізіологічни-
ми бажаннями, егоїстичними рисами і раціона-
льною рефлексією. Що таке справжня мораль? 
Де і чому моральні пріоритети? Як шанувати за-
повіти та звичаї пращурів? На ці питання і дає 
відповідь народна педагогіка, її мудрість і захо-
ди виховання. Сімейно-побутові традиції, обря-
ди, народні свята тісно пов’язані з вірою свого 
народу, її релігією, в основі яких лежать мора-
льні повчання. У західноєвропейських народів – 
це християнські заповіти: 

1. Віра в можливості людини. 
2. Любов до ближнього. 
3. Не твори собі ідола. 
4. Не вбий. 
5. Не зраджуй кохання. 
6. Не вкради. 
7. Шануй мати і батька. 
8. Відпочивай від праці у молитвах. 
9. Не обмовляй іншого. 
10. Не побажай собі чужого (проти заздро-

щів). 
А в східних релігійних системах – це вось-

мирічний шлях очищення: 
1. Вірні погляди, основані на благородних іс-

тинах. 
2. Вірна мова (готовність до подвигу за істи-

ну). 
3. Вірна мова (доброзичлива, правдива, від-

верта). 
4. Вірна поведінка (відповідна моральним 

нормам). 
5. Вірний життєвий шлях (активна позиція, 

свідомість). 
6. Вірне вміння (самовиховання). 

7. Вірна увага. 
8. Вірне зосередження. 

Так, кандидат філософських наук, доцент 
Кустанайського педагогічного інституту Ю. Я. 
Бондаренко придає в своїх дослідженнях велике 
педагогічне значення міфам Древнього Сходу 
(даосизм, конфуціанство). А етнограф Г. Мара-
ховський підкреслював, що повернення до дже-
рел народної культури – це знання народної тво-
рчості, засоби відродження духовності» [6]. 

Процес етнонаціонального виховання і виз-
волення міжнаціональних відношень від дефор-
мацій – це одне з самих гострих питань сучасно-
го розвитку суспільства. «Фольклор – это еще и 
школа патриотического воспитания. В фолькло-
ре, как и в природе, все развивается от простого 
к сложному» [8]. Важливо, щоб в первісному 
соціальному досвіді, починаючи з родини, дитя-
чого садка, школи почуття патріотизму і інтер-
націоналізму органічно пов’язувались. Бо патрі-
отизм – це любов до свого краю, своєї Вітчизни, 
свого народу, це чистота і порядок на вулиці, на 
роботі, в суспільстві, в хаті. А інтернаціоналізм – 
це пошана і довір’я, гуманне відношення до лю-
дини будь якої нації, етносу, рівноправність і 
взаємовідносини з нею. Л. Судо, кандидат істо-
ричних наук підкреслює, що ми звикли бачити 
коріння дружби в унітарності. А вони – в тер-
пінні, пошані до іншого звичаю, до чужої віри, в 
доброзичливості з іншими етносами і народнос-
тями» [9]. 

І починати це виховання потрібно з сім’ї, її 
історії, з знання свого «Дерева роду». «Пізнай 
самого себе», – так говорив український філософ 
і мандрівник Григорій Сковорода. «Пізнай себе, 
свій рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш 
свій шлях у житті, на якому найпізніше розкри-
ваються твої здібності. В тобі, у витоках твого 
роду і народу – віддзеркалення книги буття. Пі-
знай себе – і ти відкриєш таємниці Всесвіту» 
[10]. Колись у українців було правило, що зо-
бов’язувало знати свій рід до сьомого коліна. Я + 
батька + мати + 2 бабусі і т. д., а в сьомому колі-
ні ми нарахуємо тридцять два пращури і стільки 
ж пращурок. Отже, дерево роду складається з 
шістдесяти чотирьох колін по батьківській і ма-
теринській лінії, що в етнічній міфології знаме-
нує Всесвіт. Людину, яка не знала своїх передків 
вважали безрідною. Юнак чи дівчина, що не 
знали свого родоводу, не мали права на шлюб 
чи сім’ю або відсутність таких знань по переко-
нанню пращурів оберталась великим лихом. 
Аби цього не сталося батьки, матері, дідусі ще з 
малечку прилучали нащадків до вивчення своєї 
родословної. До основних положень, що харак-
теризують «Дерево роду», належать: 

1. Священні знаки та символи роду, одяг – 
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це колір, малюнографічні зображення рослин, 
звірів, птахів, антропоморфні образи, національ-
ний костюм – все це служить родині не тільки 
естетичним розвитком, а і своєрідним оберегом 
від хвороби, зла, заздрощів. 

2. Імена предків, мова, як стверджували 
наші пращури, ім’я зв’язує людину з її зоряним 
часом, власну назву можна порівняти з комплек-
сом життєвого шляху, а мову з алгоритмом бут-
тя. 

3. Віра та світогляд як наріжний камінь ду-
ховного поступу, мірило взаємин. 

4. Обряди та звичаї пращурів (як своєрід-
ний інструмент впливу, ключ народної педагогі-
ки, народна конституція). 

5. Рід занять предків, як професійна підго-
товка, розвиток з дитинства нахил та покликан-
ня. 

6. Харчування та напої (підпорядкування 
режиму харчування певним циклічним змінен-
ням у природі, сприяння здоровому засобу жит-
тя). 

7. Міфологічні та історичні перекази, му-
зично-пісений фольклор (естетичний засіб пі-
знання навколишнього світу, основа формуван-
ня духовної гармонії. 

Всі вищеназвані положення «дерева роду» 
основані на високій повазі і пошані до своїх ба-
тьків, їх настанов і заповітів. В український тра-
диції особливою пошаною є пошана до батьків. 
Їх називали на Ви. Тому гріх, вчинений перед 
батьками, – найтягчайший. І може бути ніколи 
не прощений. Народна педагогіка вчить пам’яті 
про це шанування і вчить цьому з дитинства, 
наприклад, «Шануйте батька з матір’ю, тоді і 
тебе шануватимуть люди», – говориться у на-
родній мудрості наших пращурів. 

Особливої уваги в етнопедагогіці заслуговує 
дитячий фольклор, як засіб розвитку дитячої 
творчості. Це невивчений пласт народної педа-
гогіки, тому є смисл розглянути деякі аспекти 
дослідницької діяльності в цій галузі. «Секрет 
творчества – в сохранении юности, секрет гени-
альности – в сохранении детства…», – писав ві-
домий філософ Павло Флоренський [11]. Дитя-
чий фольклор – це твори усної народної творчо-
сті, складені дітьми або для дітей. Тому условно 
для зручності збирання дослідниками рекомен-
дується розділити його на дві групи: 

1. Твори, які виконуються для дітей. 
2. Твори, які виконуються дітьми. 
Такий розподіл, звичайно, умовний, тому 

що в деяких випадках ці дві групи 
об’єднуються. Зразки колискових пісень явля-
ють собою приклад фольклору звернення до ді-
тей. Про нього ми вже говорили вище. Особливу 
зацікавленість викликають пестушки, потішки, 

прибаутки. Дослідник повинен додатковими пи-
таннями уяснити, до якого жанру відносяться 
знайдені твори. Хоч в них багато об’єднуючого і 
схожого, але кожний з них має свої характерні 
особливості. 

Пестушки – це своєрідні приговори до пер-
ших рухів дитини, це прийоми фізичного вихо-
вання, розроблені народною педагогікою: при 
потяганні, купанні, щоб не плакала дитина, інші 
заговори-жарти. 

Потішки – це особливі забави дорослих з 
маленькими дітьми, в яких іграшкою виступає 
частина тіла дитини (пальці, ніс, голова, ніжки). 
Наприклад, «Ладушки», «Сорока-білобока», 
«Іде коза» та інші. 

Прибаутки – вірші-пісні, якими потішають 
дитину, але на відміну від потішок, вони не су-
проводжуються певними рухами. Наприклад, 
«Півник», «Сіренький козлик», «Андрій» та інші. 

Кожний жанр відповідає певному віку, й ба-
тьки виконували його дітям в міру того, як ди-
тині була потрібна нова інформація. 

Діти, беручі участь в обрядових діях дорос-
лих, по-своєму, відповідно дитячий психології і 
світосприйняттю, формують свій специфічний 
дитячий фольклор. Так, в дитячих піснях багато 
мотивів потішок, прибуток, «рахуванок», небу-
вальщин. Ці пісні виконувались там, де в силу 
якихось справ, збирались групи дітей, і створю-
валась особлива пісенна атмосфера, під час свят, 
«в нічному», після швидкої гри. Мета дослідни-
цької діяльності в цій галузі – в поясненні того, 
як в далекі старовинні часи забавлялись діти, 
чим займались вони в дозвільний час, який пі-
сенний та поетичний репертуар був у дітей того 
чи іншого регіону, як вся ця творчість впливала 
на вихований процес в даній віковій групі дітей. 
Дуже поширеним серед дітей далекого минуло-
го були діалогічні пісні (у формі запитань і від-
повідів). Характерні дитячій творчості і кумуля-
тивні пісні (ланцюжки), а ще пісні – перегудки, 
що дають картини опису природи. Але найспра-
вжніми дитячими імпровізаціями були заклички, 
приговорки, дражнилки. 

Заклички – віршоване звертання дітей до 
явищ природа. 

«Іди, іди дощику», 
Дам тобі борщику…» 
Приговорки – це звертання до звірів, живих 

істот. 
«Ластівко, ластівко, 
До нас прилети, 
Весну принеси…» [6]. 
Характерне для них те, що діти безмірно ві-

рили, що всі ці звертання мають особливу магі-
чну силу і тому обов’язково збуваються. З часом 
магічний потенціал значно знизився, тому цей 
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вид дитячого фольклору переріс просто в жарт 
та ігрові забави, а тексти значно спрощуються. 

Пошук і відродження дитячого фольклору 
відкриває значний потенціал в розвитку народ-
ної педагогіки і тому повинен продовжуватись. 
Зараз вже можна зафіксувати цілий цикл закли-
чок у слов’янських народів, а до них значно фу-
нкціонально близькі і заговори. Діти сприймали 
заговори від своїх бабусь, тому сприймали їх 
дуже серйозно, довіряючи їх магічній дії, а та-
кож в системі ворожіння. Пошук дитячих заго-
ворив поки ведеться недостатньо активно і кож-
на знахідка – дуже цікава з точки зору як фольк-
лористики, так і етнопедагогіки. Дитячі дражни-
ли краще всього записувати під час гри чи свар-
ки. Всі дражнили, звичайно, складаються в таку 
схему: Ім’я – римоване прізвисько – знущання, 
образа. Наприклад, «Галка – палка, язиком бол-
талка…». Діти складають дражнилки набігу, то-
му це справжня дитяча імпровізація. 

Велике значення для народної педагогіки 
має дитяча обрядова поезія. Діти приймали уч-
асть в календарних обрядах не тільки як спосте-
режувачі, а й як учасники різноманітних дій. На 
сьогодні можна підкреслити значний пласт до-
слідницької діяльності в галузі зимових свят, де 
діти колядували і щедрували, славили Ісуса 
Христа, бажали щастя, достатку родині, одержу-
вали подарунки і розподіляли їх між собою. 
Найцікавіші приговори з цих обрядів увійшли в 
скарб народно-святкової культури. 

«Щедрик, ведрик, дайте вареник, 
Грудочку кашки, кільце ковбаски…» або 
«Коляд, колядин, я у матоньки один, 

По коліна кужушок, дайте, тітко, пиріжок…». 
Треба звернути особливу увагу на молитви 

дітей, їх звертання до «Всеблагощого Ока Божо-
го», стежащого за їх поведінкою: 

«Господи Ісусе, Христе Божий син, 
Врятуй нас грішних зі своєю 
Дівою Богородицею і зо всіма Святими, 
Амінь» – вичитували вони, коли щось на-

гоїли. Вспомин Бога обов’язково входив в слова 
привітання: 

«Добрий день в цьому дому, 
Старому, малому і Богу святому…» 
«Добрий день, Вам, пане-господарю! 
Радуйтесь, Син Божий народився! [6]». 

В пошуковій діяльності для педагога-вихова-
теля чи працівника культурно-освітнього закла-
ду необхідно користатися короткими довідками 
про дитячий побут, корінних мешканців конкре-
тного регіону, історію селища, кількість дворів, 
віру мешканців, інших національно-етнічних 
груп, мешкаючих поряд, найбільші церкви, цви-
нтарі, інші святі місця. Все це допоможе упоря-
дкувати зібраний фольклорний матеріал по роз-

ділам і поставити більш доцільні задачі вихов-
ного процесу засобами народної педагогіки. 

Таким чином, етнопедагогіка як наука сьо-
годення потребує більш доцільного і системного 
вивчення. Засоби народної педагогіки в сучас-
ному виховному процесі базуються на елемен-
тах, узагальнюючих напрями виховної роботи з 
дітьми різного віку. Для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку можна запропонува-
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національні ігри, традиційно-релігійна культура, 
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Ці елементи носять специфічний характер, 
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їх традицій, обрядів, свого фольклору. 

Зберегти дитячі роки людства, той рівень 
сприйняття Всесвіту, що існував у наших пра-
щурів, і передати цей скарб нашим дітям, ону-
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роду. Все це сприяє розвитку добродії, попов-
нює дитячий попит новими поняттями, розстав-
ляє все на свої місця в дитячій уяві про Всесвіт 
та суспільство. 

Запит подальшого дослідження фольклору, 
народних звичаїв, релігійних та календарних 
свят, з точки зору не тільки накопичення наро-
дознавчого матеріалу в сьогоденні, його реконс-
трукції в сучасній культурі, а насамперед, як ін-
струментарію соціалізації майбутнього поколін-
ня, як засобу виховання дітей та підлітків, обу-
мовлений потребами українського державотво-
рення і соціальними потребами в толерантному 
вихованні дітей в поліетнічному суспільстві Ук-
раїни. 
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Постановка проблемы. Реформационные 
процессы, происходящие в отечественном обра-
зовательном пространстве, требуют новых под-
ходов к проблеме подготовки детей к система-
тическому обучению в школе. Решение этого 
вопроса во многом является основой, от которой 
зависят дальнейшие успехи ребенка в учебной 
деятельности, самодостаточность и самочув-
ствие, в свою очередь, влияющие на его психи-
ческое и соматическое здоровье. 

Результаты изучения деятельности до-
школьных учебных заведений показали, что со-
стояние готовности детей шести лет к система-
тическому обучению не в полной мере отвечает 
современным требованиям, новому социально-
му заказу относительно уровня образованности 
и воспитанности детей. В работе дошкольных 
учреждений преобладает функциональный и 
формальный подход к процессу подготовки к 
обучению в школе детей дошкольного возраста. 
Это заключается в форсировании темпов разви-
тия дошкольников и приспособлении уровня их 
знаний и умений к уровню требований школы. 
Подготовка ребенка к систематическому обуче-
нию на основе функционального подхода имеет 

ряд негативных последствий, приводит к игно-
рированию самоценности дошкольного и млад-
шего школьного возраста. 

Анализ литературы. Понятие «готовность 
к школе» отличается сложностью и неоднознач-
ностью подходов к его определению, количе-
ственных и качественных характеристик его 
компонентов. Разработка проблемы готовности 
ребенка к обучению в школе в психолого-
педагогических исследованиях осуществлялась 
в нескольких направлениях. 

Первое направление представлено исследо-
ваниями, изучавшими процесс подготовки ре-
бенка к систематическому обучению, формиро-
ванию у детей дошкольного возраста опреде-
ленных знаний, которые облегчают в дальней-
шем усвоение учебного материала во время за-
нятий в школе (Е. Анищенко, Л. Артемова, И. 
Будницкая, Л. Журова, В. Логинова, А. Усова и 
др.). Указанный подход требует четкого плани-
рования и организации занятий в детском саду, 
использования специальной методики обучения, 
адекватной возрастным возможностям старших 
дошкольников, особенностям их мышления. 

Второе направление изучения феномена го-
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товности ребенка к школе связывается с ново-
образованиями и изменениями в психике ребен-
ка, которые наблюдаются в конце дошкольного 
возраста, соотносятся с понятием «школьная 
зрелость» и предусматривают комплекс качеств, 
которые образуют умение учиться (Л. Божович, 
А. Запорожец, С. Коробко, В. Котырло, С. Ла-
дывир, Е. Проскура, Т. Иванова и др.). Так, в ис-
следовании Т. Е. Ивановой отмечается, что в 
дошкольных учреждениях проводится недоста-
точная работа по подготовке детей к школе, раз-
витию логических структур мышления; недо-
оценивается на практике формирование у до-
школьников пытливости, любознательности, са-
мостоятельности. Потенциальные возможности 
детей не всегда реализуются. 

Третье направление исследования (Г. Бар-
дин, Л. Венгер, Н. Гуткина, Н. Денисович, Н. 
Сафронов и др.) направлено на определение у 
ребенка предпосылок и психических образова-
ний, необходимых для школьного обучения, на 
разработку соответствующего диагностического 
инструментария. Современная психофизиологи-
ческая наука установила, что рост и развитие 
детей протекают неравномерно и зависят как от 
генетических, так и от средовых факторов. Ва-
риации индивидуальных темпов развития в 
норме могут достигать одного года и более, что 
не является признаком каких-либо опасных для 
здоровья отклонений в развитии, но требует по-
вышенного внимания и специальных мер взрос-
лых по формированию у таких детей устойчивой 
адаптации к изменяющимся условиям жизни и 
деятельности. Существующая неоднозначность 
понимания готовности дошкольников к обуче-
нию в школе сразу же создает ряд проблем, свя-
занных с процессом подготовки детей к систе-
матическому обучению. 

В связи с этим целью статьи является ана-
лиз многоплановости проблемы подготовки де-
тей к обучению в школе на современном этапе. 

Изложение основного материала. Как 
правило, подготовка детей к обучению в школе 
осуществляется в условиях дошкольных учеб-
ных заведений, а также в подготовительных 
группах при начальной школе. Одна из проблем 
этой подготовки связана с вопросом – какого 
ребенка ожидает и хотела бы принять школа? 

Базовым компонентом дошкольного образо-
вания Украины и Государственным стандартом 
начального общего образования определены це-
ли и задачи дошкольного и начального звеньев 
образования. Так, целью дошкольного образова-
ния является формирование базиса личностной 
культуры ребенка через открытие ему мира в его 
целостности и разнообразии как совокупности 
четырех сфер жизнедеятельности – «Природа», 

«Культура», «Люди», «Я сам». В дальнейшем 
это должно находить логическое продолжение 
на этапе обучения в начальной школе – создание 
условий и осуществление всестороннего разви-
тия младших школьников, полноценное овладе-
ние ими всеми компонентами учебной деятель-
ности на основе того базиса, который дети по-
лучили в дошкольном возрасте. Однако часто на 
практике именно задача, стоящая перед началь-
ной школой (овладение детьми компонентами 
учебной деятельности), является целью работы 
воспитателя дошкольного учреждения со стар-
шими дошкольниками. В значительной мере это 
связано с тем, что длительное время в отече-
ственном дошкольном воспитании профессио-
нализм педагога-дошкольника заключался в 
том, насколько близко он в своей работе с деть-
ми подошел к реализации этой задачи. 

Не является секретом и тот факт, что оценка 
руководящими органами успешности работы 
дошкольных учреждений зачастую также зави-
сит от мнения школьных учителей об уровне 
сформированности у выпускников детских са-
дов школьных умений и навыков. 

Учителя первого класса зачастую оценива-
ют уровень развития каждого вновь поступив-
шего ученика в зависимости от знаний им опре-
деленной части учебного материала, а не от раз-
вития необходимых для обучения физических и 
психических качеств личности (память, мышле-
ние, воображение, любознательность, воля и 
др.). Воспитатели же, в свою очередь, предвидя 
такие требования школы, стремятся дать детям 
конкретный объем знаний, умений и навыков, 
механически «натаскивая» на школьную про-
грамму. Содержание дошкольного образования 
выстраивается в «школьной логике» – логике 
будущих учебных предметов. Практикуется 
раннее обучение детей письму, чтению, услож-
ненной для дошкольников математике и др. Со-
здается неправомерная диспропорция в ведущих 
содержательных линиях образования, состоящая 
в преобладании познавательного развития над 
художественно-эстетическим, физическим и со-
циально-личностным. Игра и другие специфиче-
ские для этого возраста виды деятельности вы-
тесняются занятиями, которые становятся пре-
обладающей формой обучения и воспитания. 
При этом игнорируются объективные возраст-
ные закономерности развития ребенка, харак-
терные для дошкольного возраста, а значит, и 
интересы самого ребенка [1]. 

Важной проблемой является также профес-
сиональная подготовка педагогических кадров, 
работающих с детьми по подготовке их к обуче-
нию в школе. Часто можно видеть, что воспита-
тели, работающие с детьми старшего дошколь-
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ного возраста, переносят содержание програм-
мы для детей седьмого года жизни на работу с 
детьми шестого года жизни; выполняют необос-
нованные требования учителей начальной шко-
лы по обучению детей навыкам чтения, счета, 
письма; дублируют содержание, формы и мето-
ды школьного обучения в практике работы с 
детьми дошкольного возраста. 

Аналогичные претензии можно предъявить 
и к учителям начальной школы. Специалисты, 
окончившие факультет начального образования, 
не знают психологии детей дошкольного воз-
раста, технологии их обучения. Не ориентиру-
ются в содержании программ развития, воспи-
тания и обучения детей старшего дошкольного 
возраста; в работе по подготовке дошкольников 
к обучению в школе используют школьные про-
граммы; предъявляют к пятилетним детям тре-
бования, как к шести- и семилетним, использу-
ют школьные методы и приемы работы. Забота о 
полноценном проживании важнейшего периода 
развития дошкольного детства остается за пре-
делами внимания учителя. 

Ситуация усугубляется также неоправдан-
ной практикой приема детей в общеобразова-
тельные учреждения на основе особых требова-
ний к учебным знаниям, предъявляемым к ре-
бенку при поступлении в первый класс. В этих 
случаях образовательные учреждения, «прикры-
ваясь» интересами ребенка, фактически выби-
рают удобных им детей. Тем самым ущемляется 
конституционное право ребенка на образование, 
и одновременно нарушаются законные права 
родителей выбирать школу для своих детей [2]. 

Еще одна проблема возникает в связи с ме-
тодикой и дидактическим обеспечением процес-
са подготовки ребенка к обучению в школе. Не-
смотря на дошкольный возраст, обучение детей 
нередко строится по типу школьного, которое 
опирается преимущественно на словесно-
логическое представление учебной информации. 
Чаще всего это присуще учителям начальной 
школы, работающим с детьми в подготовитель-
ных группах при школах. Однако это можно 
наблюдать и в работе воспитателей со старшими 
дошкольниками. Это является одной из причин 
того, что присущее дошкольникам образное, 
конкретно-эмоциональное мышление в полной 
мере не развивается. Не всегда в практике рабо-
ты дошкольных учебных заведений учитывается 
и то, что только в младшем школьном возрасте у 
ребенка появляется мотивация к обучению, дет-
ская любознательность переходит в элементар-
ные познавательные интересы, развивается са-
мооценка, критичность к себе и окружающим, 
совершенствуются навыки общения. И в соот-
ветствии с этим, дети овладевают полноценны-

ми навыками чтения, письма, вычислений, удо-
стоверяющих их познавательный и социальный 
рост. Только у первоклассников постепенно ме-
няется социальный статус личности, для кото-
рой обучение становится трудом, что объединя-
ет ребенка с миром взрослых [3]. 

Надо отдать должное тому, что все же педа-
гоги дошкольных учреждений рациональнее со-
четают фронтальное, подгрупповое и индивиду-
альное взаимодействие с детьми. Посещая под-
готовительные группы при начальной школе, 
дети сталкиваются с практикой классно-урочной 
системы с преимущественным преобладанием 
фронтальных форм взаимодействия педагога с 
детьми. 

Проблемой становится и то, что ни воспита-
тели детских садов, ни учителя начальной шко-
лы не учитывают психологические особенности 
развития мальчиков и девочек. Исследования 
ученых свидетельствуют о том, что мальчики и 
девочки развиваются по-разному, у них разные 
программы развития, в результате чего, посту-
пающий в школу шестилетний мальчик, отстает 
в развитии от шестилетней девочки примерно на 
год-полтора. 

Серьезной проблемой остается недостаточ-
ное развитие воображения у детей – процесс, 
который сегодня называется психологами одним 
из самых главных в обучении. Без воображения 
затруднена мыслительная деятельность, невоз-
можно решение даже самой элементарной твор-
ческой задачи. Без воображения трудно сформи-
ровать умение представить, предвидеть, срав-
нить и т. д. Причина такого явления кроется в 
отсутствии достаточного уровня развития игро-
вой деятельности, в частности, сюжетно-
ролевой игры. Через игру и в игре сознание ре-
бенка готовится к предстоящим изменениям 
условий жизни, отношений со сверстниками и 
взрослыми, формируются качества личности, 
необходимые будущему школьнику. Играя, ре-
бенок приучается действовать в коллективе 
сверстников, подчинять личные желания инте-
ресам товарищей, выполнять установленные 
правила, прилагать определенные усилия для 
преодоления встречающихся трудностей. В игре 
формируются такие качества, как самостоятель-
ность, инициативность, организованность, раз-
виваются творческие способности, умение рабо-
тать коллективно. Все это необходимо будуще-
му первокласснику. Целенаправленное ознаком-
ление детей в детском саду с общественной и 
учебной жизнью школьников, в том числе и че-
рез игровую деятельность, помогает формиро-
ванию у них правильных представлений о шко-
ле, положительного отношения к учебному про-
цессу. Новообразования, которые должны по-
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явиться у ребенка к семи годам, а конкретно – 
мотив к учебной деятельности, вызревает в игре. 
Другой вид деятельности, в частности, учебная 
деятельность полноценного психического раз-
вития ребенку не дает [4]. 

Проблемой также является отношение ро-
дителей к подготовке детей к обучению в школе. 
Значительный вред развитию ребенка-
дошкольника может принести некомпетентность 
родителей в вопросах психофизических особен-
ностей детей и их подготовки к школе. 

Данные медицины свидетельствуют о том, 
что раннее обучение приводит к переутомлению 
и перегрузкам маленьких детей, отрицательно 
сказывается на состоянии их здоровья, провоци-
рует неврозы и другие нежелательные явления 
при переходе к школьному образованию. 

Родители же считают, что именно раннее 
обучение ребенка в дошкольном возрасте обес-
печит ему в дальнейшем успешность школьного 
образования. Поэтому родители стремятся к то-
му, чтобы их ребенок в любом образовательном 
учреждении, будь то начальная школа или дет-
ский сад, наращивал знания, умения, навыки на 
протяжении всего периода детства, чем раньше 
он начнет школьное обучение, тем лучше. 

В условиях социальной и экономической 
нестабильности, под гнетом страха «не спра-
виться» с жизнью – потерять работу, обеднеть, 
заболеть родители сами становятся неуверен-
ными, уязвимыми, эмоционально нестабильны-
ми. Появился новый социальный страх – не-
успешность детей. Родители боятся, что ребе-
нок, неподготовленный к школе или недоста-
точно хорошо справляющийся со школьными 
требованиями, может не выдержать конкурен-
ции с другими детьми, оказаться неудачником, 
малоценным в глазах педагогов и сверстников, 
без перспектив в будущем. Поэтому хороший 
детский сад, по мнению многих родителей, это 
тот, в котором много занятий, где учат читать, 
писать, считать, и который больше похож на 
школу [4]. 

Несмотря на большой выбор литературы по 
вопросам развития и воспитания ребенка до-
школьного возраста, современные родители (в 
большинстве) остаются психологически негра-
мотными. Особое внимание взрослых к «специ-
альной» подготовке дошкольников к обучению в 
школе (обучение чтению, решению примеров и 
задач, а также письму) затормаживает развитие 
всех других сторон их личности, необходимых 
для успешного формирования новой социальной 
роли ученика. Известно, что предметные умения 
и навыки только на первых порах (и то не все-

гда) выручают учащихся. Как только учебные 
задачи требуют высокого уровня развития таких 
качеств, как самостоятельность, инициатив-
ность, целеустремленность, как только задачу 
нужно выполнить творчески, или сравнить свой 
результат с эталонным, ученик начинает испы-
тывать трудности, требует помощи со стороны 
учителя. И при посещении ребенком детского 
сада, и при посещении подготовительных групп 
при начальной школе, задачи общего развития 
отходят на второй план, уступая место школь-
ной подготовке. Нивелируется сама идея само-
ценности дошкольного детства и основных ви-
дов деятельности детей этого возраста [3]. 

Вывод. Изучение и анализ работы с до-
школьниками по подготовке их к обучению в 
школе, общение с родителями свидетельствуют, 
что требования родителей и подавляющего чис-
ла учителей ориентируются на устаревшие 
представления о том, что раннее обучение ре-
бенка чисто предметным знаниям обеспечивает 
его успешное обучение в школе, позитивное от-
ношение к нему взрослых и сверстников. К со-
жалению, эту идею поддерживает и воплощает 
значительный ряд педагогов дошкольных учеб-
ных заведений. Сегодня задача педагогической 
теории и практики – изменить эту ошибочную 
мысль и доказать необходимость осознания 
сущности природы дошкольного детства как 
важного и уникального периода, который созда-
ет базу для всей дальнейшей будущей жизни и 
деятельности личности. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
 
УДК 378.14:37.036 

Волошина Т. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
И ОЦЕНИВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТА 

У статті розглянуті теоретичні основи розвитку креативності студента, різні наукові конце-
пції критеріїв креативності, важливість розвитку креативних творчих здібностей в процесі підго-
товки майбутнього інженера-педагога. 

Ключові слова: креативність, творчі здібності, вчення, інженер-педагог. 
В статье рассмотрены теоретические основы развития креативности студента, различные 

научные концепции критериев креативности, важность развития креативных творческих способ-
ностей в процессе подготовки будущего инженера-педагога. 

Ключевые слова: креативность, творческие способности, обучение, инженер-педагог. 
Theoretical bases of development a creative of student, different scientific conceptions of criteria of cre-

ativity, importance of development of creative capabilities in the process of preparation of future engineer-
teacher, are considered in the article. 

Key words: creativity capabilities, teaching, engineer-teacher. 
 

«Во всех важных вещах, 
которые Вы делаете, 
вполне целесообразно искать 
творческую альтернативу». 

Матиас Нельке. 
 

Постановка проблемы. Творчество, 
нахождение новаторских, прогрессивных выхо-
дов из создавшейся ситуации всегда было ос-
новным условием развития общества. Особую 
актуальность приобретают творческие процессы 
в современных социально-экономических усло-
виях. Становление рыночных отношений требу-
ет от руководителей и персонала гибкого реаги-
рования на динамические изменения внешних 
условий. Это достигается в первую очередь за 
счет человеческого фактора. 

Развитие современной педагогики также ха-
рактеризуется повышенным вниманием к твор-
ческому потенциалу человека, созданием обра-
зовательной среды, способствующей его само-
развитию. Существующая в системе высшего 
образования острая потребность в подготовке 
интеллектуальных, инициативных, творческих 
специалистов сопровождается неудовлетворен-
ностью образовательным процессом, не уделя-
ющим должного внимания проявлению и разви-
тию креативности как общей способности к 
творчеству. 

Анализ последних исследований. Развитие 
креативности и творческой способности лично-
сти, изучение психических закономерностей и 
механизмов творческого процесса на всех эта-
пах развития общества являлись актуальной 
проблемой. 

Творческие способности – предмет изуче-
ния философов, педагогов и психологов. Значи-
тельный опыт изучения творческого процесса 
накоплен в психолого-педагогических исследо-
ваниях (Н. В. Кипиани, А. М. Матюшкин, Я. А. 
Пономарёв, Н. Г. Алексеев, С. М. Бернштейн, 
В. С. Библер, В. Н. Пушкин, О. К. Тихомиров, 
Э. Г. Юдин, Н. Г. Фролов). 

Механизмы творчества и структура креа-
тивности с позиции психофизиологии разрабо-
таны такими исследователями, как М. Я. Басов, 
В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, А. В. Брушлин-
ский, Л. С. Выготский, Д. В. Колесов, Е. Н. Со-
колов, Б. М. Теплов. 

Огромный творческий потенциал педагоги-
ки отмечали в своих трудах Я. А. Коменский, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Н. К. Крупская, 
В. А. Сухомлинский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, Л. С. Выготский, A. B. Запорожец, 
Т. И. Осокина, Н. П. Сакулина, H. A. Ветлугина, 
А. Ф. Воловик, Т. С. Комарова. 

Одним из основополагающих условий, не-
обходимых для формирования креативности, 
выступает, по мнению ряда исследователей (В. 
Н. Дружинина, А. Н. Лука, К. Роджерса), не-
формальность развивающей среды. 

Проблема развития креативности важна для 
любого человека и всего общества в целом. Си-
стема образования, основанная на развитии в 
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основном логического мышления, в условиях 
жёсткой регламентации образовательного про-
цесса не способствует в полной мере формиро-
ванию творческой личности. Творческая дея-
тельность, в рамках которой осуществляется 
процесс воспитания, напротив, обладает необ-
ходимым педагогическим потенциалом и обес-
печивает культурно-формирующие условия для 
развития креативности. 

Цель статьи – рассмотреть теоретические 
основы развития креативности студента, раз-
личные научные концепции критериев креатив-
ности, показать важность развития креативных 
творческих способностей в процессе подготовки 
будущего инженера-педагога швейного профиля. 

Изложение основного материала. Креа-
тивность (от англ. create – создавать, англ. 
creative – созидательный, творческий) – это 
творческие способности индивида, характери-
зующиеся готовностью к созданию принципи-
ально новых идей, отклоняющихся от традици-
онных или принятых схем мышления и входя-
щие в структуру одаренности в качестве незави-
симого фактора, а также способность решать 
проблемы, возникающие внутри статичных си-
стем [1]. 

Понятие «креативность» впервые использо-
вал в 1922 г. Д. Симпсон. Этим он обозначил 
способность человека отказываться от стерео-
типных способов мышления. Впоследствии ста-
ли рассматривать креативность – как высший 
мыслительный процесс: в контексте психологи-
ческого знания оно приобрело значение только к 
началу 50-х гг. В этот период Дж. Гилфорд 
предложил психологам сосредоточить своё вни-
мание на изучении способности к творчеству. 
Постепенно интерес к исследованию творческих 
способностей несколько возрос: были созданы 
несколько лабораторий и институтов, стали вы-
ходить журналы «The Creative Behavior», «The 
Creativity Research Journal», монографии, разра-
батывались различные программы. 

В настоящее время в Украине и России ис-
следования творческих способностей молодежи 
проводятся в рамках государственных про-
грамм. Стартовала украинская национальная 
программа поддержки одаренных студентов 
«Профессионалы будущего». Объявляются кон-
курсы, присуждаются именные стипендии. 
Например, конкурс «Интеллект – Творчество – 
Успех» – это выявление талантливых студентов, 
содействие их профессиональному росту, созда-
ние кадрового резерва молодых специалистов, 
обмен научными идеями, стимулирование пер-
спективных исследований, помощь работодате-
лям по знакомству с будущими специалистами 
еще на стадии их обучения в вузах. 

В свою очередь, Всеукраинская стипенди-
альная программа им. Ивана Пулюя поддержи-
вает и материально поощряет одаренную моло-
дежь Украины, а стипендиальная программа 
«Завтра. UA» Фонда Виктора Пинчука является 
первой частной общенациональной программой 
по поддержке талантливой молодежи. Главная 
цель последней – способствовать формирова-
нию нового поколения интеллектуальной и де-
ловой элиты страны. Критерии отбора – высо-
кий уровень профессиональных знаний, само-
стоятельная научная работа, лидерские, комму-
никационные и творческие способности и еже-
годные гранты на поощрение лучших научных 
работ среди студентов, молодых ученых и аспи-
рантов, учебно-методических работ, курсовых 
работ, персональных стипендий, дипломных ра-
бот среди выпускников высших учебных заве-
дений. 

Таким образом, «революция креативности», 
начатая вначале 60-х, до сих пор не окончена, 
поддерживается во многих странах на государ-
ственном и частном уровне и является наилуч-
шей инвестицией в будущее нации. 

Главными идеологами «психометрическо-
го» подхода к изучению креативности стали Дж. 
Гилфорд и Э. П. Торенс. Концепция креативно-
сти как универсальной познавательной творче-
ской способности приобрела популярность по-
сле выхода в свет работ Дж. Гилфорда в 1967 г. 

Джой Пол Гилфорд указал на принципиаль-
ное различие между двумя типами мыслитель-
ных операций: конвергенцией и дивергенцией. 
Конвергентное мышление (схождение) актуали-
зируется в том случае, когда человеку, решаю-
щему задачу, на основе множества условий надо 
найти единственно верное решение. Дивергент-
ное мышление определяется как «тип мышле-
ния, идущего в различных направлениях». Такой 
тип мышления допускает варьирование путей 
решения проблемы, приводит к неожиданным 
выводам и результатам. 

Джой Пол Гилфорд считал дивергенцию ос-
новой креативности как общей творческой спо-
собности и выделил следующие ее параметры: 
- способность к обнаружению и постановке 

проблем; 
- способность к генерированию большого чис-

ла идей; 
- гибкость; 
- оригинальность; 
- способность усовершенствовать объект, до-

бавляя детали; 
- способность решать проблемы, т. е. способ-

ности к анализу и синтезу. 
На основе этого Дж. Гилфорд и его сотруд-

ники разработали тесты для старшеклассников и 
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людей с более высоким уровнем образования. 
Поэтому тесты Гилфорда полностью приемлемы 
для тестирования студентов, будущих инжене-
ров-педагогов швейного профиля и педагогиче-
ские исследования в этом направлении нами 
проводятся. 

Свое развитие программа Гилфорда полу-
чила в исследованиях Торренса. По мнению 
Элиса Пола Торренса, креативность проявляе-
тся, когда существует дефицит знаний; в про-
цессе включения новой информации в новые 
структуры и связи; в процессе идентификации 
недостающей информации; в процессе поиска 
новых решений; при их проверке; в процессе со-
общения результатов. 

Тест Пола Торренса, самый известный в ми-
ровой психологической практике, является са-
мым валидным и надежным стандартизирован-
ным инструментом, позволяющим измерить все 
основные характеристики креативного мышле-
ния и оценить творческий потенциал личности. 
Торренс разрабатывал свои тесты в ходе учебно-
методической работы по развитию творческих 
способностей детей. Его программа включала в 
себя несколько этапов: словесная шкала, изобра-
зительная шкала, словесно-звуковая шкала [2]. 

В дальнейшем М. Воллах и Н. Коган изме-
нили систему проведения тестов креативности. 
По их мнению, для проявления творчества нуж-
на непринужденная, свободная обстановка, ко-
гда испытуемый может иметь свободный доступ 
к дополнительной информации по предмету за-
дания, а соревновательная мотивация блокирует 
самоактуализацию личности, затрудняет прояв-
ление ее творческих возможностей. Исследова-
тели предоставляли испытуемым столько вре-
мени, сколько им было необходимо для решения 
задачи или для формулирования ответа на во-
прос, тестирование проводилось в ходе игры, 
при этом соревнование между участниками сво-
дилось к минимуму, а экспериментатор прини-
мал любой ответ [3]. 

Интересна концепция С. Медника. Для него 
креативность – ассоциативный творческий про-
цесс актуализации отдаленных зон смыслового 
пространства. При этом творческое мышление 
рассматривается им как преодоление стереоти-
пов, формирование новых смысловых связей. С. 
Медник разработал тест «Отдаленных ассоциа-
ций», в котором испытуемому предлагают слова 
из максимально удалённых ассоциативных об-
ластей. Испытуемый должен предложить слово, 
увязанное по смыслу с тремя различными сло-
вами [4]. 

Такой метод развития творческих ассоциа-
ций в формообразовании костюма лег в основу 
упражнений по дисциплине «Основы дизайна» 

для студентов профиля подготовки «Моделиро-
вание, конструирование и технология швейных 
изделий». 

Теория, предложенная Р. Стернбергом и Д. 
Лавертом, является одной из последних по вре-
мени возникновения. Авторы дают свое опреде-
ление креативного человека. Он умеет зани-
маться неизвестными или мало популярными 
идеями; вопреки сопротивлению среды, непо-
ниманию и неприятию, настаивает на опреде-
ленных идеях и «продает их по высокой цене». 
По мнению Стернберга, креативность – способ-
ность идти на разумный риск, готовность пре-
одолевать препятствия, наличие толерантности к 
неопределенности, готовность противостоять 
мнению окружающих [5]. 

Несмотря на разные точки зрения, практи-
чески во всех определениях креативность свя-
зывается с изобретением чего-то нового (для 
личности или общества). Безусловно, с точки 
зрения педагогики и психологии, креативность 
носит личностный характер. Под креативностью 
в педагогическом словаре понимается «уровень 
творческой одаренности, способности к творче-
ству, составляющий относительно устойчивую 
характеристику личности» [6, с. 66]. 

В процессе обучения, воспитания и разви-
тия личности существуют вербальная и образная 
составляющие креативности, которые предстают 
как взаимозависящие друг от друга компоненты. 
Вербальная составляющая основана на методах 
речевого (устного или письменного) общения: 
беседа, интервью, опрос, тесты, анкетирование; 
образная – на воображении, ассоциациях. 

От того, какое место в системе образования 
займет развитие воображения личности как со-
ставляющего элемента креативной деятельно-
сти, во многом зависит развитие творческих 
способностей студентов. Исследователи отме-
чают, что высокие показатели креативности у 
молодого человека отнюдь не гарантируют их 
творческие достижения в будущем, а лишь уве-
личивают вероятность их появления при нали-
чии высокой мотивации к творчеству и овладе-
нии творческими умениями. 

Представим креативные способности, кото-
рые необходимо развивать при обучении: 
- беглость – способность продуцировать мно-

жество идей; 
- разработанность – способность детально раз-

рабатывать возникшие идеи; 
- гибкость – способность применять разнооб-

разные стратегии при решении проблем; 
- сопротивление замыканию – это способность 

не следовать стереотипам и длительное время 
«оставаться открытым» для разнообразной 
поступающей информации; 
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- оригинальность – способность продуциро-
вать необычные, нестандартные идеи; 

- абстрактность названия – это понимание сути 
проблемы того, что действительно суще-
ственно; процесс называния отражает спо-
собность к трансформации образной инфор-
мации в словесную форму. 

Согласно авторитетному американскому 
психологу А. Маслоу, творческая направлен-
ность, врожденно свойственная всем, теряется 
большинством под воздействием среды. Задача 
педагога – создать благоприятную творческую 
среду и условия, стимулирующие развитие креа-
тивных способностей личности студента. Пси-
холог Даниель Големан, открывший «эмоцио-
нальную интеллигентность», установил, что 
наиболее креативными являются дети, «которые 
рано ощущают себя увлеченными каким-то 
определенным занятием». Говард Гарднер, так-
же психолог, полагает, что креативность – это 
«не разновидность жидкости, которая может 
растекаться во всех направлениях», она привя-
зана к вполне определенной сфере [7, с. 24]. 

Обозначим условия, стимулирующие разви-
тие креативности: 
- ситуации незавершенности или открытости в 

отличие от жестко заданных и строго контро-
лируемых; 

- акцент на самостоятельных разработках 
наблюдениях, чувствах, обобщениях; 

- стимулирование ответственности и незави-
симости; 

- внимание к интересам личности со стороны 
взрослых и сверстников; 

- разрешение и поощрение множества вопро-
сов; 

- мотивация творческой деятельности. 
Хотя разносторонне развитая креативность 

не повредит никому, мы согласимся с Г. Гард-
нером, что вместо того, чтобы разбрасываться, 
разумнее сконцентрировать внимание на опре-
деленной области, на «своей» личной террито-
рии. Безусловно, таковой может являться сфера 
профессиональной компетенции будущих спе-
циалистов инженеров-педагогов. 

По авторитетному мнению Л. З. Тархан, все 
профессиональные компетентности интегриру-
ют большую группу компетентностей, являю-
щихся качественным показателем профессио-
нальной зрелости специалиста, один из призна-
ков которой – «стремление и способность разви-
вать свой творческий потенциал, осваивать но-
вые способы действия» [8, с. 35]. 

Педагогическая креативность развивается 
на протяжении всей педагогической деятельно-
сти и является решающим фактором продвиже-
ния к вершинам педагогического мастерства. 

Для будущего инженера-педагога профиля 
«Моделирование, конструирование и техноло-
гия швейных изделий» потребуется креативный 
подход к решению как педагогических, так и 
художественно-конструкторских и технологиче-
ских задач. Такой специалист должен соединить 
в себе, с одной стороны, смелый полёт фанта-
зии, раскованность мысли, творческое новатор-
ство, а с другой, – высокое чувство педагогиче-
ской ответственности, дисциплину ума, способ-
ность максимально считаться с реальными усло-
виями производства. Он должен знать технику, 
общественные и психолого-педагогические 
науки, уметь чертить и, конечно, иметь умелые 
руки. 

В практике обучения инженеров-педагогов 
швейного профиля дисциплинам художествен-
ного цикла с целью содействия развитию твор-
ческого мышления используются учебные ситу-
ации, которые характеризуются незавершенно-
стью или открытостью для переноса новых эле-
ментов. 

Решение проблемных задач воспитывает у 
студентов готовность быстро переключаться с 
одной идеи на другую; формулировке множе-
ства вопросов; поощряется склонность к симво-
лическому, ассоциативному мышлению; уме-
нию увидеть в простом сложное, а в сложном – 
простое. Для оценки креативности студента ис-
пользуются различные тесты дивергентного 
мышления, личностные опросники, анализ ре-
зультативности деятельности. 

Вывод. Креативность – это способность 
студента на основе наследственных данных в 
стимулирующем образовательном пространстве 
в результате направленности (профессионально-
го образования) и включения в определенный 
вид деятельности (приобретение опыта) осу-
ществлять следующие действия: 
- порождать необычные поисково-преобразу-

ющие идеи, отклоняться в мышлении от тра-
диционных схем, быстро разрешать про-
блемные ситуации (креативность мышления); 

- развивать интеллектуально-логические спо-
собности (проблемное видение, анализ, объ-
яснение, синтез); 

- развивать творческие способности (вообра-
жение, фантазию, чувство вкуса в процессе 
деятельности). 

Критериями оценки креативности студента 
могут стать скорость (продуктивность) и гиб-
кость мысли, оригинальность, любознатель-
ность, точность и смелость (готовность к разум-
ному риску в профессиональной деятельности), 
увлеченность творческим процессом. 

Креативность будущего инженера-педагога 
должна развиваться на протяжении всей его дея-
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тельности, связанной с профессиональной 
направленностью. Итогом проявления креатив-
ности при обучении будет являться удовлетво-
ренность студента выбранной профессией, а 
благодатной почвой для развития – наличие 
творческой среды обучения: применение новых 
учебных технологий, форм, методов обучения и 
воспитания при обязательном росте педагогиче-
ского мастерства самого преподавателя. Поэто-
му важно исследование развития педагогиче-
ской креативности как одного из главных пока-
зателей профессиональной компетентности пре-
подавателя. 
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Постановка проблемы. Социально-эконо-

мические изменения последнего десятилетия 
усилили тенденции к регионализации, в том 
числе и в сфере профессионального образова-
ния. Сегодня молодые люди заинтересованы в 
получении образовательных услуг в непосред-
ственной близости к месту своего проживания, 
хотят получить специальность и (или) профес-
сию, востребованную на региональном рынке 
труда, ценят образование как потребительское 
благо, но не готовы за него платить. 

В то же время отечественная высшая школа, 
прежде всего профессиональная, традиционно 
строится по отраслевому принципу и, несмотря 
на все изменения двух последних десятилетий, 
по-прежнему слабо учитывает интересы и по-
требности региональных сообществ. 

Бизнес-структуры не спешат инвестировать 
средства в профессиональное образование, ис-
пользуя кадры, подготовленные на основе бюд-
жетного финансирования системы высшего об-
разования. 

Одновременно меняется социальный запрос 
на «послешкольное» образование: либерализа-
ция социально-экономических отношений в об-
ществе смещает акцент с общих социальных по-
требностей в сторону интересов конкретных по-
требителей образовательных услуг (индивидов, 
организаций), их специфических запросов, вку-
сов, предпочтений, ожиданий и в определенном 
смысле нарушает традиционный баланс между 
рынком труда и сферой профессионального об-
разования. 

В этих условиях возникает объективная 
необходимость создания в регионе благоприят-
ной профессионально-образовательной среды, 
предоставляющей каждому возможность реали-
зовать свой потенциал через систему непрерыв-
ного профессионального образования, ориенти-
рованного на потребности и трудовые возмож-
ности региона. Для решения этой сложной зада-
чи может оказаться полезным опыт американ-
ских местных колледжей. 

Так как деятельность этого сегмента обра-
зовательной системы США в Украине малоиз-
вестна и не получила серьезной дидактической 
оценки, с нашей точки зрения, представляет 
интерес общая характеристика данного фено-
мена. 

Цель статьи – анализ целей, задач и глав-
ных принципов функционирования системы 
местных колледжей в США. 

Изложение основного материала. В США 
к системе высшего образования относятся все 
учебные заведения, предоставляющие «послеш-
кольные» образовательные услуги. Это двух- и 

четырехгодичные колледжи, университеты, 
школы бизнеса, профессиональные школы и др. 
[1]. 

Двухгодичные колледжи готовят специали-
стов среднего звена, квалифицированных рабо-
чих, а также обеспечивают подготовку студен-
тов по так называемым «переводным» програм-
мам (transfer programs), позволяющим им после 
двух лет обучения продолжить учебу на втором-
третьем курсах четырехгодичных местных кол-
леджей. 

После окончания двухгодичного колледжа 
выпускник получает степень ассоциата (Associ-
ate Degree), которая позволяет продолжать обу-
чение в университете (как правило, с третьего 
курса) или работать на младших должностях в 
любой компании США. 

Четырехгодичный колледж дает базовое 
(общее) высшее образование, которому соответ-
ствует степень бакалавра (Bachelor’s degree). В 
зависимости от выбранного образовательного 
направления выпускнику присваивается степень 
бакалавра естественных наук – Bachelor of Sci-
ences (BSc), бакалавра искусств (гуманитарные 
науки) – Bachelor of Arts (BA) или бакалавра 
философии – Bachelor of Philosophy (BPh). 

В дальнейшем можно продолжить обучение 
в профессиональной или исследовательской 
университетской школе, готовящей специали-
стов высшей квалификации и получить степень 
магистра (Master’s degree) или доктора 
(doctorate). 

В многообразии американских «послеш-
кольных» учебных заведений особое место за-
нимают местные колледжи (Community college). 
Эти учебные заведения призваны обеспечивать 
в первую очередь потребности и запросы насе-
ления, проживающего в так называемой «зоне 
обслуживания вуза» (в образовательном окру-
ге). 

Координацию и эффективную организаци-
онно-методическую поддержку деятельности 
местных колледжей обеспечивает Американская 
ассоциация местных колледжей (American Asso-
ciation of Community Colleges, ААСС) [2]. 

Местные колледжи, имеющиеся во всех 
штатах США, очень разнообразны по типам 
(рис. 1) [3], что в целом соответствует совре-
менной тенденции развития высшего образова-
ния [4; 5]. 

Структура, размер колледжа, предлагаемые 
образовательные программы зависят от потреб-
ностей местной общины, тем более что местный 
колледж, как правило, располагается в непо-
средственной близости («an hour’s drive») к по-
требителям своих образовательных услуг. 
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Рис. 1. Типы местных колледжей в США 
(по данным Американской ассоциации местных колледжей [3]). 

 

Студентами местных колледжей являются в 
настоящее время более 12 млн. американцев, что 
составляет более половины общего контингента 
американских студентов. Особенностью мест-
ных колледжей является то, что они предлагают 
широкий выбор образовательных возможностей 

при сравнительно низкой стоимости обучения 
любому желающему. 

По данной причине основной контингент 
этого типа учебных заведений – достаточно 
взрослые люди, совмещающие работу и учебу 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение студентов американских местных колледжей по возрасту 
(2007–2008) (по данным [3]). 

 

По данным ААСС, средний возраст студен-
тов местных колледжей 29 лет (на десять лет 
выше традиционного возраста учащейся моло-
дежи). 

Так как работающая молодежь стремится 
получить образование без отрыва или с частич-
ным отрывом от производства, местные колле-
джи широко используют сочетание очной (full-
time), заочной и вечерней (part-time) форм обу-
чения. Такие студенты зачисляются в колледжи 
с правом выбора режима посещаемости и учеб-
ного расписания, включая не только обучение 
по системе «неполного дня» (вечерняя форма 
обучения), но и занятия в выходные дни и во 
время каникул. 

Студенты неполного учебного дня (они со-

ставляют почти 60% от общего контингента [3]) 
часто не планируют получить по окончании 
обучения академическую степень, они удовле-
творяют практическую потребность в приобре-
тении или расширении своих знаний в какой-
либо сфере. 

Почти 60% студентов американских мест-
ных колледжей – женщины; около трети – пред-
ставители расовых и этнических меньшинств 
или дети недавних иммигрантов. Для этих соци-
альных групп местный колледж предоставляет 
возможность получить профессиональное обра-
зование и таким образом существенно повысить 
свой общественный статус (рис. 3). 

Главная цель каждого местного колледжа – 
его миссия – реализация политики открытого и 
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равноправного доступа к высшему образованию для всех. 

 

Рис. 3. Этнический состав контингента студентов местных колледжей (по данным [3]). 
 

Обязательство соблюдать открытый доступ 
(открытый прием и практически бесплатное 
обучение по академическим программам для 
студентов, являющихся гражданами штата) сде-
лало местные колледжи важным звеном нацио-
нального плана обеспечения всеобщего доступа 
к высшему образованию. 

Местные колледжи, как правило, имеют 
прочные связи с университетами своих штатов и 
с деловым сектором своего региона. Наличие 
подобных связей означает, что программы обу-
чения местных колледжей имеют своей целью 
подготовку студентов либо к последующему до-
стижению успеха в академической области, ли-
бо к непосредственному устройству на работу. 

Студентам предоставляется широкий выбор 
в изучении предметов, всесторонняя поддержка, 
включая учебные консультации и дополнитель-
ные занятия, обеспечивающие каждому возмож-
ность добиться академической успеваемости. 
Однако необходимо отметить, что открытый до-
ступ ни в коем случае не подразумевает воз-
можность любого лица записаться на учебную 
программу без соответствующей академической 
подготовки: лицам, не обладающим достаточной 
подготовкой, предлагают либо подготовитель-
ную, либо другую образовательную программу. 

Второй основной принцип деятельности 
местных колледжей – принцип комплексного 

обучения – заключается в том, что эти колледжи 
всегда предлагают широкий спектр образова-
тельных программ – как академических, так и 
факультативных. Кроме традиционных функций 
младших колледжей, в которых студенты обу-
чаются по программам двух первых курсов под-
готовки бакалавра (так называемые – «перевод-
ные» программы), местные колледжи обеспечи-
вают: 
- профессионально-технические программы; 
- подготовительные программы; 
- местные факультативные программы, многие 

из которых не входят в официальные учебные 
планы и отсутствуют в любом другом вузе [6; 
7]. 

Таким образом, формируется система не-
прерывного образования, которое в местном 
колледже принимает самые различные формы: 
углубление ранее полученных знаний, освоение 
новых профессий, подготовка к получению сте-
пени бакалавра, расширение общеобразователь-
ной подготовки, личностный рост. 

Значительная часть студентов местных кол-
леджей – выходцы из малообеспеченных слоев 
общества; поэтому многим из них приходится 
искать финансовую поддержку, источники ко-
торой могут быть достаточно разнообразными 
(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Источники финансовой поддержки студентов, 
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обучающихся в американских местных колледжах (2007–2008) (по данным [3]). 
Задача местного колледжа – охватить как 

можно более широкий круг социальных, куль-
турных, профессиональных и иных потребно-
стей жителей своего округа, сообразуясь со сво-
ими возможностями и ресурсами, обеспечивая 
открытый доступ и разнообразие образователь-
ных программ, курсов и других видов деятель-
ности (в контексте культурного досуга). Поэто-
му деятельность большинства местных колле-
джей распространяется далеко за пределы чисто 
учебных курсов и программ [8]. 

Местный колледж часто служит своего рода 
культурным и интеллектуальным центром свое-
го округа, особенно в сельской местности. Он 
организует и проводит художественные выстав-
ки, кинофестивали, музыкальные концерты, те-
атральные постановки, ярмарки изделий народ-
ного творчества, спортивные состязания и дру-
гие культурные мероприятия, не всегда связан-
ные с образовательными программами. 

«Политика открытых дверей» требует от 
местного колледжа особых условий. Во-первых, 
необходима развитая образовательная инфра-
структура – обязательным условием эффектив-
ности деятельности местного колледжа является 
наличие хорошо оснащенных библиотеки и цен-
тра учебно-методических ресурсов. Во-вторых, 
местные колледжи обеспечивают внеаудитор-
ную поддержку студентов (учебные консульта-
ции и дополнительные занятия), а также помощь 
студентам в профориентации и трудоустройстве. 

Особенности обучаемого контингента учитыва-
ются местными колледжами при выборе мето-
дики преподавания (индивидуальный подход), 
времени занятий (вечером и по выходным дням) 
и иногда выборе преподавателей. Кроме того, 
размеры студенческих групп в местных колле-
джах часто бывают меньше, чем в других учеб-
ных заведениях. Это означает, что преподавате-
ли могут уделять больше внимания каждому от-
дельному студенту: они не ограничиваются 
аудиторной работой и помогают студентам со-
ставить план учебных занятий, проводят кон-
сультации и дополнительные занятия, руководят 
внеклассной деятельностью. 

В системе местных колледжей работают 
свыше 100 тыс. преподавателей на полной став-
ке и около 190 тыс. – на неполной [3]. С одной 
стороны, возможность работы на неполной 
ставке привлекает в колледж профессионалов, 
которые не считают возможным полностью по-
святить себя преподаванию. С другой стороны, 
небольшие местные колледжи за счет пригла-
шения преподавателей на неполную ставку мо-
гут обеспечить разнообразие образовательных 
программ. 

Большинство штатных преподавателей 
местных колледжей имеет степень магистра 
(рис. 5), но наблюдается тенденция к увеличе-
нию доли лиц, обладающих докторской степе-
нью. 

 

 

Рис. 5. Образовательный уровень профессорско-преподавательского состава 
американских местных колледжей (по данным [3]). 

 

Возрастная характеристика профессорско-
преподавательского состава американских мест-
ных колледжей представлена на рис. 6. Почти 
70% от общего числа педагогических работни-
ков составляют лица старше 54 лет и более 30% – 
старше 60 лет. 

Среди преподавателей местных колледжей 
преобладают мужчины (70%). Однако в связи с 
тем, что в настоящее время происходит есте-
ственный процесс отставки преподавателей, 
массово пришедших в местные колледжи в 
1960–1970-е гг. в период их бурного роста, ген-
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дерное соотношение постепенно меняется, уве-
личивается доля преподавателей-женщин, а 

также преподавателей-представителей нацио-
нальных и расовых меньшинств. 

Рис. 6. Возрастной состав профессорско-преподавательского состава 
американских местных колледжей (по данным [3]). 

 

Штатные преподаватели обычно ведут 15 
часов в неделю (преподаватели на неполной 
ставке – 3 часов). 
Статус преподавателя и размер его оклада опре-
деляются стажем и педагогическими достиже-
ниями. В местных колледжах, как и в четырех-

годичных колледжах, существует система пере-
назначений преподавателей на должность; 
наиболее квалифицированным преподавателям 
предоставляют статус «академического посто-
янства» (tenure) – бессрочный трудовой кон-
тракт (рис. 7). 

 

Рис. 7. Распределение профессорско-преподавательского состава американских местных 
колледжей по стажу работы в колледже (по данным [3]). 

 

Обязанностью преподавателя местного кол-
леджа является повышение своего квалифика-
ционного уровня, посещение профессиональных 
конференций, рассматриваемых как важный ис-
точник ознакомления с научными достижения-
ми в соответствующей профессиональной обла-
сти. 

Помимо общеамериканских организаций, во 
многих штатах имеются свои объединения по 
совершенствованию преподавания в местных 
колледжа. Профессорско-преподавательский со-
став являет собой лицо вуза: считается, что кол-
ледж хорош настолько, насколько его профессо-

ра известны в научно-педагогическом сообще-
стве. Этот же фактор определяет и уровень вне-
бюджетных финансовых поступлений [9]. Явля-
ясь общественными учебными заведениями, 
местные колледжи финансируются в основном 
из средств бюджетов различного уровня. Только 
около 20% средств поступает от платы за обуче-
ние, так как она невелика (особенно по сравне-
нию с четырехгодичными колледжами и уни-
верситетами). 

Из прочих источников (в том числе различ-
ных благотворительных фондов) поступает в 
среднем до 15% средств. 
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Условия и уровни финансирования различ-
ны в различных штатах и зависят от социаль-

ных, экономических и политических условий в 
регионе (рис. 8). 

Рис. 8. Источники формирования бюджета местного колледжа 
(состояние на 2007–2008) (по данным [3]). 

 

Структура управления местным колледжем 
традиционна для вузов США [1]. Всю юридиче-
скую ответственность за деятельность колледжа 
несет совет попечителей (попечительский со-
вет), который определяет политику колледжа, 
назначает его президента, утверждает бюджет и 
учебные программы, нанимает на работу препо-
давателей. Способы формирования попечитель-
ского совета различаются. Примерно в трети 
штатов попечительский совет местного колле-
джа избирается на определенный срок из числа 
лиц, проживающих в зоне обслуживания вуза, в 
ходе местных выборов. При этом будущие по-
печители проводят кампанию за выдвижение 
своей кандидатуры. Еще в трети штатов попечи-
тельский совет назначается губернатором штата 
или другим должностным лицом из числа лиц, 
проживающих в зоне обслуживания. Третий 
способ – это формирование попечительского со-
вета на уровне штата. Обычно члены штатного 
совета назначаются губернатором из жителей 
штата (необязательно проживающих в образова-
тельном округе местного колледжа). 

Главным должностным лицом, отвечающим 
за работу вуза, является его президент. В обя-
занности президента входит информирование 
попечительского совета о всех аспектах дея-
тельности колледжа. Президент и попечитель-
ский совет работают в тесном сотрудничестве. 
Преподаватели и студенты участвуют в обсуж-
дении академических вопросов в рамках раз-
личных комиссий, комитетов и форумов. 

Выводы. 
1. Американский местный колледж является 

хорошо апробированной на практике моделью 
профессионально-образовательного центра, 
ориентированного на потребности региона 
(округа). 

2. Отказавшись от узкой профессиональной 

специализации, местный колледж предоставляет 
широкий спектр образовательных услуг «по-
слешкольного» уровня. 

3. Важнейший принцип деятельности мест-
ного колледжа – открытость доступа к высшему 
образованию – подразумевает широкие возмож-
ности образования для взрослых как ключевой 
элемент непрерывного образования (lifelong 
learning). 
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УДК 371.134 
Литвинов Г. А., Салимов Э. Р. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 

У статті розглядається мотивація навчальної діяльності у студентів різних курсів навчання. 
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Постановка проблемы. Известно, что мо-

тивация учения появляется тогда, когда человек 
осознает необходимость целенаправленного 
обучения и приступает к нему. Изучение моти-
вации учебной деятельности на разных этапах 
становления личности студента необходимо для 
выявления реального уровня и возможных пер-
спектив развития каждого учащегося. 

Анализ литературы. Различные аспекты 
проблемы мотивации учебной деятельности ис-
следовались как в отечественной, так и в зару-
бежной психологии [1–8]. 

Исследования показали, что фактор мотива-
ции для успешной учебы часто сильнее, чем 
фактор интеллекта. Кроме того, отмечено, что 
на мотивационную сферу личности влияет 
большое количество факторов как внешнего, так 
и внутреннего характера, что определяет ее ди-
намичность и изменчивость [9–11]. 

Как ведущий фактор регуляции активности 
личности, ее поведения и деятельности мотива-
ция представляет исключительный интерес для 
психологов и педагогов. По существу, никакое 
эффективное социально-педагогическое взаимо-
действие с учащимся невозможно без учета осо-
бенностей его мотивации. Особенно важную 
роль в процессе обучения играет учебная моти-
вация, которая определяется как частный вид 
мотивации [5; 12]. 

Нужно отметить, что учебную мотивацию 
принято подразделять на внешнюю и на внут-
реннюю. Внешней мотивацией называют побу-
дительную силу, которая является внешней по 
отношению к самой деятельности, то есть когда 
побудительная сила находится вне, за пределами 
деятельности и поведения. Ее определяют 
внешние источники, которые во многом опреде-
ляются общественными условиями жизнедея-
тельности человека (требованиями, ожидания-
ми, возможностями). Внешне мотивированная 

учебная деятельность имеет место при условии, 
что овладение содержанием учебного предмета 
служит не целью, а средством достижения дру-
гих целей, например, получение хорошей оцен-
ки, аттестата, диплома, стипендии, похвалы учи-
теля [13]. 

Система внутренней мотивации – это си-
стема самодеятельности и внутреннего кон-
троля, поиска, напряжения и трудностей, сопро-
вождаемых интересом и воодушевлением. От-
сутствие напряжения приводит к скуке и апатии. 
Внутренняя мотивация теснейшим образом свя-
зана с такими врожденными потребностями че-
ловека, как потребность в активности и инфор-
мации, именно они имеют особое значение в 
стимуляции учения, поэтому считается, что в 
формировании учебной мотивации должна пре-
обладать именно внутренняя мотивация [13]. 

Мотивация учебной деятельности неодно-
родна, она зависит от множества факторов: ин-
дивидуальных особенностей студентов, бли-
жайшей референтной группы, уровня развития 
студенческого коллектива [3]. 

Кроме того, надо отметить, что общее от-
ношение студентов к профессии, то есть к целям 
вузовского обучения, его многозначность 
наполняют профессиональным смыслом и со-
держанием протекание самой учебной деятель-
ности, которая выступает относительно профес-
сиональных целей обучения в качестве средства 
их достижения [8]. 

Таким образом, возникает вопрос о том, как 
же перестраивается структура мотивации сту-
дентов к учению и различным дисциплинам по 
мере роста знаний о будущей профессии и фор-
мирования адекватных представлений о ней. Ес-
ли студент понимает, что за профессию он вы-
брал и считает ее достойной и значимой для об-
щества, то это, безусловно, положительно влия-
ет на его успеваемость [12]. 
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Цель статьи – выявление особенностей мо-
тивации учебной деятельности у студентов раз-
личных курсов обучения. 

Изложение основного материала. Для реа-
лизации цели работы было проведено исследо-
вание среди студентов Крымского инженерно-
педагогического университета. Данное исследо-
вание было направлено на изучение специфиче-
ских особенностей мотивации учебной деятель-
ности у студентов различных курсов обучения. 

В качестве основных методов исследования 
были использованы нижеперечисленные мето-
дики. 

1. Методика «Потребность в достижении», 
разработанная Ю. М. Орловым. Предлагаемая 
методика представляет собой тест-опросник, со-
держащий 23 положения, с которыми испытуе-
мый соглашается или нет. Чем больше баллов в 
сумме набирает испытуемый, тем в большей 
степени у него выражена потребность в дости-
жениях (оценочная шкала – от 0 до 23 баллов). 
Тест направлен на выявление степени выражен-
ности потребности человека в достижении лю-
бой деятельности. По сути, это потребность, 
превратившаяся в личное свойство, установку 
[3]. 

2. Методика «Мотивация обучения в вузе», 
разработана Т. И. Ильиной. При создании дан-
ной методики автор использовала ряд других 
методик. В ней имеются 3 шкалы: «приобрете-
ние знаний», «овладение профессией», «получе-
ние диплома». В опросник для маскировки автор 
вставила ряд фоновых утверждений, которые в 
дальнейшем не обрабатываются. Методика 
представляет собой опросник, содержащий 50 
утверждений, с которыми испытуемый соглаша-
ется или нет. Преобладание мотивов по первым 
двум шкалам свидетельствует об адекватном 
выборе студентом профессии и удовлетворенно-
сти ею [4]. 

3. Методика «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов» предложена А. А. Реа-
ном и В. А. Якуниным. Методика представляет 
собой список из 16-ти мотивов учебной дея-
тельности, которые предлагается оценить испы-
туемым по значимости этих мотивов для них. 
При этом считается, что 1 балл соответствует 
минимальной значимости мотива, а 7 баллов – 
максимальной. Таким образом, выясняется, ка-
кие мотивы и насколько определяют мотивацию 
учебной деятельности студентов [3]. 

В качестве метода статистической обработ-
ки материала нами выбран t-критерий Стьюден-
та с использованием пакета программ «Statistica 
6.0». 

В эксперименте принимали участие студен-
ты экономического факультета специальности 

«Учет и аудит» I, III, VI и V курсов. 
II курс не исследовался, так как, согласно 

данным некоторых авторов, между I и II курса-
ми не наблюдается каких-либо существенных 
различий в сфере мотивации учебной деятель-
ности [5]. 

Общая выборка исследования составила 68 
испытуемых. Возрастной интервал студентов – 
от 17 до 25 лет. Следует отметить, что из 68 ис-
пытуемых в общей выборке только трое – юно-
ши, остальные 65 – девушки, то есть выборка по 
половому составу практически однородна. Об-
щая выборка была разделена по курсам на четы-
ре группы испытуемых с целью дальнейшего их 
сравнения друг с другом: первая группа – сту-
денты I курса (16 испытуемых); вторая группа – 
студенты III курса (28 испытуемых); третья 
группа – студенты IV курса (14 испытуемых); 
четвертая группа – студенты V курса (10 испы-
туемых). 

Обработка результатов эксперимента пока-
зала, что существенные различия в сфере моти-
вации учебной деятельности между группами 
студентов различных курсов обнаруживаются 
лишь по некоторым параметрам. 

Рассмотрим, какие же различия между сту-
дентами разных курсов были обнаружены в 
сфере мотивации учебной деятельности. Досто-
верные различия были обнаружены между сту-
дентами 
- I и IV курсов по следующим параметрам (мо-

тивам): «получение диплома» (t = 2,4963, p = 
0,018) (методика «Мотивация обучения в ву-
зе»), «быть постоянно готовым к очередным 
занятиям» (t = 2,46, p = 0,02), «достичь ува-
жения преподавателей» (t = 3,84, p = 0,0006), 
«добиться одобрения родителей и окружаю-
щих» (t = 3,59, p = 0,001) (методика «Изуче-
ние мотивов учебной деятельности студен-
тов»); 

- III и IV курсов по параметрам «достичь ува-
жения преподавателей» (t = 2,15, p = 0,037), 
«добиться одобрения родителей и окружаю-
щих» (t = 2,23, p = 0,03) (методика «Изучение 
мотивов учебной деятельности студентов»); 

- III и V курсов – по параметру «получить ди-
плом» (t = 2,14, p = 0,04) (методика «Изуче-
ние мотивов учебной деятельности студен-
тов»); 

- IV и V курсов – по таким параметрам: «полу-
чить диплом» (t = 2,32, p = 0,032), «достичь 
уважения преподавателей» (t = 2,13, p = 
0,047) (методика «Изучение мотивов учебной 
деятельности студентов»). 

Как показывают среднегрупповые результа-
ты, полученные по методике «Изучение мотивов 
учебной деятельности студентов», на всех кур-
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сах для студентов экономического факультета 
специальности «Учет и аудит» существуют 
наиболее значимые мотивы учебной деятельно-
сти: «стать высококвалифицированным специа-
листом», «обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности», «получить 
интеллектуальное удовлетворение», «приобре-
сти глубокие и прочные знания», «получить ди-
плом», «успешно учиться, сдавать экзамены на 
“хорошо” и “отлично”». 

Можно сказать, что в этом списке преобла-
дают профессиональные и познавательные мо-
тивы. Эти данные совпадают с результатами, 
полученными по методике «Мотивация обуче-
ния в вузе»: среднегрупповые результаты по 
шкалам «приобретение знаний», «овладение 
профессией», «получение диплома» по всем 
курсам лежат примерно в одном диапазоне по 
отношению к максимально возможным резуль-
татам, т. е. на всех курсах мотивы по этим шка-
лам выражены на одном уровне. 

Рассмотрим, каким образом проявляется 
динамика в мотивации учебной деятельности в 
зависимости от курса обучения. Проанализиру-
ем изменения по каждому измеренному пара-
метру (мотиву) в отдельности. 

Потребность (мотив) в достижении по всем 
курсам проявляется в пределах средней степени 
выраженности (12,6–14,4 балла) по отношению 
к максимально возможным результатам (23 бал-
ла). Каких-либо существенных изменений в за-
висимости от стажа обучения не обнаруживает-
ся. Это можно объяснить тем, что используемая 
для измерения потребности в достижении мето-
дика «Потребность в достижении» измеряет в 
большей степени личностную особенность сту-
дента, и непосредственно к учебной деятельно-
сти она не относится. 

Мотив приобретения знаний, исходя из дан-
ных методики «Мотивация обучения в вузе», 
выражен в пределах среднего уровня по отно-
шению к максимально возможным результатам 
во всех группах испытуемых. Каких-либо суще-
ственных различий в сравнении групп между 
собой не обнаруживается. 

К профессиональному мотиву относятся 
следующие определенные в группе испытуемых 
параметры: «овладение профессией» (методика 
«Мотивация обучения в вузе»); «стать высоко-
квалифицированным специалистом», «обеспе-
чить успешность будущей профессиональной 
деятельности» (методика «Изучение мотивов 
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трем параметрам достоверные различия между 
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Выводы. 
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это две стороны одного и того же процесса вос-
питания мотивационной сферы, целостности 
личности студента. Оно необходимо для выяв-
ления реального уровня и возможных перспек-
тив развития каждого учащегося. 

2. Следует проводить изучение мотивации 
учебной деятельности на разных этапах станов-
ления личности студента, так как результат бу-
дет разным в зависимости от познавательных и 
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Постановка проблемы. Соответствие со-

временным целям образования и условиям меж-
дународной коммуникации вызывает потреб-
ность и необходимость введения новых педаго-
гических технологий в обучении иностранному 
языку. В учебных же заведениях на сегодняш-
ний день преобладает традиционный подход к 
проведению занятий по иностранному языку. 

Анализ исследований и публикаций. На 
современном этапе развития образования одним 
из прогрессивных способов обучения является 
проектная методика, которую детально иссле-
дуют как зарубежные, так и отечественные ав-
торы: И. Л. Бим, И. А. Зимняя, О. М. Моисеева, 
Е. С. Полат, Д. Филлипс, И. Чечель и многие 
другие. 

Так, И. Л. Бим считает, что проектная дея-
тельность выступает как важный компонент си-
стемы продуктивного образования и представ-
ляет собой нестандартный способ организации 
образовательных процессов через активные спо-
собы действий (планирование, анализ и т. п.) [1]. 

И. А. Зимняя обращает внимание на точ-
ность и объективную предсказуемость результа-

тов, осознание путей их достижения, связь идеи 
проекта с реальной жизнью [2]. 

Е. С. Полат обосновывает применение про-
ектной методики как новой педагогической тех-
нологии в развитии современной дидактики 
следующим образом: 
- проектная методика в условиях все еще су-

ществующей классно-урочной системы заня-
тий наиболее легко вписывается в учебный 
процесс и может не затрагивать содержание 
обучения, которое определено образователь-
ным стандартом для базового уровня; 

- проектная методика – это технология, кото-
рая позволяет при интеграции ее в реальный 
учебно-воспитательный процесс успешнее 
достигать поставленные государственным 
стандартом образования цели; 

- проектная методика – это истинно педагоги-
ческая технология, гуманистическая не толь-
ко по своей философской психологической 
сути, но в чисто нравственном аспекте; она 
обеспечивает не только прочное усвоение 
учебного материала, но и интеллектуальное и 
нравственное развитие студентов, их само-
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стоятельность, коммуникабельность и жела-
ние помочь другим; соперничество, высоко-
мерие, авторитарность, столь часто порожда-
емые традиционной педагогикой, несовме-
стимы с этой технологией [3]. 

Целью статьи является определение роли и 
эффективности использования проектной мето-
дики при обучении иностранным языкам сту-
дентов старших курсов языковых специально-
стей. 

Изложение основного материала. Необхо-
димость постоянного совершенствования систе-
мы и практики образования обусловлена соци-
альными переменами, происходящими в совре-
менном обществе. 

Вопросы повышения качества обучения и 
уровня знаний студентов были и остаются прио-
ритетами в современной методике преподавания 
иностранных языков. 

Реформирование системы образования и 
внедрение новых педагогических технологий в 
практику обучения следует рассматривать как 
важнейшее условие интеллектуального, творче-
ского и нравственного развития студента. 
Именно развитие становится ключевым словом 
педагогического процесса, глубинным понятием 
обучения. 

Иностранный язык обладает большими воз-
можностями для создания условий культурного 
и личностного становления студента. Не слу-
чайно, что основной целью обучения иностран-
ного языка на современном этапе развития обра-
зования является личность студента, способная 
и желающая участвовать в межкультурной ком-
муникации на иностранном языке и самостоя-
тельно совершенствоваться в овладении им ино-
странной речи. 

Сегодня основной задачей перед высшими 
учебными заведениями страны стоит, в первую 
очередь, внедрение и эффективное использова-
ние новых педагогических технологий. Одной 
из таких технологий является проектная мето-
дика. 

Применение проектной методики особенно 
актуально на старших курсах высших учебных 
заведений. Именно на старших курсах обучения 
на первый план выступает самостоятельное ис-
пользование иностранного языка как средства 
получения новой информации, обогащения сло-
варного запаса, расширения лингвистических 
знаний и применения их в различных сферах де-
ятельности. 

При использовании проектной методики на 
уроках иностранного языка особое внимание 
уделяется индивидуальности студента, его лич-
ности. Происходит более активное взаимодей-
ствие всех видов речевой деятельности, постро-

ение развернутых собственных высказываний. 
Большую роль играет инициативность и спон-
танность речи студента. 

Работая над подготовкой материала, студен-
ты используют аутентичные проблемные тексты 
в качестве источников информации, что, есте-
ственно, расширяет их кругозор и формирует 
языковую компетенцию. 

Необходимость рассуждать о путях решения 
проблем акцентирует внимание говорящего на 
содержании высказывания, а язык формирует 
мысли. Для успешного овладения проектной де-
ятельностью студент нуждается в интеллекту-
альных, творческих и коммуникативных умени-
ях. 

Создание какого-либо проекта на иностран-
ном языке позволяет студентам более глубоко 
подойти к проблемам, затрагиваемым в опреде-
ленных заданных темах, провести исследование, 
опрос, а затем проанализировать его результаты. 
Проектная методика является альтернативой 
традиционному подходу к процессу обучения, в 
частности, к обучению иностранному языку в 
вузах. 

Традиционный подход строился, главным 
образом, на усвоении готовых знаний и их вос-
произведении. 

Популярность метода проектов при обуче-
нии иностранному языку и, особенно, развитию 
коммуникативных навыков студентов обуслов-
лена также тем, что в силу своей дидактической 
сущности этот метод позволяет решать задачи 
развития творческих возможностей студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания и применять их для решения познава-
тельных и практических задач, ориентироваться 
в информационном пространстве, анализировать 
полученную информацию. 

Главные преимущества доминирования 
проектного метода над всеми остальными мето-
дами: 
- во-первых, прагматическая направленность 

на результат; 
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- основной; 
- заключительный. 

На каждом этапе решаются определенные 

задачи, определяется характер деятельности 
студента и преподавателя (табл. 1) [5]. 

Таблица 1. 
Этапы осуществления проектной технологии. 

 

Этапы Содержание 
работы 

Деятельность 
cтудента 

Деятельность 
преподавателя 

1. Подготовительный этап 

Этап мотивации 
и определения цели 

Определение темы. 
Выявление проблем. 
Уточнение целей конеч-
ного результата. 
Выбор рабочих групп 

Уточняют информацию. 
Обсуждают задание 
Выявляют проблемы 

Мотивирует студентов. 
Помогает в постановке 
целей проекта. 
Наблюдает 

Этап планирования 

Анализ проблемы, вы-
движение гипотез, обос-
нование каждой из гипо-
тез. 
Определение источников 
информации, способов ее 
сбора и анализа. 
Постановка задач и выбор 
критериев оценки резуль-
татов. 
Распределение ролей в 
команде 

Выдвигают гипотезы ре-
шения проблем, форми-
руют задачи. 
Определяют источники 
информации. 
Выбирают и обосновыва-
ют свои критерии успеха 

Помогает в анализе 
и синтезе 

Этап 
принятия решений 

Обсуждение методов про-
верки принятых гипотез. 
Выбор оптимального ва-
рианта. 
Определение способа 
представления результата. 
Сбор информации – ин-
тервью, опросы, наблю-
дения, эксперименты 

Обсуждают методы про-
верки. 
Выбирают оптимальный 
вариант. 
Уточняют источники ин-
формации 

Наблюдает. 
Консультирует. 
Советует. 
Косвенно руководит 

2. Основной этап 

Этап 
выполнения проекта 

Поиск необходимой ин-
формации, подтверждаю-
щей или опровергающей 
гипотезу. 
Выполнение проекта 

Работают с информацией. 
Проводят исследования. 
Синтезируют и анализи-
руют идеи. 
Оформляют проект 

Наблюдает. 
Направляет процесс ана-
лиза (если необходимо). 
Составляет и заполняет 
индивидуальные карты 
текущего контроля за 
проектной деятельностью 
на каждого студента 

3. Заключительный этап 

Этап защиты проекта 

Подготовка и оформление 
доклада. 
Обоснование процесса 
проектирования. 
Объяснение полученных 
результатов. 
Коллективная защита 
проекта 

Защищают проект 

Наблюдает. 
Направляет процесс за-
щиты (если необходимо). 
Задает вопросы в роли ря-
дового участника 

Этап проверки и 
оценки результатов 

Анализ выполнения про-
екта, достигнутых резуль-
татов (успехов и неудач). 
Анализ достижения по-

Коллективный самоана-
лиз проекта и самооценка 

Участвует в коллективном 
анализе и оценке резуль-
татов проекта 
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ставленной цели. 
Оценка результатов, вы-
явление новых проблем 

 

Выводы. Проектная методика, являясь ин-
новационной технологией, соотносится с основ-
ными задачами современного образования. 
Необходимо шире использовать рефлексивный 
подход в обучении (анализ и синтез идей) и 
стимулировать у студентов умение формулиро-
вать собственные суждения на иностранном 
языке, пересмотреть традиционную роль учите-
ля и студента на уроках по развитию навыков 
устной иностранной речи. 

Проектная методика основывается на лич-
ностном подходе, а это означает, что необходи-
мо перестроить учебный процесс и ориентиро-
вать его на то, чтобы студенты сами решали по-
знавательно-коммуникативные и исследователь-
ские задачи. Это позволит рассмотреть проект-
ное обучение как одно из наиболее эффектив-
ных и интенсивных методик обучения ино-
странным языкам. 

Проектная методика способствует достиже-
нию высоких результатов в обучении, что и яв-
ляется целью в преподавании иностранных язы-
ков. 
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Постановка проблемы. Результат педаго-

гического исследования, предметом которого 
выступает качество образования, как правило, 
предполагает создание методики по формирова-
нию заданных образовательных нововведений. 
Эффективность же и достоверность проведенно-
го исследования диагностируется путем опытно-
экспериментальной проверки, или педагогиче-
ского эксперимента, цель которого «в обобщен-

ном понимании определяется как опытная про-
верка гипотезы» [1, с. 192]. Таким образом, ре-
зультаты любого педагогического исследования 
требуют экспериментального обоснования. 

Анализ последних исследований и публи-
каций показал, что методология опытно-
экспериментальной работы рассматривалась в 
работах С. У. Гончаренко, В. И. Загвязинского, 
А. А. Кыверялга, А. М. Новикова, П. И. Образ-
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цова, М. Н. Скаткина, В. А. Сластенина, С. А. 
Сысоевой и др. Современные подходы к пони-
манию сущности и назначения педагогического 
эксперимента отражают две точки зрения: «Од-
ни считают, что он должен проводиться в обыч-
ных условиях деятельности учебно-воспитатель-
ных учреждений, другие – что в эксперименте 
должно проверяться что-то новое, что не отно-
сится к естественным условиям обучения и вос-
питания» [1, с. 193]. Мы будем придерживаться 
понимания сущности эксперимента, предложен-
ного А. А. Кыверялгом, согласно которому экс-
перимент является таким методом педагогиче-
ских исследований, при котором происходит ак-
тивное воздействие на педагогические явления 
путем создания новых условий, соответствую-
щих цели исследования [2, с. 88]. 

Согласно словарю профессионального обра-
зования «эксперимент (от лат. experimentum – 
проба, опыт) – научно поставленный опыт, 
наблюдение исследуемого явления в точно учи-
тываемых условиях, позволяющих следить за 
ходом явления и многократно воспроизводить 
его при повторении этих условий» [3, с. 385]. 

Педагогический эксперимент в отличие от 
других методов позволяет 
- наиболее глубоко проверить эффективность 

нововведений в области обучения и воспита-
ния; 

- сравнить значимость различных факторов в 
структуре педагогического процесса и вы-
брать оптимальное для соответствующих си-
туаций их сочетание; 

- выявить необходимые условия реализации 
определенных педагогических задач [4, с. 
134]. 

Цель статьи – предложить методику опыт-
но-экспериментальной проверки уровня сфор-
мированности исследовательской компетентно-
сти будущих инженеров-педагогов. 

Изложение основного материала. Мето-
дика педагогического эксперимента по форми-
рованию исследовательской компетентности бу-
дущих инженеров-педагогов предполагает диа-
гностику повышения уровня ее эффективности 
путем таких педагогических условий: 
- повышения уровня методологической готов-

ности, как студентов, так и преподавателей к 
исследовательской деятельности; 

- использования элементов научно-творческой 
деятельности в содержании профильных 
дисциплин; 

- внедрения непрерывной исследовательской 
деятельности, направленной на формирова-
ние творческой, научно-ориентированной 
личности; 

- создания научно-методического обеспечения 

по организации исследовательской работы. 
Предмет диагностирования – уровень сфор-

мированности исследовательской компетентно-
сти будущих инженеров-педагогов. 

В качестве методики опытно-эксперимен-
тальной работы выбирается сравнительный пе-
дагогический эксперимент, в котором подлежит 
проверке выдвинутая рабочая гипотеза о воз-
можности повышения эффективности формиро-
вания исследовательской компетентности. 

Для обеспечения возможности сравнения 
результатов педагогического эксперимента де-
лим обучающихся на экспериментальные и кон-
трольные группы, а также выявляем начальный 
и итоговый уровень их обученности для получе-
ния точной картины состояния знаний, навыков 
и умений до и после эксперимента [4]. 

С целью получения репрезентативной вы-
борки при определении экспериментальной базы 
исследования соблюдены такие критерии:  
- направление подготовки: 6.010104 «Профес-

сиональное образование»; 
- квалификационный уровень выпускников: 

бакалавр; 
- региональное разнообразие: представители 

разных регионов Украины. 
Объем выборки определяем методами ста-

тистического вывода. И хотя строгих рекомен-
даций по предварительному определению тре-
буемого объема выборки не существует, для 
обоснования количества участников экспери-
мента используем методику В. В. Мельниченко, 
согласно которой объем выборки должен нахо-
диться в интервале 10–30% от генеральной со-
вокупности. Генеральная совокупность пред-
ставляет собой общее количество будущих ин-
женеров-педагогов, обучающихся в учебных за-
ведениях, выбранных в качестве эксперимен-
тальной базы исследования. 

Эксперимент следует проводить в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контроль-
ный. 

Для проведения констатирующего экспери-
мента используем два вида опросников (опрос-
ник для преподавателей и опросник для студен-
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обучения. 
Констатирующий этап предполагает выбор 

и выравнивание контрольных и эксперимен-
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Ожидаемый результат – на основе сравнения 

исходных и выходных параметров доказать эф-
фективность предлагаемой методики по форми-
рованию исследовательской компетентности бу-
дущих инженеров-педагогов. В качестве крите-
риев оценки эффективности исследования вы-
бираем три уровня сформированности (низкий, 
средний и высокий) аксиологического, когни-
тивного и деятельностно-операционного компо-
нентов исследовательской компетентности бу-
дущих инженеров-педагогов. 

Проведение педагогического эксперимента 
необходимо начинать с изучения места исследо-
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различных высших учебных заведениях Украи-
ны. Условия эксперимента должны быть есте-
ственными, то есть он должен протекать в 
обычных условиях учебно-воспитательного 
процесса. 

В ходе проведения опытно-эксперименталь-
ной работы необходимо определить следующие 
показатели: 
- уровень знаний и умений в области исследо-

вательской деятельности в традиционной 
профессиональной подготовке будущих ин-
женеров-педагогов; 

- уровень понимания студентами сущности 
теоретических и эмпирических методов ис-
следования; 

- уровень владения студентами навыками со-
ставления методологического аппарата ис-
следования; 

- уровень владения студентами методикой ма-
тематической обработки результатов. 

Проведение эксперимента призвано решить 
следующие задачи: 
- установить на основе анкетирования началь-

ный уровень исследовательской компетент-
ности будущих инженеров-педагогов; 

- осуществить выбор экспериментальной и 
контрольной учебных групп; 

- сформировать у будущих инженеров-
педагогов владение методами исследователь-
ской деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки; 

- установить на основе анкетирования новый 
уровень исследовательской компетентности 
будущих инженеров-педагогов после реали-
зации следующих мероприятий: 
а) внедрение содержательных модулей, 

направленных на формирование исследо-
вательской компетентности будущих ин-
женеров-педагогов, в дисциплины «Вве-
дение в специальность», «Введение в 
швейное производство», в содержание 
студенческих практик; 

б) проведение методической работы по под-
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готовке студентов к участию на конфе-
ренциях; 

в) изучение спецкурса «Методика организа-
ции исследовательских работ». 

Подготовка эксперимента предусматривает 
разработку анкет, разработку спецкурса по фор-
мированию исследовательской компетентности 
будущих инженеров-педагогов, проведение кон-
сультаций с преподавателями и студентами. 

Для верификации поставленной гипотезы 
необходимо использовать методы теоретическо-
го и эмпирического исследования для получения 
наиболее полной картины об эффективности 
комплекса педагогических методов: 
- методологический анализ основных дефини-

ций исследования; 
- теоретическое моделирование структурно-

логических компонентов исследовательской 
компетентности; 

- педагогическое наблюдение; 
- анализ и обобщение опыта формирования 

навыков исследовательской деятельности 
студентов. 

Выводы. Разработанная нами методика 
экспериментальной проверки уровня сформиро-
ванности исследовательской компетентности 
будущих инженеров-педагогов представлена в 

виде описания методики констатирующего, 
формирующего и контрольного этапов сравни-
тельного педагогического эксперимента, разра-
ботан план, сформулированы задачи экспери-
ментальной работы, выбраны методы проведе-
ния эксперимента. 

Перспективы дальнейших исследований со-
стоят в описании результатов опытно-экспе-
риментальной проверки уровня сформированно-
сти исследовательской компетентности будущих 
инженеров-педагогов. 
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Постановка проблемы. Вхождение Украи-
ны в единое мировое информационное про-
странство ставит серьезные проблемы перед 
отечественным образованием. Исследования по-
казывают, что сегодня качество обучения сту-
дентов IT-специальностей остается на недоста-

точно высоком уровне. 
В настоящее время практически невозмож-

но подготовить в вузе IT-специалиста, удовле-
творяющего всем требованиям современного 
рынка труда. Это объясняется многими причи-
нами, среди которых необходимо выделить сле-
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дующие: 
- стремление педагогического состава детально 

обучить студентов большому количеству 
программных продуктов, вследствие чего сту-
дент не знает ни одного на достаточном 
уровне; 

- в связи с быстрым прогрессом в области ин-
формационных технологий изученные в про-
цессе обучения версии программных продук-
тов к моменту окончания обучения становят-
ся морально устаревшими из-за выхода но-
вых версий, появления более эффективных 
IT-технологий; 

- неудовлетворительное аппаратное и про-
граммное оснащение вузов; 

- отсутствие у выпускников навыков адапта-
ции к требованиям, диктуемым динамически 
изменяющимися условиями рынка труда; 

- недостаточно оптимизированы рабочие учеб-
ные планы и программы обучения в вузах и 
т. д. 

Цель данной статьи – раскрыть особенно-
сти применения синергетического подхода при 
организации педагогического процесса в вузе. 

Изложение основного материала. Для реа-
лизации качественного обучения IT-
специалистов наиболее подходит синергетиче-
ский подход, который заключается в создании 
новых организационных структур интеграции 
науки, образования и инновационной деятель-
ности. 

Синергетический подход – междисципли-
нарное научное направление структурно органи-
зованных эволюционирующих систем, к кото-
рым, безусловно, можно отнести и систему про-
фессиональной подготовки учителя, которое 
возникло в начале 70-х гг. ХХ в. в научных трудах 
И. Пригожина, Г. Хакена [1; 2]. 

Необходимость использования синергетиче-
ского метода в организации педагогического 
процесса обуславливается тем, что сложившаяся 
в высшей школе предметная система професси-
онального обучения ориентирована на самосто-
ятельные, жестко ограниченные между собой 
учебные дисциплины, что ведет к сдерживанию 
процесса формирования и развития межпред-
метных связей, которые являются важнейшим 
императивом подготовки современного специа-
листа. 

Следует отметить, что решению данной 
проблемы посвящено множество работ извест-
ных деятелей, среди которых можно выделить 
А. А. Андреева, утверждавшего, что при синер-
гетическом подходе главный акцент делается на 
изучение открытых систем, где это все или не-
которые элементы которой взаимодействуют не 
только друг с другом, но еще и с внешней сре-

дой [3]. 
Таким образом, система рассматривается с 

позиций самоуправления, самоорганизации, са-
моразвития. Он считал этот принцип базовым в 
теории открытого образования. 

Отметим также М. В. Буланову-Топоркову и 
ее соавторов, которые в работе «Педагогика и 
психология высшей школы» [4] указывали, что 
синергетический подход к образованию откры-
вает возможности самоосознанного освобожде-
ния от необходимости судить о том или ином 
культурном феномене, а в данном контексте об 
образовании в соответствии с ангажированно-
стью, с заданной историко-культурным состоя-
нием общества либо той или иной устоявшейся 
системой научных критериев. Они утверждали, 
что различные способы освоения мира дают 
возможность многомерного видения данной 
проблемы. 

В. А. Попков и А. В. Коржуев отмечали, что 
профессиональная подготовка специалистов в 
рыночных условиях приобретает принципиаль-
но иной характер [5]. Эта особенность заключа-
ется в том, что выпускник должен в совершен-
стве владеть не только своей специальностью, 
но и смежными профессиями. Например, IT-
специалист это WEB-дизайнер, специалист в 
области экономической кибернетики, пользова-
тель 1С-бухгалтерии. 

В своей монографии «Современная дидак-
тика» [6] А. В. Хуторский предлагает различные 
методические системы, конкретные формы обу-
чения, наиболее соответствующие современным 
реалиям. Он описывает ключевые компетенции, 
которые современные образовательные учре-
ждения должны формировать у студентов. К та-
ким компетенциям он относит ценностно-смыс-
ловую, общекультурную, учебно-познаватель-
ную, информационную, коммуникативную, со-
циально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования. 

Е. Н. Ишакова в своей работе «Информати-
ка: гуманитарно-технический аспект» [7] соот-
несла технические и гуманитарные компоненты 
подготовки в области информатики. Так, в част-
ности, она раскрыла методологические, функци-
онально-технические и социальные аспекты со-
временной информатики. Нельзя не отметить Ю. 
Г. Фокина, который в своей работе «Преподава-
ние и воспитание в высшей школе» данному во-
просу посвятил целый раздел «Системные эф-
фекты высшего образования». 

Ю. Г. Фокина раскрыл формулу синергети-
ческого эффекта 2 +2 =5, где идет речь о форми-
ровании системы знаний, которые невозможны 
без использования синергетического подхода 
[8]. 
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Д. В. Чернилевский разработал схему, кото-
рая наглядно демонстрирует суть синергетиче-
ского подхода в образовании (рис. 1) [9]. 

Анализируя данную схему, можно сделать 
вывод, что для организации системного подхода 

необходимы следующие компоненты: идея, ре-
сурсы (технические, кадровые, финансовые, ре-
сурсы организационной структуры управления), 
структуры, технология, задания, персонал, про-
дукт и цель. 

 
 

Рис. 1. Ресурсное обеспечение образовательных услуг. 
 

Таким образом, методологию организации 
учебного процесса с применением синергетиче-
ского подхода можно описать следующим обра-
зом: имеется некоторая цель обучения, выра-
женная в терминах текущих характеристик обу-
чаемого. 

До тех пор, пока цель не достигнута, осу-
ществляются действия в следующей последова-
тельности: 
1) на основании текущего состояния обучаемо-

го и методики обучения генерируется или 
ставится традиционным образом очередная 
задача; 

2) ответ обучаемого сравнивается с эталонным 
решением и на основании различий произво-
дится диагностика ошибок обучаемого; 

3) по результатам диагностики должны в идеале 
корректироваться текущие характеристики 
обучаемого. 

Таким образом, обучение в вузе должно 
представлять собой целостный педагогический 
процесс, предполагающий единство всех эле-
ментов (обучения, воспитания, научной и педа-
гогической работы) профессиональной подго-
товки специалистов. 

Формирование системного знания невоз-
можно без применения синергетического подхо-
да. Самой важной составляющей синергетиче-
ского подхода в обучении являются междисци-
плинарные связи. Поэтому следует более по-
дробно охарактеризовать их. 

Итак, выделяют следующие типы междис-
циплинарных связей: 
- учебно-междисциплинарные прямые связи 

возникают в том случае, когда усвоение од-
ной дисциплины базируется на знаниях дру-
гой, предшествующей дисциплины; такие 
связи характерны для дисциплин, входящих в 
один блок, при их изучении, прежде всего, 
необходимо определить структуру систем-
ных связей всего блока и базисные знания 
каждой дисциплины; 

- исследовательско-междисциплинарные пря-
мые связи существуют в том случае, когда 
две и более дисциплины, имеют общие про-
блемы или объект исследования, но рассмат-
ривают их в различных аспектах или на осно-
ве разных дисциплинарных подходов, в этом 
случае встает задача определить поле общих 
проблем и на основе сравнительного анализа 
синтезировать многомерное видение пробле-
мы и комплексный подход к ее решению; 

- ментально-опосредованные связи возникают, 
когда средствами разных учебных дисциплин 
формируются одни и те же компоненты и ин-
теллектуальные умения, необходимые специ-
алисту в его профессиональной деятельно-
сти; в контексте инженерного образования 
это могут быть логические методы анализа и 
умозаключений, пространственное вообра-
жение, образно-интуитивное мышление и др.; 

- опосредованно-прикладные связи формиру-
ются в случае, когда понятия одной науки 
используются при изучении другой; они воз-
никают в процессе гуманизации, фундамен-
тализации, экологизации образования. 

Реализацией междисциплинарных связей 
могут стать интегрированные курсы, которые 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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будут формировать интегральный тип познания. 
Методы их разработки и построения различны и 
зависят от целеполагания, степени включенно-
сти интегрируемых дисциплин в общее про-
блемное поле, характера междисциплинарных 
связей (прямые, опосредованные) и, наконец, от 
авторской индивидуальности разработчиков [4; 
10]. 

Обобщая вышесказанное, следует, что со-
временные задачи образования, как в целом, так 
и в области информатики, можно реализовать 
только учитывая целостность педагогического 
процесса. Поэтому необходимо более подробно 
охарактеризовать целостный педагогический 
процесс. Данному процессу присущи следую-
щие свойства: 
- целенаправленность - ведущая цель состоит в 

подготовке учителя, формировании его лич-
ности, таких качеств, которые будут способ-
ствовать продуктивной педагогической дея-
тельности; 

- двусторонний характер - в педагогическом 
процессе всегда можно выделить деятель-
ность двух сторон, двух основных субъектов – 
преподавателей и студентов; 

- творческий характер - эта характеристика по 
своей глубинной сути требует креативности 
как от преподавателя, так и от студентов, что 
проявляется в обновлении содержания, форм, 
методов воспитательно-образовательной дея-
тельности педагога и познавательной дея-
тельности студентов; 

- динамизм - педагогический процесс есть яв-
ление развивающееся, ему присущи измене-
ния содержания, действий субъектов этого 
процесса и самих субъектов; 

- целостность - будучи интегрирующей ха-
рактеристикой педагогического процесса, она 
предполагает, что все его компоненты нахо-
дятся в согласованной связи и подчинены 
единой цели [11]. 

Кроме того, по нашему мнению, составля-
ющими синергетического подхода являются са-
мообразование и развитие исследовательских 
качеств; самообразование – умение оперативно 
изучить новшества в предметной области и 
применение их в профессиональной деятельно-
сти; развитие исследовательских качеств, кото-
рые предполагают приобретение профессио-
нальных исследовательских компетенций как 
инструмента разработки ноу-хау в предметной 
области. 

Отметим, что на сегодняшний день приме-
нение синергетического подхода играет огром-
ную роль в становлении специалиста в области 
IT-технологий, и результатом организации 
учебного процесса является подготовка специа-

листа, обладающего широким диапазоном про-
фессиональных качеств. Некоторые из этих ка-
честв специфичны для информатики, в то время 
как другие носят более общий характер и счи-
таются обязательными для выпускников любых 
технических специальностей. Все качества мо-
гут быть разделены на три основные категории: 
- когнитивные качества, относящиеся к спе-

цифическим для информатики видам интел-
лектуальной деятельности; 

- практические знания, связанные с информа-
тикой; 

- дополнительные качества, возможно, разви-
тые в контексте информатики, но имеющие 
общий характер и применимые также и в 
других контекстах [12; 13]. 

Проанализировав данные категории качеств 
выпускника факультета информатики, можно 
сформулировать более полно его портрет. 

1. Системный взгляд на изучаемую область. 
Поскольку знания подаются отдельными разде-
лами-темами, то у студента может сложиться 
фрагментарное, «рваное» понимание предмет-
ной области дисциплины. Поэтому очень важно 
формирование у студента понимания предмет-
ной области и полученных знаний как системы. 
Это понимание должно переходить от восприя-
тия деталей различных компонент систем и про-
цессов, способствующих их построению и ана-
лизу. Воспитание целостного, интегрального 
взгляда на профессию – надпредметная, наддис-
циплинарная задача учебного заведения. 

2. Понимание связи между теорией и прак-
тикой. Фундаментальным аспектом подготовки 
специалистов по информатике является форми-
рование баланса между теорией и практикой и 
взаимосвязи между ними. Выпускники в ком-
пьютерных науках должны не только понимать 
теоретический материал, они также должны 
иметь представление как теория влияет на прак-
тику. 

3. Знакомство с общими сквозными тема-
ми. Студенты компьютерных специальностей 
зачастую в процессе изучения дисциплин стал-
киваются с общими темами, такими как аб-
стракция, рекурсия и эволюционные изменения. 
Выпускники должны понимать, что эти темы 
имеют достаточно широкое применение в ком-
пьютерных науках и не должны думать, что они 
применяются только в тех областях, в которых 
они были им представлены на лекционных и 
практических занятиях. 

4. Опыт работы в проектах. Для успешно-
го применения полученных за годы обучения 
знаний студенты должны быть вовлечены в ка-
кой-либо масштабный проект разработки про-
граммного продукта. Такой проект демонстри-
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рует студентам практическое приложение изу-
ченных в различных дисциплинах принципов и 
методов и направляет студентов к интеграции 
изученных материалов. 

5. Адаптируемость. Особенностью компь-
ютерных наук, несмотря на их небольшую исто-
рию развития, является быстрый темп измене-
ний и обновлений. Выпускники компьютерных 
специальностей должны обладать твердыми 
фундаментальными знаниями, которые позволят 
им вырабатывать необходимые навыки в про-
цессе развития отрасли [14, с. 73–74]. 

Выводы. Сегодня, в условиях усложнения 
жизни общества, его технической и социальной 
инфраструктуры решающим оказывается изме-
нение отношения образовательных структур к 
подготовке специалистов в любой области. Это 
существенным образом зависит от организации 
целостного педагогического процесса, который 
заключается в создании новых организационных 
приемов, объединении научных направлений, 
инновационной деятельности, которые можно 
осуществить посредствам внедрений синергети-
ческого подхода в образование. 

Необходимо создать такие условия, при ко-
торых студенты наиболее успешно смогут при-
обретать знания и навыки в тех областях знаний, 
которые им были бы полезны для успешного 
решения IT-проблем, независимо от того, с ка-
ким аппаратно-программным обеспечением им 
придется работать в будущем. 

Также, выпускники вуза IT-специальности 
должны обладать высокой адаптируемостью к 
незнакомому аппаратно-программному обеспе-
чению. Для этого обучение необходимо органи-
зовать так, чтобы студенты за время учебы 
смогли добиться хорошего освоения тех техно-
логий, которые устойчиво работали, работают и 
будут работать еще достаточно длительное вре-
мя. К этой группе можно отнести, например, се-
тевые технологии и используемые ими протоко-
лы, реляционные СУБД с языком запросов SQL, 
языки программирования, мультимедийные, 
WEB-технологии и т. д. 
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рует студентам практическое приложение изу-
ченных в различных дисциплинах принципов и 
методов и направляет студентов к интеграции 
изученных материалов. 

5. Адаптируемость. Особенностью компь-
ютерных наук, несмотря на их небольшую исто-
рию развития, является быстрый темп измене-
ний и обновлений. Выпускники компьютерных 
специальностей должны обладать твердыми 
фундаментальными знаниями, которые позволят 
им вырабатывать необходимые навыки в про-
цессе развития отрасли [14, с. 73–74]. 

Выводы. Сегодня, в условиях усложнения 
жизни общества, его технической и социальной 
инфраструктуры решающим оказывается изме-
нение отношения образовательных структур к 
подготовке специалистов в любой области. Это 
существенным образом зависит от организации 
целостного педагогического процесса, который 
заключается в создании новых организационных 
приемов, объединении научных направлений, 
инновационной деятельности, которые можно 
осуществить посредствам внедрений синергети-
ческого подхода в образование. 

Необходимо создать такие условия, при ко-
торых студенты наиболее успешно смогут при-
обретать знания и навыки в тех областях знаний, 
которые им были бы полезны для успешного 
решения IT-проблем, независимо от того, с ка-
ким аппаратно-программным обеспечением им 
придется работать в будущем. 

Также, выпускники вуза IT-специальности 
должны обладать высокой адаптируемостью к 
незнакомому аппаратно-программному обеспе-
чению. Для этого обучение необходимо органи-
зовать так, чтобы студенты за время учебы 
смогли добиться хорошего освоения тех техно-
логий, которые устойчиво работали, работают и 
будут работать еще достаточно длительное вре-
мя. К этой группе можно отнести, например, се-
тевые технологии и используемые ими протоко-
лы, реляционные СУБД с языком запросов SQL, 
языки программирования, мультимедийные, 
WEB-технологии и т. д. 
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У статті розкрите утримання комунікативної культури, охарактеризовані її складові, обґрун-
тована значимість цих складових у роботі педагога. 

Ключові слова: комунікативна культура, фахові якості, педагогічний процес. 
В статье раскрыто содержание коммуникативной культуры, охарактеризованы ее составля-

ющие, обоснована значимость этих составляющих в работе педагога. 
Ключевые слова: коммуникативная культура, профессиональные качества, педагогический про-

цесс. 
The article explains the notion communicative culture, gives the characteristics. Of its components and 

show its importance for the teachers. 
Key words: communicative culture, professional quality, pedagogical process. 

 
Постановка проблемы. В современном 

мировом образовательном процессе возникает и 
широко обсуждается новая система ценностей и 
целей образования, возрождается концепция 
личности, основанная на идеях культуросооб-
разности и индивидуально-личностного разви-
тия, появляются новые парадигмы образования, 
в которых педагогическая действительность от-
ражается с помощью нового языка науки. В 
научный оборот уже вошли такие понятия, как 
образовательное пространство и образователь-
ный регион, поликультурная информационная 
среда, образовательные технологии и др. 

Эти тенденции указывают на то, что основ-
ным методом проектирования и развития обра-
зования становится культурологический подход, 
ориентирующий систему образования на диалог 
с культурой человека как ее творца и субъекта, 
способного к культурному саморазвитию. 

В период реформирования высшего педаго-
гического образования актуализируется потреб-
ность в обновлении его содержания, поиске но-
вых технологий, форм и методов вузовской под-
готовки, которые позволяли бы формировать 
личность будущего учителя с высоким уровнем 
педагогической культуры. 

Коммуникативная культура является серд-
цевиной профессионализма каждого педагога. 
Ежедневно учителю приходится решать множе-
ство коммуникативных задач, так как общение 
составляет содержание педагогической деятель-
ности. 

Анализ исследований и публикаций. Для 
понимания сущности коммуникативной культу-
ры наукой представлены несколько философ-
ских подходов. Так, аксиологический подход, 
сторонниками которого являются Г. Г. Карпов, 
А. А. Зварыкин, Г. П. Францев и др., под куль-
турой понимали совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных человечеством. 
Культуру как процесс творческой деятельности 
рассматривали Э. А. Баллер, Л. Н. Коган, Н. С. 
Злобина. Сторонники еще одного методологиче-
ского подхода (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, 
М. С. Каган) исследовали вопросы, связанные с 

общей характеристикой культуры как универ-
сального свойства общественной жизни людей. 
Педагогическая культура, рассматриваемая как 
часть общечеловеческой культуры, изучалась М. 
В. Богуславским, А. П. Валицкой, Г. А. Вилен-
ским, А. В. Вильковской, Г.Ф. Карповой, И. А. 
Колесниковой, З. И. Равкиным, Н. Л. Шехов-
ской, Е. Н. Шияновым). 

Общение давно является предметом теоре-
тических и прикладных исследований в отече-
ственной педагогике и психологии (П. Ф. Кап-
терев, В. А. Крутецкий и др.). В современных 
психолого-педагогических исследованиях (рабо-
ты Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, С. В. Кон-
дратьевой, В. А. Кан-Калика, Л. М. Митиной) 
проблема свойств педагога, определяющих про-
дуктивность педагогической деятельности, стала 
предметом специального теоретического и экс-
периментального изучения. 

Следует отметить заслугу А. А. Леонтьева, 
который сумел заострить внимание на актуаль-
ности проблемы педагогического общения для 
практики обучения и воспитания. А. К. Маркова 
[4] выделила его основные составляющие: соб-
ственно педагогическая деятельность, личность 
учителя и педагогическое общение. 

В работах Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской 
и П. В. Растянникова обращено внимание на ди-
агностику и развитие компетентности в обще-
нии. Н. В. Кузьмина в структуру профессио-
нальной деятельности педагога включила тип 
направленности, уровень способностей и компе-
тентность, в которую входят специально-
педагогическая компетентность, методическая, 
социально-психологическая, дифференциально-
психологическая, аутопсихологическая компе-
тентность. В предложенной дифференциации 
профессиональной компетентности педагога мы 
акцентируем внимание на коммуникативной 
компетентности. Имеющиеся исследования так-
же затрагивают проблемы гуманизации меж-
личностного общения, коммуникативного ядра 
личности (А. А. Бодалев), невербальных компо-
нентов коммуникации (И. Н. Горелов, В. А. Ла-
бунская и др.), коммуникативных барьеров и 
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трудностей в общении в условиях совместной 
деятельности (Е. В. Залюбовская, В. А. Кан-
Калик, Е. В. Цуканова, В. Н. Куницына). 

Анализ многочисленных научных источни-
ков дает представление о степени разработанно-
сти проблемы педагогического общения и ком-
муникативной культуры. 

Цель данной работы – уточнить сущность 
понятий «культура», «педагогическая культура» 
и «коммуникативная культура», а также выявить 
возможности формирования коммуникативной 
культуры у студентов – будущих учителей в си-
стеме педагогической подготовки. 

Изложение основного материала. Понятие 
«культура» многогранно. Каждый автор видит в 
нем что-то свое. В качестве примера неодно-
значности термина «культура» приведем лишь 
некоторые из определений: 
- способ самоосуществления человека (И. Кант); 
- духовный и материальный прогресс во всех 

областях, которому сопутствует нравственное 
развитие человека и человечества (А. Швей-
цер); 

- сфера высших человеческих действий, духов-
ных, художественных и научных форм прояв-
ления человека (К. Ламберг-Карловски и Дж. 
Саблов); 

- то, что вырастает собственным усилием из-
нутри человека, а не присваивается извне (Х. 
Ортега-и-Гассет); 

- наука человеческого взаимопонимания: обще-
ственно признанный культурный пантеон, ан-
тология образцов, обрастающие комментари-
ями; из общего культурного фонда каждый 
выбирает для себя то, что ближе его душев-
ному складу (М. Л. Гаспаров). 

Понятие «педагогическая культура» как ин-
тегральное качество личности учителя, проекти-
рующее его общую культуру в сферу профес-
сии, может быть сформулировано как такой спо-
соб ее сознательной организации, в котором 
обеспечивается полнота овладения педагогом 
знаниями, умениями, ценностями и инструмен-
тарием для организации продуктивной профес-
сиональной деятельности, а также самовоспита-
ния, самообразования и саморазвития. 

«Коммуникативная культура» – ключевое 
понятие данной статьи; определяется нами как 
некий уровень образованности и воспитанности 
педагога, заключающийся в овладении системой 
специальных знаний, определенным опытом по-
ведения в разнообразных педагогических ситуа-
циях, сложными коммуникативными навыками, 
умениями и приемами эффективного педагоги-
ческого общения; а также соблюдении педаго-
гического такта, удовлетворенности общением и 
отношениями с окружающими; гибкой коррек-

тировкой целей, методов и способов взаимодей-
ствия в соответствии с меняющимися обстоя-
тельствами. 

Коммуникативная культура подразумевает 
овладение педагогом необходимыми для его 
профессиональной деятельности личностными 
качествами, осуществление педагогической дея-
тельности на высоком профессиональном 
уровне, творческий поиск решения педагогиче-
ских задач. 

Структура коммуникативной культуры 
представляется тремя компонентами: когнитив-
ным, характеризующимся объемом и структурой 
имеющегося у индивида профессионально ори-
ентированного тезауруса, операционально-де-
ятельностным, представляющим собой осознан-
ное владение языковыми средствами эксплици-
рования смысловых отношений между элемен-
тами тезауруса, и мотивационно-ценностным, 
включающим в себя совокупность качеств лич-
ности, способствующих успешному взаимодей-
ствию участников образовательного процесса. 

В структуру коммуникативной культуры 
включаются как теоретические, так и практиче-
ские компоненты (оперативный, вербальный, 
невербальный, социально-психологический и 
индивидуальный) [1]. 

Одной из важнейших потребностей студен-
тов по значимости в будущей профессиональной 
деятельности, как показали результаты исследо-
ваний, является потребность в общении. 

Составляющие данной потребности: 
- желание быть включенным в межличностное 

взаимодействие; 
- предвосхищение положительных аффектив-

ных состояний, связанных с образами чело-
века или группы людей; 

- наличие определенной способности к эмпа-
тии, позволяющей «чувствовать другого»; 

- участие в положительно эмоционально 
насыщенном межличностном взаимодей-
ствии; 

- общение ради самого общения, исключаю-
щее удовлетворение других потребностей [2, 
с. 102]. 

Анализ коммуникативной деятельности 
студентов в период педагогических практик по-
казал, что многие из них затрудняются в выборе 
тактики поведения с учащимися, не могут вы-
строить взаимоотношения с детьми, наладить 
контакт и взаимопонимание. Это приводит к 
разочарованию в выбранной профессии. 

Формируя коммуникативную культуру у 
студентов, мы использовали потенциал всей си-
стемы педагогической подготовки: лекционных 
и семинарских занятий, дополнительных курсов, 
самостоятельной работы, педагогических прак-
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тик, научно-исследовательской деятельности 
студентов. 

Немаловажной частью образования студен-
та являются знания, получаемые им во время 
лекционных занятий. Лекция, как известно, вы-
полняет ряд важных функций: информационно-
ориентировочную, идейно-воспитательную, ме-
тодологическую и побуждающую. Мы внесли 
изменения в содержание лекционного курса 
«Педагогика» и ввели темы: «Педагогика обще-
ния», «Коммуникативные способности и их 
структура», «Индивидуальный стиль педагоги-
ческого общения» и др. Для их проведения ис-
пользуются разные типы лекционного обучения: 
репродуктивно-поисковый, частично-поисковый 
и поисковый. 

Наиболее приемлемой позицией преподава-
теля, на наш взгляд, является лектор-собе-
седник. Лекция протекает в форме совместного 
обсуждения, в условиях доверительных отноше-
ний. Преподаватель максимально ориентирован 
на аудиторию, он эмоционально включен в про-
цесс общения. 

В рамках учебной дисциплины «Педагоги-
ческое мастерство» нами был разработан спец-
курс «Коммуникативная культура педагога», 
включающий теоретический, диагностический и 
коррекционный разделы. 

В содержание теоретического блока вошли 
важнейшие аспекты проблемы взаимопонима-
ния и взаимоотношений между субъектами пе-
дагогического процесса: 
- межличностное взаимодействие в педагоги-

ческом общении; феномен личного влияния; 
стратегия и тактика влияния; 

- трудности и дефекты общения; нарушения, 
коммуникативные барьеры и трудности об-
щения, психологические трудности общения 
на разных возрастных этапах развития; 

- конфликтное взаимодействие; педагогиче-
ские конфликты и пути их преодоления; тех-
нология управления педагогическими кон-
фликтами; виды конфликтов; 

- конфликтогенное поведение педагога и уча-
щихся; стратегии поведения педагога в кон-
фликтной ситуации; конструктивность педа-
гогических реакций в кризисные моменты; 

- коммуникативная культура (ее понятие, 
структура и характеристика); 

- успешность общения как интегративный кри-
терий коммуникативной культуры; понятие, 
критерии и уровни успешности общения; 
общительность, контактность, коммуника-
бельность; 

- индивидуальный стиль общения педагога; 
- стиль общения; темперамент и стиль обще-

ния; направленность и стиль общения; куль-

тура и стиль общения; характеристика раз-
личных стилей общения. 

- факторы успешного общения; общитель-
ность, контактность, коммуникативная сов-
местимость; коммуникативная профессио-
грамма учителя. 

Особое внимание мы уделили индивидуаль-
ной диагностике уровня сформированности 
коммуникативной культуры будущих педагогов. 
С этой целью были использованы различные те-
сты и методики: 
- методики СУМО – «Саморегуляция и успеш-

ность межличностного общения» В. Н. Куни-
цыной; 

- тест «Коммуникативная готовность к диалогу 
с ребенком»; 

- тест «Стили педагогического общения»; 
- методика диагностики коммуникативной 

установки В. В. Бойко; 
- тест «Конфликтогенная компетентность пе-

дагога». 
Коррекционная работа по формированию 

коммуникативных умений и навыков студентов 
осуществлялась в виде тренингов. 

В настоящее время получил развитие не 
только теоретический, но и прикладной аспект 
тренинговой подготовки. Публикуется множе-
ство сборников различных психологических игр 
и упражнений, коррекционных программ, 
направленных как на развитие личности в це-
лом, так и ее коммуникативных качеств (работы 
Н. В. Самоукиной, В. В. Петрусинского, А. С. 
Прутченкова, Н. И. Козлова). 

В существующих методических разработках 
и сценариях проведения занятий представлен 
оригинальный синтетический подход к исполь-
зованию групповых методов самых разнообраз-
ных форм, психологических течений и направ-
лений [3]. 

Существенное место в системе практиче-
ской подготовки специалистов занимают семи-
нарские занятия. Для их проведения мы приме-
няем такие типы занятий, как соревнование ко-
манд, защита собственных проектов, решение 
педагогических ситуаций. 

Очень эффективны различные виды игр: де-
ловые, ролевые ситуационные и ролевые ста-
тусно-позиционные. Специфика ролевого ком-
муникативного поведения студента выражается 
в особом стиле его взаимоотношений с препода-
вателем, повышенной ответственностью и само-
стоятельностью суждений, сформированностью 
собственной мировоззренческой позиции. 

Обучение в вузе должно подготовить сту-
дента к разрешению различных педагогических 
ситуаций, в том числе и конфликтных. Для этого 
мы рассматриваем следующие проблемные во-
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просы: «Конфликтное взаимодействие. Педаго-
гические конфликты и пути их преодоления», 
«Технология управления педагогическими кон-
фликтами. Виды конфликтов», «Конфликтоген-
ное поведение педагога и учащихся», «Страте-
гии поведения педагога в конфликтной ситуа-
ции. Конструктивность педагогических реакций 
в кризисные моменты». 

Учебная, научная и самостоятельная дея-
тельность специалистов находят свое продолже-
ние непосредственно в условиях их будущего 
профессионального труда – на практиках в об-
щеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, 
техникумах. 

Во время двух педагогических практик на 
выпускном и предвыпускном курсах студенты 
совершенствуют свои профессионально важные 
качества, коммуникативные умения и навыки, 
приобретают личный педагогический опыт об-
щения. 

Практика позволяет осознать степень слож-
ности и многогранности будущей профессио-
нальной деятельности, значимость приобрете-
ния коммуникативных умений. Практиканты 
принимают активное участие в организации и 
проведении всевозможных воспитательных ме-
роприятий с учащимися различных возрастных 
групп (младшими школьниками, подростками и 
старшеклассниками). 

В процессе педагогической практики сту-
дентам предлагается выполнить ряд специально 
разработанных заданий: составить схему ком-
муникативного конспекта урока, сравнить раз-
личные стили педагогического общения учите-
лей и многое др. 

Важным элементом современного высшего 
образования является студенческая научно-

исследовательская работа, которая позволяет им 
творчески осмысливать и эффективно приме-
нять на практике полученные знания, развивать 
умения и навыки, осваивать новое в психолого-
педагогической науке. 
 

Выводы. 
1. Проблема формирования коммуникатив-

ной культуры педагогов, несмотря на ее доста-
точную исследованность в области психологии 
и педагогики, требует постоянного внимания и 
поиска путей практического решения. 

2. В условиях классического университета 
эффективно использование потенциала всей си-
стемы педагогической подготовки студентов: 
лекционных и семинарских занятий, дополни-
тельных курсов, самостоятельной работы, педа-
гогических практик, научно-исследовательской 
деятельности студентов. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
УДК 378.147 

Амеліна С. М. 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ 

У статті аналізуються різні підходи до визначення феномену культури професійного спілку-
вання. Пропонується дефініція поняття «культура професійного спілкування майбутніх аграріїв». 

Ключові слова: професійне спілкування, культура професійного спілкування, ВНЗ, фахівець, май-
бутній аграрій. 

В статье анализируются различные подходы к определению феномена культуры профессио-
нального общения. Предлагается дефиниция понятия «культура профессионального общения буду-
щих аграриев». 

Ключевые слова: профессиональное общение, культура профессионального общения, вуз, специ-
алист, будущий аграрий. 

The paper analyzes different approaches to defining cultural phenomenon of professional communica-
tion. The definition of the term «culture of professional communication of future agrarian specialists» is 
proposed. 

Key words: professional communication, culture of professional communication, universities, specialist, 
future agrarian specialists. 
 

Постановка проблеми. Державна націона-
льна програма «Освіта» розглядає освіту як один 
із найважливіших факторів економічного і соціа-
льного розвитку держави, що має забезпечити 
необхідні передумови кардинального перетво-
рення продуктивних сил України. 

Згідно з цим документом вища освіта Украї-
ни повинна зайняти чільне місце у підготовці 
фахівців до праці і життя у нових умовах, що іс-
тотно відрізняються від тих, у яких зростало, на-
вчалось, виховувалось, жило і працювало попе-
реднє покоління. 

Вищі навчальні заклади освіти покликані за-
безпечити зрушення на ринку праці, випускаючи 
нову формацію спеціалістів, які завдяки своїй 
високій кваліфікації, ґрунтовним професійним 
знанням, комунікабельності і високому рівню 
культури зможуть зробити вагомий внесок у до-
корінні перетворення, що сьогодні відбуваються 
у суспільстві. 

Сфера професійного спілкування фахівців 
аграрного сектора до недавнього часу була дуже 
обмеженою, що можна пояснити невисокою мо-
більністю спеціалістів даної галузі, переважан-
ням контактів типу «людина – природа» над ко-
нтактами «людина – людина», орієнтацією на 
знаннєвий компонент підготовки аграріїв. 

Проте вимоги до фахівців-аграріїв за остан-
ні роки стрімко змінилися, на передній план ви-
йшов людський фактор, зросла роль комунікації 
у професії. У звязку з цим особливої актуально-
сті набуває питання формування культури про-
фесійного спілкування майбутніх аграріїв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчаючи проблему визначення культури про-
фесійного спілкування, встановили, що дослід-
ники у своїх працях оперують, в основному, по-
няттям «культура спілкування». При цьому слід 
зазначити, що поняття «спілкування» трактуєть-
ся у психолого-педагогічній літературі по-
різному: як спільна діяльність людей [1–4]; як 
обмін думками, емоціями, почуттями [5; 6]. 

Мета статті – розглянути питання визна-
чення культури професійного спілкування май-
бутніх фахівців-аграріїв. 

Виклад основного матеріалу. Проведений 
аналіз наукової та методичної літератури дозво-
ляє виокремити ознаку, на яку вказує більшість 
учених, незважаючи на різну інтерпретацію ни-
ми феномену спілкування: взаємодія. Взаємодія 
визначається як «процес безпосереднього чи 
опосередкованого впливу суб’єктів один на од-
ного, який спричиняє їх взаємну обумовленість» 
[7]. 

Спираючись на погляди Б. Ананьєва [2], О. 
Леонтьєва [7] та ін., основою культури профе-
сійного спілкування фахівців-аграріїв вважаємо 
їхню взаємодію, яка полягає в обміні пізнаваль-
ною й емоційно-оцінною інформацією. Водно-
час вважаємо слушним доповнення аспектів об-
міну під час взаємодії у професійному спілку-
ванні регуляторними діями (О. Бодальов [3], Я. 
Коломінський [8], В. М’ясищєв [4] та ін.). Отже, 
інформаційний обмін відбувається у вигляді об-
міну поняттями та образами, емоційно-оцінний – 
шляхом наближення або віддалення емоційних 
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станів опонентів, а регулюючий – через синхро-
нізацію вербальної і невербальної активності. 

Проте слід врахувати, що професійне спіл-
кування аграріїв не можна звести лише до взає-
модії як обміну (інформаційного, емоційно-
оцінного, регуляторного). Це ще й момент міжо-
собистісної взаємодії у формі «зустрічі», співпе-
реживання і співпраця, механізм реалізації мо-

рально-духовних відносин. Між тим вважаємо, 
що до цього часу культура спілкування особис-
тості практично не осмислена дослідниками як 
самостійне утворення. 

Для з’ясування сутності культури професій-
ного спілкування звернемось до основних точок 
зору на феномен «культури спілкування» (табл. 
1). 

Таблиця 1. 
Визначення поняття «культура спілкування» 

 

Визначення поняття «культура спілкування» Автор 
Складова частина культури поведінки, вміння знаходити правильний тон у спілкуванні з 
оточуючими. Зручність і приємність спілкуватись і в родині, і в діловій обстановці, і в то-
му чи іншому громадському місці [9]. 

С. Гончаренко 

Не тільки освіченість – ширина та глибина знань людини, але і її вихованість, інтелігент-
ність – вміння чітко висловити свою думку, уважно вислухати, зробити правильний зу-
стрічний рух, з гідністю і у відповідності до обставин поводити себе [10]. 

В. Грехнєв 

Культура педагогічного спілкування і комунікативна культура виховання. Виховання 
особистості особистістю у процесі спілкування, формування фахівця у творчому контакті 
з фахівцем, коли партнери у діяльності обмінюються рівноцінною інформацією, знахо-
дять один для одного цікаві слова [11]. 

Н. Крилова 

Система знань, норм, цінностей та зразків поведінки, прийнятих у суспільстві, в якому 
людина живе, і органічно, природно і невимушено реалізує їх у діловому та емоційному 
спілкуванні [12]. 

А. Мудрик 

Сукупність умінь і навичок у сфері засобів спілкування і законів міжособистісної взаємо-
дії, які сприяють взаєморозумінню, ефективному розв’язанню завдань спілкування [13]. В. Соколова 

Система поглядів та дій, заснованих на системі знань норм, цінностей та зразків поведін-
ки, прийнятих у суспільстві, яка є схемою орієнтації для задоволення потреби самореалі-
зації та засобом досягнення мети особистості у спілкуванні з іншими людьми [14]. 

І. Тимченко 

Сума набутих людиною знань, вмінь та навичок спілкування, які створені, прийняті та ре-
алізуються в конкретному суспільстві чи на певному етапі його розвитку [15]. 

Т. Чмут, 
Г. Чайка 

 

Аналіз існуючих підходів до культури спіл-
кування дозволяє виділити серед них такі: 
- когнітивно-діяльнісний (В. Грехнєв, Н. Кри-

лова, А. Мудрик); 
- діяльнісно-поведінковий (О. Донченко, В. 

Соколова, Л. Сохань, В. Тихонович); 
- аксіологічний (І. Тимченко); 
- емоційно-почуттєвий (С. Гончаренко); 

комунікативний (Г. Чайка, Т. Чмут). 
Розглядаючи культуру професійного спіл-

кування як інтегративне явище, дотримуємось 
думки про необхідність врахування комплексу 
зазначених підходів до вивчення феномену ку-
льтури спілкування й пропонуємо таку дефіні-
цію: «Культура професійного спілкування агра-
ріїв – це система комунікативних норм, знань, 
умінь і цінностей, яка реалізується у процесі 
міжсуб’єктної взаємодії фахівця і є фактором, 
що супроводжує його професійну діяльність у 
виробничій сфері й зумовлює її фахово-
комунікативну спрямованість». 

Культура професійного спілкування фахів-
ців-аграріїв передбачає, що воно відбувається 
згідно з правилами і нормами, спирається на си-
стему загальнолюдських цінностей, враховує 
психологічні закономірності міжособистісного 

спілкування й слугує успішному вирішенню 
професійних завдань. 

Традиційно вищі навчальні заклади освіти 
були зорієнтовані на засвоєння студентами пев-
ного обсягу загальних і фахових знань з метою їх 
використання у майбутній професійній діяльнос-
ті. Про це свідчать, наприклад, «Змістові частини 
галузевих стандартів вищої освіти підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів моло-
дшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітар-
ної, соціально-економічної та екологічної освіти 
та освіти з безпеки життя і діяльності людини й 
охорони праці» [16]. Така орієнтація особливо 
притаманна аграрним навчальним закладам, які 
відзначаються своєю консервативністю, що було 
зумовлено усталеними умовами життя і праці у 
сільській місцевості. 

Проте стрімкі зміни суспільного життя, ви-
кликані глобалізацією світової економіки, інфо-
рматизацією усіх сфер життєдіяльності людини 
та цілою низкою інших чинників, призвели до 
необхідності оновлення змісту фахової освіти і 
переорієнтації професійної підготовки з відхо-
дом від традиційного тлумачення її як суми про-
фесійних знань, умінь і навичок. Бурхливий роз-
виток науки і техніки, розробка і впровадження 
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нових інформаційних та комп’ютерних техноло-
гій спричиняють швидку втрату актуальності на-
бутих у ВНЗ знань. 

Водночас у зв’язку зі змінами у суспільстві, 
викликаними його інформаційним, технічним, 
економічним і культурним розвитком, культура 
професійного спілкування стає для аграріїв чин-
ником, необхідним для вирішення професійних 
завдань, та одним із критеріїв їхньої професійної 
компетентності. Проте, на наш погляд, принци-
пова різниця між культурою професійного спіл-
кування педагогів і представників інших профе-
сій, зокрема, аграріїв, полягає у різних функціях 
цих аспектів культури. Педагоги покликані 
шляхом професійного спілкування навчати й 
виховувати студентів – майбутніх професіоналів 
різних фахів. Специфіка культури професійного 
спілкування фахівців-аграріїв, зумовлена тим, 
що вони як професіонали виконують за допомо-
гою засобів професійного спілкування принци-
пово інші професійні завдання й таким чином 
досягають успіхів у всіх сферах життя – профе-
сійній, соціальній тощо. Водночас їхня профе-
сійна діяльність і культура професійного спілку-
вання безпосередньо пов’язані з матеріальною 
сферою діяльності суспільства. 

Зміст професійного спілкування аграрія, як і 
інших фахівців сфери матеріального виробницт-
ва, зумовлюється функціональними особливос-
тями та галузевою специфікою його професійної 
діяльності. Говорячи про професійну діяльність 
аграрія, не слід забувати про те, що сьогодні для 
все зростаючої кількості фахівців вона є засобом 
задоволення не лише матеріальних, але й куль-
турних потреб. Досліджуючи культуру профе-
сійного спілкування майбутніх фахівців-аграріїв, 
вважаємо важливим розглядати питання її фор-
мування у контексті загальних тенденцій розвит-
ку як вітчизняної, так і зарубіжної професійної 
освіти. Звертаючись до основних документів у 
галузі української і європейської освіти, резуль-
татів опитувань найбільших і найавторитетніших 
агенцій, досліджень сучасних вітчизняних і за-
рубіжних педагогів, можна зробити висновок, 
що питання підготовки сьогоднішніх і майбутніх 
фахівців переноситься у площину культури. 

Висновки. Розглядаючи культуру профе-
сійного спілкування як інтегративне явище, до-
тримуємось думки про необхідність врахування 
комплексу зазначених підходів до вивчення фе-
номену культури спілкування й пропонуємо та-
ку дефініцію: «Культура професійного спілку-
вання аграріїв – це система комунікативних 
норм, знань, умінь і цінностей, яка реалізується 
у процесі міжсуб’єктної взаємодії фахівця і є 
фактором, що супроводжує його професійну ді-
яльність у виробничій сфері й зумовлює її фахо-

во-комунікативну спрямованість». Перспективи 
подальшого дослідження пов’язані з пошуком 
засобів формування окремих аспектів культури 
професійного спілкування майбутніх аграріїв. 
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УДК 372.8:687.016.5 
Корницкая Л. А. 

ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ 

У статті розглядається проблема гуманітаризації освітньої діяльності, за допомогою викори-
стання дизайну в освітній системі інженерно-педагогічних кадрів швейного профілю як засобу, що 
розширює їхній компетентнісний рівень, а також підвищує проектну та художньо-естетичну ку-
льтуру фахівців швейників. 

Ключові слова: інженер-педагог швейного профілю, професійна освіта, дизайн, компетент-
ність, художньо-естетична і проектна культура. 

В статье рассматривается проблема гуманитаризации образовательной деятельности, по-
средством использования дизайна в образовательной системе инженерно-педагогических кадров 
швейного профиля как средства расширяющего их компетентностный уровень, а также повышаю-
щий проектную и художественно-эстетическую культуру специалистов швейников. 

Ключевые слова: инженер-педагог швейного профиля, профессиональное образование, дизайн, 
компетентность, художественно-эстетическая и проектная культура. 

The paper addresses the problem of humanization of the educational activities through the use of design 
in engineering education system and teaching staff as a means of sewing profile expanding their kompetent-
nosny level, as well as raising the design aesthetic, artistic and cultural specialists’ sewers. 

Key words: engineer-teacher of sewing profile, professional education, design expertise, artistic and 
aesthetic and design culture. 
 

Постановка проблемы. Изменения, проис-
ходящие в современной общественно-политиче-
ской жизни государства, его социально-эконо-
мической сфере, в сфере материального произ-
водства, а также общественном сознании тре-
буют пересмотра требований к профессиональ-
ной подготовке инженерно-педагогических кад-
ров. Актуализируется необходимость гуманиза-
ции и гуманитаризации профессионального об-
разования, цель которой – подготовка специали-
стов новой формации – профессионалов, кото-
рые обладают широкими профессиональными и 
общекультурными компетенциями, в том числе 
и художественно-эстетическими. 

Анализ литературы. Подготовка инжене-
ров-педагогов занимает важное место в системе 
высшего профессионального образования Укра-
ины. Различные аспекты теоретических положе-
ний профессиональной подготовки, вопросы 
структуры деятельности инженера-педагога 
освещались в научных трудах А. Авершина, С. 
Артюха, В. Бакатановой, С. Батышева, А. Джан-
тимирова, Э. Зеера, Е. Коваленко, Н. Ничкало, 
Л. Тархан и др. 

Анализ научной литературы по проблемам 
профессионального образования свидетельству-
ет, что именно художественно-эстетическая со-
ставляющая рассматривается специалистами как 
необходимый компонент в сфере профессио-
нальной подготовки специалистов швейной от-
расли промышленности (И. Андрощук, Н. Ба-
ранова, Т. Бердник, С. Гиптерс, Н. Креденец, 
А. Отич и др.). 

Цель статьи – осветить вопросы художе-
ственно-эстетической подготовки инженеров-
педагогов швейного профиля как профессио-
нально-гуманистического направления творче-
ской проектной деятельности, обеспечение ко-
торой в современном образовании должно осу-
ществляться через дизайн-образование. 

Изложение основного материала. Прежде 
чем рассматривать обозначенную проблему, 
следует выяснить значение основных понятий, 
которыми будем оперировать. Такими понятия-
ми являются «инженер», «педагог», их функции, 
как в самостоятельном, так и в объединенном 
значении. 

Итак, профессия «инженер-педагог» инте-
грирует инженерную и педагогическую состав-
ляющие, которые требуют одновременного 
применения в профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Термин «инженер» исполь-
зуется в том случае, когда работнику для вы-
полнения профессиональных функций необхо-
димо техническое образование, «педагог» – ли-
цо, которое ведет преподавательскую и воспита-
тельную работу. 

Согласно Концепции развития инженерно-
педагогического образования в Украине, разра-
ботанной под руководством Е. Коваленко, про-
фессиональную деятельность инженера-педаго-
га принято рассматривать в виде двух самостоя-
тельных составляющих: инженерной професси-
ональной и педагогической профессиональной 
[1, с. 17]. Е. Коваленко является известным ор-
ганизатором современной системы инженерно-
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педагогического образования Украины. Под ее 
руководством работает научная школа «Мето-
дика профессионального обучения. Инженерная 
педагогика». 

По мнению Е. Зеера, «инженер-педагог» не 
означает «инженер» плюс «педагог», а являет 
новое понятие [2, с. 16]. Определяя специфику 
инженерно-педагогической профессии, более 
детально обозначим функции инженерной и пе-
дагогической деятельности. Инженерная дея-
тельность заключается в создании материальной 
культуры и прикладной науки, результатом чего 
становится «техническое благосостояние» чело-
вечества [3]; педагогическая деятельность 
направлена на воспитание, обучение и образо-
вание человека, приобщение его к общекуль-
турным ценностям. Поэтому инженерно-
педагоги-ческая деятельность – это интегратив-
ное сочетание технического и гуманитарного 
аспектов сложного процесса обучения и воспи-
тания, в данном случае в области швейного про-
изводства. 

Следует отметить, что образование (в идеа-
ле) способствует целостному гармоничному 
развитию каждой личности, учитывая ее инди-
видуальные характеристики, творческие воз-
можности по мере овладения профессией. Как 
отмечает В. Кремень, развитие каждого отдель-
ного человека на основе его способностей – это 
главный рычаг дальнейшего прогресса общества 
[4, с. 3]. 

Новые условия требуют новых решений и 
не могут не влиять на переосмысление многих 
социальных и образовательных технологий, как 
в отношении развития образования в целом, так 
и в решении проблемы профессионального лич-
ностного становления [5, с. 11]. Функция гума-
нитарного образования заключается в том, что-
бы привести в движение потенциальную духов-
ную энергию учащихся, направить ее в русло 
сознательного культурного творчества [6, с. 
159]. 

На современном этапе развития общества, 
образования и производства, профессиональное 
образование призвано формировать, прежде все-
го, личность, обладающую конкретными про-
фессиональными компетенциями и одновремен-
но воспитанную на общечеловеческих и нацио-
нальных культурных традициях, личность твор-
ческую, мыслящую, активную, постоянно само-
совершенствующуюся. 

По мнению Г. Васяновича, необходимо уси-
лить работу по формированию у молодежи про-
фессионального гуманизма в контексте общече-
ловеческих ценностей и патриотизма, в духе 
культурных традиций Украины [7, с. 423]. Гу-
манизация образования является залогом воспи-

тания творческой, духовно богатой личности, 
подчеркивает С. Гончаренко [8]. В условиях со-
временной парадигмы прогресса цивилизации 
гуманизация приобретает все большую актуаль-
ность. Поэтому обобщающий смысл понятия 
«инженер-педагог» можно истолковать так: это 
комплекс общенаучных, психолого-педагогичес-
ких, социальных, общекультурных, коммуника-
тивных, инженерных компонентов, овладение 
которыми позволяет качественное выполнение 
функций, возложенных на личность педагога 
профессиональной школы. 

Современное общество нуждается в высо-
коквалифицированных инженерах-педагогах, 
поскольку именно они осуществляют подготов-
ку рабочего потенциала страны, от которого за-
висит экономическое могущество государства и 
благосостояние нации. Поэтому подготовка ин-
женерно-педагогических кадров с широкими 
компетентностными возможностями, способных 
осуществлять социально-профессиональную и 
производственно-технологическую деятель-
ность в профессионально-технических учебных 
заведениях разных типов, является первооче-
редным, приоритетным направлением развития 
высшего образования, отмечено в Национальной 
доктрине развития образования Украины [9]. 

Инженер-педагог швейного профиля совре-
менной профессиональной школы – это педагог, 
хорошо знающий все процессы швейного про-
изводства, владеющий методикой организации 
профессионального обучения; обладающий 
профессиональными, художественно-эстетичес-
кими, проектными, исследовательскими компе-
тенциями, необходимыми в процессе обучения 
специалистов швейного производства; являю-
щийся творческой личностью, способной рас-
крыть творческий потенциал каждого ученика 
(студента) профессионально-технического учеб-
ного заведения, человеком культурным, достой-
ным представителем национальной школы. 

Рост конкуренции на мировом рынке това-
ров и услуг предъявляет новые, более жесткие 
требования к продукции, которая должна быть 
не только безупречной по качеству, эстетически 
привлекательной, но и достойно представлять 
национальную самобытность страны-производи-
теля. В частности Е. Отич отмечает, что пере-
ориентация современного производства и эко-
номики обуславливает усиление требований к 
качеству предлагаемых товаров и услуг, что за-
кономерно вызывает необходимость в повыше-
нии уровня художественно-эстетического разви-
тия специалистов и превращает последний в 
фактор обеспечения эффективности профессио-
нальной деятельности специалиста и движущую 
силу его профессионального самосовершенство-
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вания [10, с. 25]. 
Внимание ученых к художественно-эстети-

ческой культуре в образовательной теории и 
практике означает ее серьезность для решения 
многих образовательных проблем. 

Поэтому дизайн (в большей степени этноди-
зайн) как неотъемлемая часть современной 
культуры рассматривается нами как важная со-
ставляющая содержания инженерно-педагогиче-
ского профессионального образования швейного 
профиля. Дизайн стал нормой в современном 
обществе и проявляется во всех сферах деятель-
ности и бытия человека: в промышленном про-
изводстве, экономике, культуре, образовании. 
Отсутствие связи дизайнерского образования с 
промышленностью является одной из причин 
обнищания собственного производителя, его не-
способности воплотить современные дизайнер-
ские разработки, утверждает В. Прусак [11, с. 
360]. 

Мы солидарны с мнением В. Сидоренка, что 
в условиях современного развития общества 
«дизайн должен стать частью любого образова-
ния в том смысле, по которым наука и гумани-
тарная сфера является составляющей любого 
обучения» [12, с. 2]. 

Дизайн, равно как и инженерная деятель-
ность, направлен на созидание материальной 
культуры, но с учетом ее художественно-эстети-
ческой составляющей. Дизайн объединяет ху-
дожественно-предметное творчество и научно 
обоснованную инженерную практику в сфере 
промышленного производства [3]. Именно ди-
зайн является первоосновой в производстве 
швейных изделий, к которым предъявляет ути-
литарные, эргономические, художественно-эсте-
тические требования потребитель. Дизайн объ-
единяет как техническую, так и художествен-
ную стороны, где одна ни в коем случае не ис-
ключает другую. 

Однако существует некий парадокс. В оте-
чественной промышленности и, как правило, в 
профессионально-техническом образовании в 
течение многих лет придается второстепенное 
значение дизайну. 

Прибегая к сфере дизайна, следует опреде-
литься со смыслом понятия «дизайн». Отметим, 
что существуют различные его толкования, по-
скольку существуют разноплановые задачи и 
сферы его применения. Например, «дизайн» 
(англ. design) – замысел, план, намерение, твор-
ческий замысел, проект, чертеж, расчет, кон-
струкция, эскиз, рисунок, композиция, произве-
дение искусства. Эти слова указывают на род-
ство дизайна как явления с художественно-
проектной деятельностью. 

В ином определении «дизайн» – это творче-

ский метод, процесс и результат художественно-
технического проектирования промышленных 
изделий, удовлетворяющих утилитарные и эсте-
тические потребности человека. Вместе с тем, 
«дизайн» определяется как комплексная научно-
практическая деятельность по формированию 
гармоничной, эстетически полноценной среды 
жизнедеятельности человека и является разра-
боткой объектов материальной культуры [3]. 

Следовательно, понятие «дизайн» рассмат-
ривается в трех значениях: как замысел, метод и 
деятельность. Но нетрудно заметить, что боль-
шинство определений характеризуют его все-
таки как вид деятельности, связанный с проек-
тированием предметного мира [13, с. 209], или 
как художественное конструирование предме-
тов, а также как проектирование эстетического 
облика промышленных изделий [14, с. 229]. 

Словарь «Профессиональное образование» 
также определяет дизайн (от англ. design – про-
ектировать, конструировать) как вид деятельно-
сти, связанный с конструированием художе-
ственной формы предметов прикладного харак-
тера; организацию предметной среды художе-
ственными средствами в условиях массового 
промышленного производства [15, с. 75]. 

Как творческую проектную деятельность, 
целью которой является создание гармоничной 
предметной среды, наиболее полно удовлетво-
ряющей материальные и духовные потребности 
человека, толкует понятие дизайна В. Ермилова 
[6, с. 8]. 

Близким к этому толкованию является 
определение дизайна В. Глазычева: «Дизайн» – 
это форма организации художественно-
проектной деятельности, которая проектирует 
потребительскую ценность продуктов матери-
ального и духовного массового потребления 
[16]. 

Обобщающую формулировку понятия «ди-
зайн» дает В. Тягур, определяя его как различ-
ные виды проектной художественно-технической 
деятельности, цель которой – разработка про-
мышленных изделий (материальных объектов) с 
высокими потребительскими свойствами и эсте-
тическими качествами, а также формирование 
гармонической предметной среды, производ-
ственной и социально-культурной сферы [17, с. 
89]. 

Итак, «дизайн» является проектной деятель-
ностью, связанной с культурой нового типа, – 
проектной культурой, которая объединяет науч-
но-техническую и гуманитарную сферы дея-
тельности человека. 

Проектную культуру, по убеждению В. Тя-
гура, необходимо внедрять во все сферы образо-
вания, поскольку это понятие взаимно связывает 
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все аспекты деятельности по созданию нового 
изделия – технические, экономические, эстети-
ческие, эргономические, экологические, худо-
жественные и т. п. Именно формирование «про-
ектной культуры» должно обеспечить качество 
подготовки педагогических кадров в области 
дизайн-образования, сформировать их как носи-
телей проектной культуры. Он отмечает, что 
развитие проектной культуры – задача всего об-
разования, а не только специальных вузов, гото-
вящих дизайнеров [17, с. 90]. 

Выводы. Качественное образование буду-
щих инженеров-педагогов швейного профиля в 
значительной степени будет зависеть от уровня 
сформированности их проектной культуры, как 
в плане художественного проектирования швей-
ных изделий, так и в плане проектирования пе-
дагогической деятельности. 

Дизайн как вид проектной деятельности ре-
ализует приобретенные профессиональные ком-
петенции будущими инженерами-педаго-гами 
швейного профиля и одновременно поднимает 
уровень их проектной и художественно-
эстетической культуры. Необходимость форми-
рования у будущих специалистов художествен-
но-эстетической компетентности предопределя-
ется, прежде всего, спецификой этой отрасли 
производства и выступает важной составляю-
щей в формировании общей профессиональной 
компетентности специалиста легкой промыш-
ленности [18, с. 61], а художественно-эстети-
ческое развитие личности становится залогом 
успешного профессионального становления 
специалиста [10, с. 25]. 

Осознанное использование основ дизайна, 
художественного проектирования, с учетом со-
временных технологических процессов и худо-
жественной эстетики дизайна, в процессе про-
фессиональной подготовки будущих инженеров-
педагогов швейного профиля, формирует их эс-
тетический вкус, проектную культуру, что также 
определяет уровень профессиональной компе-
тентности специалистов швейного профиля, в 
том числе и инженеров-педагогов. 
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Литвинова О. В. 

ПРИНЦИПИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГУ 

У СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ 
У статті проаналізовано основні принципи гуманістичного виховання, за яких можливе успішне 

формування культури діалогу у студентів-аграріїв у процесі підвищення якості їхньої професійної 
підготовки. 

Ключові слова: гуманістичне виховання, толерантність, моральна культура, духовність, куль-
тура діалогу, професійна підготовка, майбутній аграрій, умови формування, принципи, діалогічне 
навчання. 

В статье проанализированы основные принципы гуманистического воспитания, на основе кото-
рых возможно успешное формирование культуры диалога у студентов-аграриев в процессе повыше-
ния качества их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, толерантность, моральная культура, духов-
ность, культура диалога, профессиональная подготовка, будущий аграрий, условия формирования, 
принципы, диалогическое образование. 

In the article basic principles of humanism education are analyzed which are successful in forming of 
dialog culture for agrarian students in the process of upgrading their professional preparation. 

Key words: humanism education, tolerance, moral culture, spirituality, culture of dialog, professional 
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Постановка проблеми. Згідно з гуманісти-
чними принципами, людина є найвищою цінніс-
тю й основним суб’єктом історичного суспіль-
ного розвитку, активним творцем соціального та 
культурного прогресу. І важлива роль у форму-
ванні й розвиткові такої людини належить її 
найближчому оточенню, у взаємодії і спілку-
ванні з яким вона набуває людяності, стає осо-
бистістю. У зв’язку з цим, перед нами постає за-
вдання виявлення і аналізу такого типу міжосо-
бистісних стосунків, який сприятиме найбільш 
повному й гуманному розкриттю творчих мож-
ливостей учасників комунікативного процесу, 
задоволенню їхніх потреб у самовихованні та 
самовдосконаленні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями питань гуманістичного вихо-
вання особистості займалися такі науковці, як В. 
Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, Я. Корчак, К. 
Роджерс; свій внесок у реалізацію принципів 
гуманістичного виховання і навчання особистості 
зробили такі вчителі-новатори, як Ільїн І. П., Ша-
талов В. Ф., Волков І. П., Кан-Калік В. О. та ін. 

Мета статті – розглянути гуманістичні де-
термінанти у формуванні культури діалогу май-
бутнього спеціаліста-аграрія, встановити місце і 
значення діалогу та діалогічної взаємодії в про-
цесі гуманістичного виховання. 

Виклад основного матеріалу. Активність 
людини, її потреба в самовдосконаленні розгля-
даються не ізольовано, а за умов стосунків з ін-
шими співрозмовниками, побудованих на гума-

ністичних засадах, основними нормами яких є 
емоційна та особистісна розкутість партнерів зі 
спілкування, психологічне настроювання на ак-
туальний стан один одного, гуманне ставлення 
до партнера, довірливість і щирість у вираженні 
почуттів. 

Засновуючись на діалогічних концепціях В. 
Гумбольдта [1], Л. Фейєрбаха [2], М. Бахтіна [3; 
4], М. Бубера [5], М. Біблера [6], Ф. Розенцвейга 
[7], О. Розенштока-Хюссі [8], Е. Левінаса [9], ми 
зауважуємо, що діалогічна взаємодія будується 
на гуманістичних принципах рівності і взаємо-
поваги позицій у діалозі. В контакті діалогу лю-
ди не повинні пригнічувати одна одну. Відпо-
відно, щоб діалог відбувся, необхідно дотриму-
ватись певних умов. Це, по-перше, умова свобо-
ди, а, по-друге, наявність рівноправних 
суб’єктів, що усвідомлюють свою якісну індиві-
дуальність. Діалог надає найвищу цінність спі-
льному буттю суб’єктів, кожен з яких самодо-
статній і самоцінний. 

Ми пропонуємо формувати культуру діало-
гу у студентів-аграріїв, засновуючись на прин-
ципах гуманістичного виховання особистості, в 
основу яких покладено концепцію К. Роджерса, 
який, аналізуючи гуманістичне спілкування, ви-
окремлює в ролі основних певні його принципи. 

• Конгруентність (відповідність, узгодже-
ність) партнерів зі спілкування, тобто відповід-
ність соціального досвіду, його усвідомлення й 
засобів спілкування одного учасника взаємодії 
досвідові, його усвідомленню й засобам спілку-
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вання іншого. Така позиція дає змогу людині 
поводитися адекватно своїм переживанням, вона 
відкриває їй саму себе, робить індивіда вільним 
у сприйнятті й розумінні іншого. Отож умовою 
діалогу є налаштованість на актуальний психо-
логічний стан самого себе та партнера в ситуації 
«зараз» і «тепер». 

• Довірливе сприйняття особистості парт-
нера без оцінки його якостей і рис, прийняття 
іншого як певної цінності. 

• Сприймання іншого учасника взаємодії 
як рівного, такого, який має право на власну ду-
мку і власне рішення. Йдеться не про фактичну 
рівність партнерів, особливо в тих ситуаціях, де 
є різна соціальна позиція (вчитель – учень, лікар – 
пацієнт тощо). Береться до уваги рівність людей 
у їхній справжній людській суті, тобто нерів-
ність в актуальному стані й потенційна рівність. 

• Проблемний, дискусійний характер спіл-
кування, розмова на рівні догм. Де немає диску-
сії, уточнення поглядів, там відсутній діалог. 

• Персоніфікований характер спілкування, 
розмова від імені власного «Я»: «Я так думаю», 
«Я переконаний» та ін. Водночас, коли люди 
використовують такі узагальнені звороти, як «Є 
думка», «Всім відомо», то вони намагаються за-
хистити себе від партнера зі взаємодії, захистити 
власну неготовність до діалогу, до обстоювання 
своєї позиції [10, с. 349–350]. 

Реалізацією принципів послідовного гумані-
зму також активно займався видатний українсь-
кий і світовий педагог В. Сухомлинський. Звер-
нення до наукової і практичної спадщини цього 
видатного діяча дає нам можливість говорити 
про виховання в Людині готовності і здатності 
творити добро. Саме творення добра має лежати 
в основі ставлення дитини до навколишнього 
світу, до природи і людей, в основі взаємин 
«учитель – учень», стосунків в учнівському ко-
лективі та сім’ї, тобто бути не лише метою, а й 
засобом виховання. Видатний педагог розумів 
виховання не як боротьбу з вадами в поведінці 
дитини, а як опору на позитивне в дитині, пос-
туповий його розвиток. Важливо пробудити в 
дитини почуття людяності, поставити її в такі 
обставини, які дали б їй усвідомити: вона – лю-
дина і її поведінка, вчинки мають бути гідними 
Людини. Гуманність, за В. Сухомлинським, – це 
справедливість, доброзичливість і чуйність, по-
єднання поваги й довіри до дитини з розумною 
й тактовною вимогливістю [11]. Гуманність він 
убачав у піклуванні про духовне збагачення ди-
тини, в допомозі їй самореалізуватися у взаєми-
нах з природою і навколишнім світом. 

Проте гуманізація суспільного життя і, зок-
рема, життя сучасної вищої школи потребує пе-
вного коригування в сприйманні уроку. Засно-

вуючись на головних тезах гуманістичної педа-
гогіки, які активно розроблялись і розробляють-
ся такими відомими педагогами, як В. Сухомли-
нський, Ш. Амонашвілі, Я. Корчак, К. Роджерс 
для успішного формування культури діалогу у 
студентів можна зробити узагальнення в таких 
висновках. 

1. Навчання у вузі є специфічною формою 
спільної життєдіяльності викладача і студентів, 
які не просто вступають у суспільні відносини у 
вузі, виконують соціальні ролі, визначені їхнім 
офіційним статусом (роль викладача і роль сту-
дента), а й є носіями насамперед суто людських 
якостей, потреб, мотивів. Тому діяльність ви-
кладача і студентів у вузі має будуватися на гу-
маністичних, особистісно орієнтованих засадах, 
які забезпечили б їм можливість встановлення 
добрих, суто людських взаємин, розуміння одне 
одного, взаємоповаги. 

2. Важливо довіряти студентові, вірити в йо-
го здібності, спроможність успішно навчатися. 
Слід орієнтувати студентів у навчанні не на ми-
нулі невдачі, а на досягнення успіху, формувати в 
них перспективу можливого подолання пізнава-
льних бар’єрів, труднощів власного розвитку. 

3. Вузівське викладання предмету має буду-
ватися не як безпосередній однобічний вплив 
викладача на студентів (пряме транслювання 
знань), а й заражати учнів потребою сприймати 
навчальну інформацію через демонстрування 
його власного сприймання (передавати зміст). 
Виклад викладачем знань є особистісно забарв-
леним, а не байдужим відтворенням знання дій-
сності. 

4. Навчання на заняттях слід організовувати 
як спільну діяльність викладача і студента. По-
зиція викладача у такому навчанні: «Я прийшов 
до вас, щоб разом із вами шукати відповіді на 
питання» [12, с. 168–169]. 

Організований таким чином на принципах 
гуманізму навчальний процес створює виклада-
чеві всі умови для формування у студентів куль-
тури діалогу, детермінантою якого стають такі 
принципи гуманістичного виховання як толера-
нтність, моральна культура і духовність. 

Виховання і навчання підростаючої людини 
у навчальному закладі за передовими, гуманіс-
тичними, демократичними зразками неодмінно 
вимагає робити це через концепцію толерантно-
сті. «Можна стверджувати, що розвиток людини 
як суб’єкта без толерантності неможливий» [13, 
с. 30]. Саме принцип толерантності сприяє ви-
хованню у молодої людини свободи думки, нео-
бмеженого розвитку самосвідомості і осмислен-
ня реальності [14, с. 336]. 

Толерантність як принцип діяльності і як як-
ість особистості не існує відокремлено, уособ-
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лено від інших принципів активності людини і її 
особистісних рис. Через це виховання толерант-
ності у підлітків і молоді вбачається можливим 
«на основі комплексної програми всебічного ро-
звитку їх особистості. Як перший крок воно ви-
магає подолання … когнітивного і емоційного 
егоцентризму: виховання здатності бачити і ро-
зуміти відмінність іншої людини від себе само-
го, сприймати цю відмінність як цінність; визна-
вати за іншим право бути іншим (відрізнятися 
зовнішнім виглядом, вірою, мовою, думкою, 
вчинками); емоційно приймати іншого як тако-
го; хотіти взаємодіяти з ним як таким, не нама-
гаючись уподібнити його до своїх уявлень про 
те, яким йому належить бути і як належить чи-
нити чи думати в певній ситуації» [15, с. 35]. 

Важко уявити процес виховання толерант-
ності шляхом використання методів примусу, 
наказу, насилля. Тобто тільки толерантний ви-
хователь має шанс сформувати у свого вихован-
ця толерантне ставлення до інших. Як зазначає 
Нефьодова Н. І., найбільш ефективним процес 
формування толерантності відбувається в сис-
темі діалогічної взаємодії викладача і студента, 
вихователя і вихованця [14, с. 339]. Підготовле-
ний, цілеспрямований діалог або взаємодія двох 
осіб, що відбувається на рівні людської діяльно-
сті і на рівні людських відносин, може бути най-
більш плідним підґрунтям для їхньої успішної 
спільної активності. 

Фактором, що сприяє ефективному діалогу 
виступає спільність інтересів, зацікавлень. «Уз-
годженість діалогічних взаємовідносин ґрунту-
ється на спільних інтересах учасників діалогу. 
Відсутність спільних інтересів призводить до не-
узгоджених діалогічних взаємовідносин» [16, с. 
12]. Толерантність як суспільна цінність повинна 
бути свідомо прийнята студентом і викладачем 
як індивідуальна цінність, а проблема виховання 
її – трансформуватися в процес досягнення спі-
льного інтересу, спільної мети [14, с. 340]. 

В такому разі можна припустити у всіх уча-
сників навчально-виховного процесу успішне 
формування такої якості особистості як мораль-
на культура. Оскільки саме мораль визначає но-
рми й правила поведінки людини, які характери-
зують її ставлення до природи і навколишнього 
світу, до інших людей і до самої себе, тому фо-
рмування моральної культури значною мірою 
визначає успіх процесу педагогічного управлін-
ня розвитком особистості. В. Сухомлинський 
вважав, що важливим елементом формування 
моральної культури є засвоєння азбуки моралі – 
основних вимог до поведінки, які визначаються 
загальнолюдськими нормами [11]. 

У навчально-виховному процесі вищого на-
вчального закладу моральний розвиток особис-

тості протікає не спонтанно, не генетично, а при 
певному соціально-педагогічному впливі. Цей 
вплив визначається як складом змісту освіти, так 
і технологіями навчання. У процесі навчання у 
студентів формуються специфічні знання, гнос-
тичні та комунікативні вміння та навички, емо-
ційно-ціннісні орієнтації, моральна спрямова-
ність яких виявляється в потребі працювати, у 
гуманному ставленні до тих, хто оточує, у бере-
жливому ставленні до природи, у культурі спіл-
кування і, нарешті, у потребі самопізнання і са-
мовиховання [17, с. 70–71]. 

У моральному вихованні слід спиратися на 
гуманістичну ідею про те, що людині від приро-
ди притаманне прагнення до добра, правди і 
краси. Моральне виховання потребує формуван-
ня всебічно розвиненої особистості, підвищення 
рівня її моральності. Зазначене передбачає фор-
мування і розвиток у студентів національної сві-
домості й самосвідомості, прагнення жити в гар-
монії з природою, свідомої дисципліни, обов’язку 
та відповідальності, поваги до закону, до стар-
ших, до жінок. Напрями морального виховання 
студентів визначаються його завданнями: 
- формування у студентів моральних понять, 

переконань; 
- виховання і розвиток моральних почуттів 

(любов до батьківщини, відданості їй, націо-
нальної самосвідомості, поваги до своїх бать-
ків, рідних тощо); 

- розвиток моральних навичок, звичок мораль-
них дій; 

- виховання і закріплення позитивних рис ха-
рактеру (доброти, чуйності, щедрості, совіс-
ності, чесності, терпимості та ін.); 

- формування потреб у самовдосконаленні і 
самовихованні [17, с. 70–71]. 

Спонукання студентів до морального само-
вдосконалення вимагає виховання культури по-
чуттів, яка виявляється в здатності людини до 
співпереживання, співчуття, розуміння інших і 
себе, культури поведінки, спілкування людини і 
формування особистої духовної культури. 

Поняття духовності належить значною мі-
рою до найбільш загальних характеристик осо-
бистості. У сучасній психолого-педагогічній лі-
тературі дух, духовність співвідносяться з мора-
льно забарвленими інтелектуально-вольовими 
якостями особи і потребують мужності, сили, 
надії та віри… Людина духовна настільки, на-
скільки вона вірить, сподівається та любить. І 
навпаки: вона вірить, сподівається та любить 
настільки, наскільки вона духовна [17, с. 77–79]. 

Духовність – це така організація навчально-
виховної роботи педагогічного спілкування у 
вузі, котра базується на позиції ціннісної свідо-
мості, ціннісної поведінки у всіх формах людсь-
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ких відносин: моральних, політичних, релігійно-
естетичних, художніх, інтелектуально-пізнаваль-
них, мотиваційно-оцінних, але особливо суттєво 
у сфері моральних та ціннісних відносин [17, с. 
77–79]. 

Висновок. Пошук гуманних структур спіл-
кування, аналіз гуманних форм міжособистісної 
взаємодії – ось що передусім вирізняє діалог в 
гуманістичному вихованні. Отже, для форму-
вання культури діалогу у студентів-аграріїв, 
найбільш перспективним, на нашу думку, є 
створення комплексу педагогічних умов, які на 
початкових етапах будуть створювати атмосфе-
ру душевності та довіри у відносинах викладачів 
і студентів, загострення питань: «Хто я? Заради 
чого живу?»; створення духовно-розвивальних 
програм та методик засобами мистецтва; вико-
ристання досвіду педагогів-новаторів, заснова-
ного на принципах гуманізму і толерантності. 
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Постановка проблемы. Социально-эконо-
мические изменения, происходящие в Украине в 
настоящее время, вызвали бурное развитие ин-
дустрии питания, которое проявляется в росте 
предприятий общественного питания различных 

форм собственности, использовании новых тех-
нологий и оборудования для приготовления пи-
щи, расширении ассортимента продуктов. Это 
предъявляет повышенные требования к уровню 
образования и квалификации работников инду-
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стрии питания, прежде всего, поваров. 
По утверждению Н. Г. Ничкало, «проблема 

профессионального обучения должна рассмат-
риваться с позиции развития качества рабочей 
силы как ключевого фактора развития человече-
ских ресурсов» [1, c. 9]. Качество профессио-
нальной подготовки современного повара опре-
деляется его готовностью к осуществлению ос-
новных задач профессиональной деятельности. 

Анализ литературы. Проблема готовности 
к профессиональной деятельности довольно 
широко обсуждается в научной литературе в 
разных аспектах как категории теории деятель-
ности (состояние и процесс), теории личности 
(ее мотивов, ценностей, отношений и установок) 
и теории профессиональной подготовки к про-
фессиональной деятельности [2–6]. 

А. К. Маркова различает такие понятия, как 
«готовность к труду» и «подготовленность к 
труду». С ее точки зрения, «готовность к труду – 
это характеристика мотивационной сферы, а 
подготовленность к труду – это характеристика 
операциональной сферы [7, с. 71–72]. 

Как категория теории личности (К. А. 
Абульханова-Славская, И. С. Кон, А. Н. Леонть-
ев и др.) содержание понятия «готовность» рас-
крывается через процесс формирования психо-
логических качеств личности, которые опреде-
ляют не только отношение к профессиональной 
деятельности, но и обеспечивают успешность ее 
выполнения. К. К. Платонов трактует готов-
ность как субъективное состояние личности, 
осознающей себя способной к результативному 
обеспечению профессиональной деятельности 
[8]. В. Д. Шадриков рассматривает готовность к 
деятельности как проявление способностей [9]. 

Многие исследователи подчеркивают си-
стемный характер профессиональной готовно-
сти и, соответственно, выделяют в ее структуре 
компоненты. 

Целью статьи является уточнение содер-
жания и структуры понятия готовности к про-
фессиональной деятельности будущего повара. 

Изложение основного материала. В насто-
ящее время проблема формирования готовности 
к профессиональной деятельности привлекает 
пристальное внимание педагогов. Анализ науч-
ной литературы по вопросам формирования го-
товности в процессе профессионального образо-
вания позволяет сделать вывод, что в основании 
этого процесса лежит понимание закономерно-
стей профессионального развития личности (К. 
А. Абульханова-Славская, Е. А. Климов, А. К. 
Маркова, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков), 
основные положения теории деятельности лич-
ности (А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович) и теоре-
тико-методологический анализ проблем профес-

сионального образования (С. Ф. Артюх, С. Я. 
Батышев, Н. Г. Ничкало). 

Профессиональная готовность на личност-
но-деятельностном уровне рассматривается та-
кими учеными, как М. И. Дьяченко и Л. А. Кан-
дыбович, и представляет собой целостное прояв-
ление всех сторон личности как системы моти-
вов, отношений, установок, качеств личности, 
знаний, умений, навыков, позволяющих эффек-
тивно выполнять профессиональные функции [5]. 

В. И. Свистун обращает внимание на то, что 
чаще всего для определения понятия «готов-
ность» исследователи используют термин «но-
вообразование», например, готовность как 
«стойкое целостное интегративное образование 
личности учителя», как «сложное личностное 
образование», «целостное внутренне-личностное 
образование» и т. д. [10, с. 88]. 

Исследуя психологическую характеристику 
готовности учащихся к трудовой деятельности, 
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович выделили 
следующие компоненты: 
- мотивационный (положительное отношение 

к профессии, интерес к ней и другие устой-
чивые профессиональные мотивы); 

- ориентировочный (знание и представление об 
особенностях и содержании профессиональ-
ной деятельности, ее требований к личности); 

- операциональный (владение способами и 
приемами профессиональной деятельности, 
необходимыми знаниями, навыками, умени-
ями, процессами анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и т. п.); 

- волевой (самоконтроль); 
- оценочный (самооценка профессиональной 

подготовленности и соответствие процесса 
решения профессиональных задач оптималь-
ным трудовым образцам) [5, с. 20]. 

Как уже было сказано, принимая во внима-
ние системную природу профессиональной го-
товности, в ее структуре исследователи выделя-
ют различные компоненты: мотивационный, 
ориентационный, эмоционально-волевой, лич-
ностно-операциональный и оценочно-рефлек-
сивный компоненты (В. В. Согалаев) [11, c. 107]; 
мотивационный, ориентационный, операцион-
ный, волевой, оценочный (О. М. Коберник) [12, 
c. 107]. 

Г. О. Балл считает, что основу профессио-
нальной готовности представляет комплексная 
способность специалиста к деятельности опре-
деленного типа, в которой он выделяет две сто-
роны, обеспечивающие свободную ориентацию 
в соответствующем предметном поле: 
1) мотивационную – склонность к соответству-

ющему типу деятельности; 
2) инструментальную – владение эффективными 
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стратегиями деятельности, обобщенными спо-
собами действий и операций [13, с. 99]. 

Волкова В. А. и Хромишева О. О. опреде-
ляют «профессиональную готовность студентов 
к педагогической деятельности одновременно и 
как психическое состояние, и как качество лич-
ности, как особое личностное образование, ко-
торое допускает наличие мотивацийно-ценност-
ного отношения к будущей профессиональной 
деятельности, выраженность профессионально 
важных качеств личности воспитателя, а также 
владение знаниями и умениями в области до-
школьного образования» и выделяют в ее струк-
туре три компонента: мотивационно-ценност-
ный, когнитивный и операционно-исполни-
тельский [14, с. 324]. 

Наибольшее внимание в исследованиях 
уделяется проблеме профессиональной готовно-
сти к педагогической деятельности. Профессио-
нальная готовность повара и пути ее формиро-
вания в профессиональных учебных заведениях 
мало изучена. 

Основываясь на концепциях психологии 
труда, в которых профессиональное развитие 
рассматривается как процесс прохождения че-
ловеком в профессии определенных этапов, на 
каждом из которых происходит формирование 
различных психических новообразований, обес-
печивающих успешное выполнение трудовых 
функций и подготавливающих субъект к пере-
ходу на другую (чаще всего более «высокую») 
стадию развития, можно определить показатели 
развития человека-профессионала. В качестве 
таких показателей выступают, в основном, фор-
мирование профессионального опыта (знаний, 
умений, навыков), развитие и совершенствова-
ние профессионально важных качеств. 

В контексте исследования результата про-
фессиональной подготовки в учебном заведении 
профессиональная готовность, по нашему мне-
нию, представляет собой ее эталонное (норма-
тивное) содержание и тесно связана с уровнем 
профессиональных компетенций. 

Согласно И. А. Колесниковой, результат 
профессиональной подготовки – это квалифици-
рованный и компетентный специалист, облада-
ющий профессиональным качеством деятельно-
сти, которое в свою очередь «формируется на 
основе профессиональной квалификации и ком-
петентности в контексте определенной профес-
сиональной культуры, существуя в рамках за-
данной компетенции и достигая высшего прояв-
ления в мастерстве, как особом способе инте-
грации жизни и профессии» [15]. При этом И. А. 
Колесникова рассматривает квалификацию и 
компетентность как показатели, характеризую-
щие специалиста с нормативной стороны его 

профессиональной деятельности. 
Таким образом, профессиональная готов-

ность как результат профессиональной подго-
товки в учебном заведении декларирует дости-
жение определенного квалификационного уров-
ня, подтверждаемого объективными оценочны-
ми процедурами: наличием у выпускников ком-
плекса профессионально важных знаний, уме-
ний, навыков, качеств личности, владением 
профессиональными компетенциями, необходи-
мыми для дальнейшего осуществления профес-
сиональной деятельности. 

Опираясь на утверждение Е. С. Слесаревой 
о том, что содержание профессиональной готов-
ности находит отражение в профессиограмме, 
одновременно представляя собой ее модель на 
более высоком уровне, для выявления компо-
нентного состава профессиональной готовности 
повара необходимо проанализировать структуру 
профессиональной деятельности повара [16, с. 
26]. 

Изучению этого вопроса посвящены работы 
Г. А. Хаматгалеевой, которая не только раскры-
вает особенности профессиональной деятельно-
сти повара, структуру его профессиональной 
компетентности, но и анализирует пути совер-
шенствования его профессиональной подготов-
ки. Характеризуя в общем повара-профессиона-
ла, исследователь акцентирует внимание на том, 
что это «личность, достигшая высокого уровня 
исполнения своих обязанностей, в основу под-
готовки которой закладываются знания, умения 
и навыки по приготовлению, эстетическому 
оформлению и способу подачи кулинарной про-
дукции к столу; обладающая профессиональной 
компетентностью в области производства кули-
нарной продукции» [17, с. 6]. Анализируя виды 
деятельности, к которым должны быть подго-
товлены выпускники ПТНЗ, автор выделяет 
следующие компетенции: 
- производственно-технологическую – способ-

ность выполнять производственные опера-
ции, связанные с приготовлением, оформле-
нием, порционированием и отпуском кули-
нарной продукции на предприятиях инду-
стрии питания; 

- организационно-технологическую – способ-
ность выполнять операции, связанные с орга-
низацией рабочего места, хранением продук-
тов, транспортировкой и реализацией гото-
вой кулинарной продукции, обслуживанием 
потребителей на предприятиях индустрии 
питания; 

- контрольно-технологическую – способность 
проводить бракераж кулинарной продукции, 
количественную и качественную оценку ис-
пользуемых продуктов на предприятиях ин-
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дустрии питания; 
- экономико-технологическую – способность 

документально оформлять операции, связан-
ные с учетом, отпуском, реализацией и ин-
вентаризацией продуктов, полуфабрикатов, 
готовой кулинарной продукции, тары и де-
нежных средств, расчетных и кредитных 
операций на предприятиях индустрии пита-
ния [17, с. 7]. 

В результате научного исследования Г. О. 
Сорокина установила, что обязательным и опре-
деляющим условием профессиональной готов-
ности будущего специалиста является профес-
сиональная компетентность [18, с. 391]. В этом 
случае профессиональная готовность повара как 
результат его профессиональной подготовки в 
ПТНЗ будет рассматриваться нами как готов-
ность применять в процессе производства кули-
нарной продукции соответствующие професси-
ональные компетенции – производственно-
технологическую, организационно-технологиче-
скую, контрольно-технологическую и экономи-
ко-технологическую. 

Для дальнейшего исследования интерес 
представляет вывод российского ученого В. Т. 
Чичикина об инвариантной структуре профес-
сиональной готовности [19]. Ученый, рассмат-
ривая профессиональную готовность, как соци-
ально обусловленное личностное образование, в 
соответствии с диалектикой всеобщего, особен-
ного и единичного, отмечает существование 
трех уровней ее проявления и указывает на то, 
что это сложное явление, структура которого 
эмпирически не наблюдается. Поэтому В. Т. Чи-
чикин предлагает, используя методы теоретиче-
ского моделирования на позициях системного 
подхода, выделить «инвариантное ядро» в про-
фессиональной готовности, не зависящее от 
особенностей профессиональной деятельности и 
представляющее собой систему трех компонен-
тов – информационного (знания), операцио-
нального (способы деятельности) и мотиваци-
онного (потребности). 

Таким образом, профессиональную готов-
ность будущего повара можно представить в ви-
де структурной модели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная модель профессиональной готовности повара. 

 

Вывод. Формирование профессиональной 
готовности будущего повара является одной из 
важнейших задач профессиональной подготовки 
работников индустрии питания в современных 
социально-экономических условиях. Перспекти-
вы дальнейших исследований в этом направле-
нии, прежде всего, усматриваем в поиске факто-
ров, показателей и уровней профессиональной 
готовности, которые позволят определить 
наиболее оптимальные пути формирования го-
товности повара к профессиональной деятель-
ности. 
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Резунова О. С. 

ФОРМУВАННЯ КРОСС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРІЇВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розкривається значення іноземної мови для формування кросс-культурної компетент-
ності майбутніх економістів-аграріїв. Надаються рекомендації по вивченню курсу «Ділова іноземна 
мова». 

Ключові слова: іноземна мова, кросс-культурна компетентність, міжнародне спілкування, діло-
ва англійська мова. 

В статье раскрывается значение иностранного языка для формирования кросс-культурной ком-
петентности будущих экономистов-аграриев. Даются рекомендации по изучению курса «Деловой 
иностранный язык». 

Ключевые слова: иностранный язык, кросс-культурная компетентность, международное об-
щение, деловой английский язык. 

It is shown the importance of foreign language for cross-cultural competence formation in a process of 
agrarian student education. It is given the methodological recommendations for the course «Business Eng-
lish». 

Key words: foreign language, cross-cultural competence, international communication, business Eng-
lish. 
 

Постановка проблеми. З прискоренням 
глобалізації і поширенням міжнародних ділових 

зв’язків в Україні зростає потреба у висококва-
ліфікованих спеціалістах у галузі аграрного біз-
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ФОРМУВАННЯ КРОСС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРІЇВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розкривається значення іноземної мови для формування кросс-культурної компетент-
ності майбутніх економістів-аграріїв. Надаються рекомендації по вивченню курсу «Ділова іноземна 
мова». 

Ключові слова: іноземна мова, кросс-культурна компетентність, міжнародне спілкування, діло-
ва англійська мова. 

В статье раскрывается значение иностранного языка для формирования кросс-культурной ком-
петентности будущих экономистов-аграриев. Даются рекомендации по изучению курса «Деловой 
иностранный язык». 

Ключевые слова: иностранный язык, кросс-культурная компетентность, международное об-
щение, деловой английский язык. 

It is shown the importance of foreign language for cross-cultural competence formation in a process of 
agrarian student education. It is given the methodological recommendations for the course «Business Eng-
lish». 

Key words: foreign language, cross-cultural competence, international communication, business Eng-
lish. 
 

Постановка проблеми. З прискоренням 
глобалізації і поширенням міжнародних ділових 

зв’язків в Україні зростає потреба у висококва-
ліфікованих спеціалістах у галузі аграрного біз-
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несу. Інтеграція в світовий культурний, освітній 
і економічний простір вимагає якісної підготов-
ки фахівців, здатних до успішної професійної 
діяльності в рамках світової спільноти. Нові 
умови життя, нові вимоги до майбутнього фахі-
вця, нові прийоми прийняття на роботу вимага-
ють вдосконалення підходів до підготовки су-
часного фахівця. В цьому контексті володіння 
іноземною мовою, насамперед англійською, як 
мовою міжнародного бізнесу, стає необхідністю 
для людини. У зв’язку з цим перед сучасними 
вузами ставиться завдання надати фахівцям мо-
вну підготовку, адекватну вимогам сучасного 
економічно розвиненого суспільства; розвивати 
професійно-спрямовані комунікативні навички 
майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно 
вести міжнародний бізнес, вільно спілкуючись 
англійською мовою [1]. Розвиток ділової актив-
ності в Україні зумовив підвищений інтерес та 
все більшу популярність вивчення ділової анг-
лійської мови як мови міжнародного спілку-
вання. 

Практика, однак, показує, що в сучасних 
умовах постійного розширення міжнародних 
контактів одного вміння правильно говорити й 
грамотно писати іноземною мовою, що нехай 
навіть спирається на фундаментальні знання йо-
го основ, явно не вистачає. Відсутньою ланкою 
тут є грамотне використання культурно-
обумовлених норм поведінки, як мовного так і 
немовного характеру, заснованих на знанні осо-
бливостей культури й способі мислення комуні-
кантів. В зв’язку з даною інформацією більш 
ніж закономірним представляється поширення в 
Україні нової тенденції у вивченні іноземної мо-
ви – розвиток кросс-культурної компетенції, що 
може (і повинна) стати основою ефективного 
спілкування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений нами аналіз наукової і методичної 
літератури показав, що питаннями теорії міжку-
льтурної комунікації займалися Т. Астафурова, 
П. Донець, І. Зимня, І. Лейфа, Р. Портер, Л. Са-
мовар, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова, Г. Томахі-
на, І. Халеєва, І. Цатурова, концепції діалогу ку-
льтур висвітлені М. Бахтіним, B. Біблером та ін. 

Дослідження, що стосуються комунікатив-
них ускладнень між представниками різних ку-
льтур та стратегій їх подолання, переважно на-
лежать таким зарубіжним вченим, як А. Вежби-
цька, У. Гудікунст, С. Кім, Т. Ларіна, Г. Маркус, 
Г. Тріандіс, Е. Холл, Г. Хофстеде. 

Проблему толерантності в межах міжкуль-
турної комунікації розглядали У. Гьюдикунст, 
П. Донець, Л. Знікіна, Т. Ларіна, В. Ніке, Т. Пер-
сикова, О. Садохін, В. Сафонова, С. Тер-
Мінасова та ін. 

Формування міжкультурної компетенції у 
ВНЗ розкрито в працях Р. Гришкової (у студен-
тів нефілологічних спеціальностей), Г. Копил (у 
майбутніх фахівців з міжнародної економіки), І. 
Плужник (у студентів гуманітарного профілю), 
О. Фролова (у студентів економічного профілю), 
Т. Колодько та С. Шехавцовщї (у майбутніх 
учителів іноземних мов). 

У теорії культурологічного підходу (Л. Ви-
готський, П. Гуревич, О. Леонтьєв, А. Лурія, В. 
Розин, А. Флієр, Д. і Б. Уайтинги) розроблено 
сукупність методів опису, порівняння та ви-
вчення культурних розрізнень (кросс-культур-
ний підхід), доведений зв’язок мислення та ку-
льтури, реалізована інтеграція ідеї культурології 
та культурної антропології з концепціями гума-
нітарних і природничо-наукових дисциплін. 
Проблемі професійного самовдосконалення сту-
дентів при вивченні ділової іноземної мови при-
свячено цілу низку наукових праць, зокрема, до-
слідження Н. Логутіної , А. Петрової , О. Яци-
шина. Проте деякі аспекти підготовки майбутніх 
економістів-аграріїв до кросс-культурної кому-
нікації все ще залишаються не досить вивчени-
ми, зокрема, використання засобів іноземної мо-
ви у її формуванні. 

Мета статті – визначити роль іноземної мо-
ви в процесі формування кросс-культурної ком-
петентності майбутніх економістів аграрних ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні Україна впевнено бере курс на інтег-
рацію в європейське політичне, освітнє, наукове, 
культурне, та особливо економічне співтоварис-
тво, тому гостро постає питання підвищення 
якості підготовки з іноземної мови майбутніх 
фахівців економічної галузі, в тому числі і агра-
рної галузі. Майбутній працівник сільського го-
сподарства повинен вміти користуватися всесві-
тньою мережею Internet, закордонними науко-
вими виданнями, розширювати знання про тен-
денції розвитку науки в світі. Саме знання іно-
земної мови допомагає зробити цей процес плі-
дним, своєчасним, формує фахівця, конкуренто-
спроможного на світовому ринку праці. 

Єдиний європейський простір пропонує 
«мобільність» викладачів та студентів. Передба-
чається, що освіта в усьому світі повинна відпо-
відати міжнародним кваліфікаційним вимогам, 
щоб фахівець незалежно від того, де саме він 
одержав освіту, почував себе впевнено в будь-
якій країні. У зв’язку із цим, завданням виклада-
ча іноземної мови є розвиток кросс-культурної 
компетентності у такій мірі, щоб майбутній спе-
ціаліст міг грамотно орієнтуватися в потоці 
штампів і відточених фраз про високі гуманні 
ідеали свого англомовного співрозмовника й 
умів відстояти свою позицію [2]. 
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Ділова англійська мова розглядається як 
мова професійної спрямованості, вона передба-
чає певний мовний корпус та певні види комуні-
кацій в діловому контексті. Ділова англійська 
мова використовується в бізнесовому оточенні, 
її концепція формується та набуває ваги з пог-
либленням ділової інтеграції. Таким чином, ви-
кладання англійської мови професійного ділово-
го спрямування включає не тільки надання мов-
них знань, умінь та навичків, але і формування 
свідомості природи комунікацій в бізнесі, ово-
лодіння методами їх реалізації, кросс-культурної 
свідомості, а також узагальнення на прагматич-
ному рівні знань і навичків, отриманих студен-
тами при вивченні спеціальних, соціальних і гу-
манітарних дисциплін. 

У процесі навчання ділової іноземної мови 
ставиться мета оволодіння мовленнєвою компе-
тенцією у сфері ділового спілкування, що пе-
редбачає розвиток спеціальних знань у студен-
тів, ознайомлення їх із основними положеннями 
бізнес-сфери, з вимогами до ведення ділових пе-
реговорів, оформлення ділової кореспонденції 
тощо. Одним із аспектів вивчення ділової інозе-
мної мови є оволодіння студентами офіційно-
діловим стилем писемного професійного спілку-
вання іноземною мовою. При цьому позитивний 
результат вивчення вимагає безпосереднього і 
систематичного керівництва їхньою навчальною 
діяльністю, яке і реалізується у процесі викла-
дання. Воно, звичайно, потребує ретельного 
планування діяльності викладача, що виража-
ється у визначенні освітнього змісту і відповід-
них йому пізнавальних завдань і вправ [3]. 

Зрілий і готовий до сучасної ситуації пред-
ставник економічної професії повинен не лише 
володіти цілісним, без протиріч, та адекватним 
до вимог ринку уявленням про обрану ним про-
фесію, але й з можливістю пристосування до но-
вих соціально-культурних та економічних форм 
ділової взаємодії. Ділове спілкування передба-
чає вміння встановлювати та розвивати ділові 
контакти, що набуває пріоритетного значення у 
міжкультурному (міжособистісному та міжна-
родному) співробітництві, вміння обирати адек-
ватний поведінковий сценарій, що передбачає не 
тільки володіння мовою, але й вміння розшиф-
ровувати та сприймати соціокультурний кон-
текст комунікантів [4]. 

В процесі ділових контактів має місце про-
фесійне міжкультурне спілкування. В процесі 
міжкультурного професійного спілкування здій-
снюється обмін інформацією, встановлюються 
контакти. Професійне спілкування, у тому числі 
іноземною мовою, є соціопсихологічною взає-
модією як мінімум двох суб'єктів, що виконують 
професійні завдання за допомогою впливу на ін-

телект, погляди, поведінку і емоції один одного. 
Міжкультурна професійна комунікація є проце-
сом безпосередньої професійної взаємодії діло-
вих культур, яка здійснюється в рамках неспів-
падаючих національних стереотипів мислення і 
поведінки. Співвідносити мовні засоби з норма-
ми мовної поведінки неможливо без знань про 
реалії країни мови, що вивчається. Щоб досягти 
розуміння в міжкультурному спілкуванні, фахі-
вець повинен володіти знанням не тільки профе-
сійної картини світу, але і уміти встановлювати 
контакт, орієнтуватися на національно-
специфічні риси свого партнера, співпереживати 
і розуміти співбесідника як представника певної 
соціальної групи. Таким чином, в процесі між-
культурного спілкування фахівця-економіста 
виникає проблема розуміння, яка може розгля-
датися як на лінгвістичному, так і на соціокуль-
турному рівні в контексті сприйняття партнера 
по комунікації. 

Здійснення міжкультурної комунікації дося-
гається за умови знання іноземної мови, картини 
світу, форм поведінки і при урахуванні націона-
льно-культурної специфіки, за рахунок форму-
вання у комунікантів орієнтації на загальнолюд-
ські цінності, спрямованості особи на ціннісно-
раціональну діяльність у сфері міжкультурної 
комунікації, що забезпечує розуміння єдності 
людства в результаті порівняльного вивчення 
загальнолюдської культурної спадщини і націо-
нальних культур в їх історичному розвитку. 

Комунікація може відбутися тільки тоді, ко-
ли відчуття учасників допомагають зрозуміти 
цінності іншого народу, коли сенс створюється 
через довіру, щирість і бажання дізнатися один 
про одного. Цим підкреслюється, що міжкуль-
турна комунікація передбачає обов’язкове під-
вищення раніше всього рівня міжкультурної 
компетенції як обов’язкову умову досягнення 
позитивного результату в процесі міжкультур-
ного спілкування в зростаючій інтеграції світо-
вої спільноти. Подібне розуміння спілкування 
надає міжкультурній компетенції особливе зна-
чення як компоненту загальної культури майбу-
тнього фахівця і висуває на перший план про-
блеми її формування. 

Навчання міжкультурній компетенції має за 
мету підвищити здатність студентів ефективно 
вирішувати міжнародні ділові завдання. Тому 
що професіонал, успішний в своєму рідному, 
знайомому йому середовищі, необов’язково бу-
де мати успішну діяльність в новому середовищі 
з відмінною культурою. Серед навичок, що 
складають компетенцію, виділяють наступні: 
спостереження, розпізнавання, порівняння та 
протиставлення, обговорення, висловлення своєї 
точки зору, з урахуванням думки інших. 
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Раніше вважалося, що сприймати культурні 
знання готові студенти з високим рівнем воло-
діння мови. Але зараз міжкультурні знання є не-
від’ємною частиною вивчення мови, і важливі 
на всіх рівнях навчання, починаючи з початко-
вого. 

Дослідницька робота проводилась на базі 
Дніпропетровського державного аграрного уні-
верситету, а саме визначався вплив вивчення 
дисципліни «Ділова англійська мова» на форму-
вання кросс-культурної компетентності студен-
тів. Нами були розроблені методичні рекомен-
дації з ділової англійської мови для магістран-
тів. Навчальна програма нормативної дисциплі-
ни «Ділова англійська мова» передбачає, що 
слухачі повинні: 
- оволодіти термінологією, яка охоплює осно-

вні концепції аграрної сфери, та знати ідіома-
тичні вирази ділової англійської мови; 

- розвинути та поглибити навички усного та 
писемного ділового мовлення з питань ве-
дення господарства; 

- застосовувати здобуті у процесі вивчення анг-
лійської мови професійні та комунікативні на-
вички для вирішення повсякденних проблем; 

- знати особливості письмового спілкування і 
вміти складати ділові документи на іноземній 
мові. 

Програма складається з 1 модуля та охоп-
лює такі основні теми, як «Значення ділового 
спілкування», «Засоби ділової комунікаціїі», 
«Етикет писемного ділового спілкування», «Те-
лефонний етикет ділового спілкування». 

Основними організаційними формами ви-
вчення дисципліни «Ділова англійська мова» є 
практичні заняття, виконання індивідуальних 
робіт та їх захист, підсумкова модульна  контро-
льна робота. Слухачі магістратури опановують 
програмовий матеріал шляхом опрацювання на-
вчально-методичної літератури, інтенсивного 
використання інформаційних технологій, таких 
як відповідні сайти Інтернету. Слухачам реко-
мендується практикувати отримання індивідуа-
льних консультацій, виконання домашніх за-
вдань за допомогою електронної пошти. 

Під час практичних занять використовують-
ся такі сучасні методи як дискусія, дебати, робо-
та в групі та презентації. 

Робота в групі є колективною працею, пот-
ребує мислення, безпосередньої участі у досяг-
ненні загальної учбової мети. Під час такої ро-
боти студенти розвивають свої навички спілку-
вання, а також навички практичного вживання 
мови, висловлюючи свої думки та долаючи 
страх говорити на мові. 

Групова дискусія підвищує мотивацію і осо-
бисту залученість учасників у вирішення обго-

ворюваних проблем. Тут їм доводиться викори-
стовувати не лише знання іноземної мови, але і 
формулювати власні думки, знаходити засоби 
для відстоювання своїх позицій. З одного боку, 
дискусія сприяє розвитку лексичних, граматич-
них, логічних навичок, з іншого, – спонукає сту-
дентів прислухатися до висловів, розвиваючи 
тим самим навички розуміння на слух. 

Дебати як мовні змагання є ще одним під-
ходом до сучасних технологій навчання інозем-
ній мові взагалі, та діловій англійській мові зок-
рема. В практичній діяльності монолог є життє-
во необхідним, він відіграє істотну роль в успі-
шному бізнесі. 

Слухачі магістратури повинні раціонально 
організувати самостійну роботу та забезпечити 
її результативність. Складовою частиною само-
стійної роботи над вивченням програмового ма-
теріалу є опрацювання спеціалізованої літерату-
ри за фахом англійською мовою та підготовка 
оглядових рефератів, доповідей та повідомлень, 
які слухачі презентують під час практичних за-
нять та індивідуальних консультацій. 

На першому етапі навчання слухачі визна-
чаються з темою свого дослідження, підбирають 
та ознайомлюються з фаховою літературою, го-
тують план та основні тези своїх рефератів та 
доповідей. На другому етапі слухачі роблять 
презентації своїх завершених робіт, захищають 
їх під час практичних занять. Особливу увагу 
слід звернути на засвоєння термінологічної лек-
сики. Слухачі готують вокабуляр обсягом не 
менше 100 лексичних одиниць, долучають його 
до підготовлених рефератів, та здають залік на 
знання базової термінологічної лексики. 

В ході дослідження було виявлено, що сту-
денти, які вивчали курс «Ділова англійська мо-
ва», мають добре сформовані професійно-
спрямовані комунікативні навички, володіють 
фаховою термінологією, вміють складати ділові 
документи англійською мовою та працювати з 
науковою літературою. Усе вище зазначене на-
дасть можливість фахівцям в галузі сільського 
господарства вивчати та ефективно використо-
вувати іноземний аграрний досвід, користувати-
ся сучасними інформаційними технологіями, 
брати участь у міжнародних конгресах та семі-
нарах з питань господарювання, проходити ста-
жування в іноземних державах з метою вдоско-
налення фахової підготовки, проводити письмо-
вий обмін діловою інформацією тощо. 

Висновки. Для навчання міжкультурному 
спілкуванню необхідно розширити зміст нав-
чання за рахунок включення в курс іноземної 
мови низки компонентів, націлених на розвиток 
міжкультурної компетенції – соціокультурних, 
соціолінгвістичних, лінгвокраїнознавчих (на-
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приклад, курси бізнес – мовлення, країнознавст-
ва й розмовної мови). 

Розроблення нових методів та засобів ви-
вчення ділової англійської мови надасть можли-
вість сформувати кросс-культурну компетент-
ність у майбутніх аграріїв. 
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Постановка проблеми. Відомо, що в про-
цесі соціалізації люди мають можливість взає-
модіяти між собою за допомогою засвоєних со-
ціальних ролей. Найбільш інтенсивно цей про-
цес взаємодії здійснюється у дитинстві та юна-
цькому віці. Тобто саме у загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладах засвоюються базові 
ціннісні орієнтації. 

Система вищої освіти є однією з основних 
форм соціалізації особистості, яка забезпечує 
наукову, загальнокультурну і практичну підго-
товку фахівців, які у подальшому визначатимуть 

темп і рівень науково-технічного та соціального 
прогресу України, сприятимуть утвердженню 
гуманістичних ідеалів. Нині в умовах розбудови 
державності, національного відродження, гума-
нізації та гуманітаризації реформованої освіти 
зростає роль творчої особистості. Саме така 
особистість прагне до органічної соціалізації в 
складних соціально-економічних умовах, до ре-
алізації потенцій на благо суспільства. 

Серед проблем реформованої освіти чільне 
місце належить проблемі формування високок-
валіфікованих кадрів. Від фахівців нового часу 
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Серед проблем реформованої освіти чільне 
місце належить проблемі формування високок-
валіфікованих кадрів. Від фахівців нового часу 

http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=586
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=586
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20soc_gum/stgerm/2009_1/Korotko.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20soc_gum/stgerm/2009_1/Korotko.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_9/files/pd910_77.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_9/files/pd910_77.pdf
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залежить успіх у бізнесі, у виробництві, а отже, 
всюди, де розв’язання проблем залежить від чіт-
кості, обґрунтованості конкретних рішень. 

Навчання у вищому навчальному закладі 
має свої особливості. Їх сутність полягає у взає-
модії викладачів із студентами, наслідком якої є 
підготовка останніх до професійної діяльності. 
Педагогічний процес в аграрних вузах, що 
включає сукупність цілей, змісту, форм, методів 
та засобів навчання, сприяє налагодженню взає-
мин між викладачами як суб’єктами та студен-
тами як об’єктами. Ця взаємодія направлена на 
активізацію в процесі навчання студента, 
об’єкта педагогічного впливу, в перетворенні 
його на суб’єкт [1, с. 203]. 

Педагогічними умовами навчання студен-
тів-аграріїв професійного спілкування є такі 
чинники: організація навчального процесу з ви-
користанням спеціальних форм та методів; оп-
тимальне мовне оформлення понятійного змісту 
навчальних дисциплін; поступовий процес за-
своєння наскрізних термінів за ступеневого опа-
нування змісту дисциплін; спрямованість кому-
нікативної діяльності професорсько-викладаць-
кого складу на формування умінь та навичок 
студентів з професійного спілкування. 

Ці умови впливають на навчання студентів 
професійного спілкування за участі викладача, 
котрий оволодів майстерністю педагогічного 
спілкування [2, с. 21–23]. Майстерність виступає 
як така комунікативна взаємодія викладача зі 
студентом, яка спрямована на забезпечення 
сприятливого психологічного мікроклімату, 
психологічної оптимізації діяльності та стосун-
ків [1, с. 200–201]. 

Досконале володіння формами професійно-
го мовлення забезпечує не лише вміле оформ-
лення ділових документів найпоширеніших жа-
нрів, а й компетентне спілкування. На думку В. 
В. Виноградова, висока культура розмовної і пи-
семної мови, глибоке знання і відчуття рідної 
мови, вміння користуватися її виражальними за-
собами, стилістичною багатогранністю висту-
пають найкращою опорою у громадському жит-
ті і творчій діяльності кожної людини [3]. 

Сьогодні професійне спілкування перебуває 
на етапі становлення та унормування. Терміно-
логічна лексика є основою для професійного 
спілкування, вона найбільш піддається свідомо-
му втручанню носіїв мови в її творення. Неточ-
ність, відсутність уніфікації багатьох терміноси-
стем ускладнює інформаційний обмін, міжгалу-
зеві та міжнародні науково-інформаційні 
зв’язки, перешкоджає встановленню контактів 
вчених і спеціалістів, крім того негативно впли-
ває на навчально-педагогічний процес. Тому ве-
лика відповідальність у навчанні студентів про-

фесійному спілкуванню покладена на виклада-
чів, які є взірцем і прикладом для наслідування, 
носіями культури професійного спілкування. 

Професійне спілкування забезпечує різні 
сфери людських відносин, потреби спілкування 
між представниками однієї професії; крім того, 
воно підвищує ефективність праці, допомагає 
краще орієнтуватися в складній професійній си-
туації [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі спілкування присвячено велику кіль-
кість досліджень, проте актуальність її залиша-
ється незмінною. Праці з дослідження цієї про-
блеми належать таким видатним науковцям як 
О. О. Бодальову, О. О. Леонтьєву, Б. Ф. Ломову, 
В. А. Кан-Каліку, І. О. Зимній та іншим. 

У дослідженнях М. Пентилюк, Л. Паламар, 
Т. Симоненко, Г. Бондаренко, С Вдовцової, Н. 
Костриці, Л. Любашенко, Т. Окуневич, Л. Рома-
нової розглядається формування професійного 
функціонального спілкування як важливого на-
прямку професійної підготовки фахівців у сис-
темі вищої освіти. 

Мета статті – розглянути фактори, що 
впливають на формування основ професійного 
спілкування у студентів-аграріїв. 

Виклад основного матеріалу. У вищому 
навчальному закладі будь-яка наука вивчається 
в її розвитку. Студент оволодіває процесом фо-
рмування наукових знань та методами конкрет-
них наук, знайомиться з проблемами та можли-
востями їх розв’язання. Особливість навчально-
го процесу аграрного ВНЗ полягає у єдності на-
укового і навчального. Вчений-педагог не лише 
навчає студентів, а й сам є активним дослідни-
ком тієї науки, що викладає. У вищому аграрно-
му ВНЗ застосовуються методи навчання і фор-
ми його організації, що здатні забезпечити як 
достатній рівень фахової підготовки студентів, 
так і високу ефективність комунікативної діяль-
ності педагогів і їхніх вихованців. Вони вклю-
чають в себе: методи, що сприяють передачі, 
сприйняттю та засвоєнню знань; методи засто-
сування та закріплення знань і вироблення умінь 
та навичок; методи обліку та контролю знань в 
процесі фахової підготовки. 

Методи, що відносяться до першої групи, 
ефективно впливають на процес навчання сту-
дентів професійного спілкування та передбача-
ють психологічну взаємодію викладача та сту-
дента. Такими методами є лекції та консультації 
викладачів. Активність студентів при застосу-
ванні цих методів доволі різна. Однак зміст нав-
чального матеріалу, комунікативні здібності ви-
кладача сприяють виробленню уявної моделі 
фахівця з комунікативними вміннями та навич-
ками, засвоєнню пасивного запасу фахової лек-
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сики. 
При розгляді другої групи методів можна 

виявити ті, що найефективніше впливають на 
процес навчання студентів професійному спіл-
куванню. До цих методів відносяться семінари, 
практичні та лабораторні роботи. Протягом цих 
занять відбувається не лише розширення вока-
булярія, а й виробляються уміння та навички ак-
тивного спілкування. Спостерігається мовленнє-
ва взаємодія тих, хто навчає, і тих, кого навча-
ють. Під час навчальних та виробничих практик 
актуалізуються фахові знання студентів, удо-
сконалюються їхні професійні комунікативні 
здібності. 

До методів третьої групи відносяться колок-
віуми, співбесіди на консультації, семестрові за-
ліки та іспити, державні іспити, захист курсових 
та дипломних робіт, що сприяють виробленню у 
студентів умінь та навичок спілкуватися профе-
сійно. Всі методи навчання в поєднанні допома-
гають як утворенню активного фахового слов-
никового запасу, так і виробленню активних на-
вичок спілкування. 

Необхідно зазначити, що для вироблення 
комунікативних умінь та навичок студентів ви-
кладачі повинні створювати на заняттях ситуації 
для надання їм змоги постійно висловлювати 
свої думки як в усній, так і в писемній формі. 

Організація та методика навчання в аграр-
ному вузі, що є важливою педагогічною умовою 
навчання студентів професійному спілкуванню, 
тісно пов’язані з понятійним змістом навчаль-
них дисциплін. Адже у професійному спілку-
ванні важливі не лише вміння та навички нала-
годження психологічної взаємодії, а й досягнен-
ня тезаурусу – розуміння співрозмовниками 
один одного, яке ґрунтується на взаємному про-
никненні в значення та суть тих понять, якими 
оперують [5, с. 371–372]. 

У спілкуванні фахівців – це наукові терміни. 
Їх зміст стає доступним усім, коли ті, що прий-
мають участь у спілкуванні, прагнуть до його 
оптимального мовного оформлення. Цим мов-
ним оформленням є здатність викладачів у дос-
тупній формі, на належному науковому рівні, з 
використанням власне української та інтернаці-
ональної термінології передати зміст понять чи 
явищ, що вивчаються. 

Залежно від фаху та особливостей дисцип-
ліни варіанти мовного оформлення можуть бути 
різними. Наприклад, якщо студенти навчаються 
на економічному факультеті, то вони опанову-
ють терміни ринкової економіки. Ці терміни 
включають в себе широкий спектр інтернаціо-
нальної лексики, до якої не завжди можна підіб-
рати українські терміни, тому лексична робота 
здійснюється через засвоєння значення того чи 

іншого терміна. 
Студенти, що оволодівають традиційними 

для сільського господарства спеціальностями 
агронома, фахівця з біотехнологій чи лікаря ве-
теринарної медицини, засвоюють нові поняття 
на асоціативній основі. 

Відомо, що існує практика, завдяки якій 
майбутні лікарі ветеринарної медицини засвою-
ють терміни, пов’язані із внутрішніми заразни-
ми та незаразними хворобами. Спочатку їм про-
понують загальноприйняту назву хвороби, за 
допомогою якої вони з’ясовують етимологію ці-
єї назви. Потім їм подають інші назви, відомі в 
наукових джерелах, насамкінець пропонується 
народна назва. Для надання студентам можли-
вості спілкуватися на міжнародному рівні поряд 
з цими термінами вводяться терміни на латинсь-
кій мові. Всебічне мовне оформлення наукових 
понять поліпшує фахову підготовку, сприяє зба-
гаченню, урізноманітненню мовленнєвої профе-
сійної діяльності. 

Важливою педагогічною умовою навчання 
студентів аграрного вузу професійного спілку-
вання є поступове засвоєння ними наскрізних 
наукових понять при організації ступеневого 
опанування навчальних дисциплін. У вищому 
аграрному закладі існує науково обґрунтована 
система навчальних дисциплін, яка відзначаєть-
ся ієрархічністю та суворою регламентованістю. 
Структура цієї системи визначається за навчаль-
ним планом, який зумовлюється особливостями 
певного фаху, розробляється науковцями та 
провідними фахівцями галузі, затверджується на 
засіданнях навчально-методичного об’єднання. 
У навчальних планах дисципліни розміщені за 
певними рівнями. 

Вивчення дисциплін першого рівня спрямо-
ване на фундаментальний, базовий, загальнона-
уковий розвиток студентів. Опанування цих ди-
сциплін забезпечує формування теоретичної ос-
нови для наступного оволодіння знаннями, 
пов’язаними з конкретною професією. Дисцип-
ліни другого рівня включають в себе професійні 
або професійно орієнтовані дисципліни. Вони 
забезпечують загальну професійну підготовку 
студентів. Навчальні дисципліни третього рівня 
дають змогу отримати конкретні знання з обра-
ної спеціальності, оволодіти практичним досві-
дом. 

Ступеневе вивчення навчальних курсів 
сприяє поступовому засвоєнню фундаменталь-
них понять, без яких неможливе опанування 
професії, а потім і конкретної спеціальності. З 
інтелектуальним розвитком студентів накопи-
чується і їхній досвід з професійного спілку-
вання. 

Ступеневе викладання навчальних дисцип-
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лін супроводжується засвоєнням студентами на-
скрізних термінів, тих, якими вони оволодівають 
на заняттях з фундаментальних дисциплін, а по-
тім широко застосовують під час опанування 
основ професії та спеціальності. Наприклад, 
студенти факультету ветеринарної медицини, 
вивчаючи будову різних систем тварин на занят-
тях з фундаментальної дисципліни «Анатомія 
тварин», засвоюють назви і значення таких тер-
мінів: кров, лімфа, еритроцити, жовчний міхур, 
лейкоцити, печінка, підшлункова залоза, серце, 
міокард, легені, трахея, нирки та інші. 

Цими поняттями вони оперують на заняттях 
з професійних дисциплін: фізіології, патофізіо-
логії, клінічної діагностики, на яких поглиблю-
ють знання про функції організму тварини, 
отримують знання про методи діагностики за-
хворювань. Ще інтенсивніше ці терміни викори-
стовують під час вивчення спеціальних дисцип-
лін (терапія, оперативна та загальна хірургія, 
тощо). 

У ролі наскрізних виступають загальнобіо-
логічні та загальномедичні терміни. Вони є сво-
єрідним понятійним скелетом, навколо якого ін-
тегруються знання студентів, пов’язані з обра-
ним фахом. 

Проаналізовані умови навчання студентів 
аграрного вузу професійному спілкуванню є 
ефективними, коли в цьому процесі буде актив-
но задіяний професорсько-викладацький склад. 
Він є важливим фактором, коли спрямовує свою 
комунікативну діяльність на формування умінь 
та навичок студентів з професійного спілку-
вання. Тому до викладачів висуваються певні 
умови. Викладачі мають бути не лише еталоном 
наукової, академічної компетентності, а й ком-
петентності комунікативної. Під нею розуміють 
такий рівень навичок взаємодії з людьми, кот-
рий дає змогу індивіду в межах своїх здібностей 
та соціального статусу функціонувати в суспіль-
стві. 

Джерелом комунікативної компетентності 
викладача є його загальна ерудиція, тобто суку-
пність вірогідних та систематизованих знань, 
пов’язаних з історією та культурою людського 
спілкування. Педагог з комунікативною компе-
тентністю володіє науковими методами, тобто 
здатний навчати образами, діями, поняттями. 
Він застосовує навчання контекстом діяльності, 
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An attempt to select one of basic constituents from the professional competence of future engineer-
teacher is undertaken in the article – technological competence and to characterize its elements. 
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Постановка проблемы. Высокий уровень 
современных технологий требует высокого 
профессионального уровня специалистов, во-
влеченных в технологический процесс, их ин-
теллектуального развития, критического, анали-
тического мышления, умения принимать верные 
решения. Такой специалист должен знать осо-
бенности техники и технологии определенной 
отрасли промышленного производства, владеть 
практическими профессиональными навыками 
ее реализации, а также создавать методики реа-
лизации разных технологий при проведении 
теоретического и практического обучения. 

Все перечисленные качества, характеризу-
ющие профессиональную компетентность, 
непременно должны формироваться во время 
обучения в вузе и постоянно развиваться во 
время дальнейшей трудовой деятельности. Дея-
тельность же инженера-педагога, безусловно, 
характеризуется технико-технологическими со-
ставляющими в определенной отрасли промыш-
ленности. 

Поэтому уровень подготовки будущих спе-
циалистов во многом зависит от профессио-
нально-педагогической компетентности инже-
нера-педагога профессионального образования, 
складывающейся из совокупности компетенций, 
к которым считаем необходимым отнести и тех-
нологическую компетенцию. 

Анализ последних исследований и публи-
каций показывает, что проблемам формирова-
ния профессиональной компетентности и ком-
петенций большое внимание уделяют как зару-
бежные, так и отечественные исследователи, ко-

торые в своих работах затрагивают некоторые 
аспекты формирования технологической компе-
тенции, но, к сожалению, в целом формирование 
данной компетенции исследовано крайне мало. 
При этом решением проблемы формирования и 
развития конструкторско-технологических зна-
ний и умений в сочетании с отдельными подхо-
дами занимались А. А. Вербицкий, Д. В. Санни-
ков, И. А. Радченко, Г. А. Шильникова, В. Э. 
Штейнберг, но вопросы формирования техноло-
гической компетенции у будущих инженеров-
педагогов профессионального образования не 
раскрыты. 

Цель статьи – раскрыть некоторые элемен-
ты деятельности инженеров-педагогов, являю-
щихся основными аспектами в формировании 
технологической компетентности студентов в 
процессе обучения в вузе. 

Изложение основного материала. Техни-
ко-технологическая деятельность инженера-
педагога предусматривает полноценную реали-
зацию в определенной сфере производства воз-
можности, используя достижения науки и тех-
ники, создавать и внедрять в производство но-
вые технологические процессы, технико-техно-
логические и организационно-управленческие 
инновации с целью повышения эффективности 
и личной деятельности, и производства вообще. 

Профессия современного инженера-педаго-
га находится в системе «человек–человек», по-
тому что его деятельность предусматривает 
кроме явной специальной, технико-технологиче-
ской очерченности и интеллектуально творче-
ский характер, коммуникабельность, наличие 
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рефлексии, реализацию организационно-управ-
ленческих навыков. Инженер-педагог должен 
постоянно обновлять существующие и создавать 
новые образовательные программы, совершен-
ствовать и разрабатывать учебные планы, рабо-
чие программы учебных дисциплин, искать но-
вые и модернизировать существующие педаго-
гические технологии. 

В формировании технологической компе-
тенции будущих педагогов профессионального 
образования (по отраслям) много общего, но все 
же подготовка по каждой специализации имеет 
свою специфику, поэтому процесс формирова-
ния подобной компетенции не может быть оди-
наковым. В связи с этим целесообразно в дан-
ном процессе выделить два аспекта: педагогиче-
ский – универсальный (общий) для всех специа-
лизаций, и отраслевой, который будет формиро-
ваться в зависимости от профиля подготовки. 
Владение этими компетенциями будет форми-
ровать технологическую компетентность. 

А. А. Вербицкий под предметно-техноло-
гической компетентностью понимает степень 
владения содержанием обучения и воспитания, 
эффективными педагогическими технологиями, 
способностями к педагогической инноватике, 
включая способность к проведению исследова-
ний в области эффективных педагогических 
технологий и реализации их результатов на 
практике, в процессе подготовки разных специ-
алистов [1]. 

Н. Н. Манько трактует технологическую 
компетентность как функциональную систему 
креативно-технологических знаний, способно-
стей и стереотипов инструментализованной дея-
тельности по преобразованию педагогической 
действительности [2]. 

Для инженерно-педагогического образова-
тельного пространства термин «технологическая 
компетенция» можно трактовать двояко: и с 
точки зрения педагогических наук, и с точки 
зрения наук технических, так как конструкт 
«технология» широко применяется в этих 
науках. И поскольку деятельности педагога 
профессионального образования также присуща 
бипрофессиональная направленность, считаем, 
что понятие «технологическая компетенция» 
инженера-педагога должно отражать и педаго-
гическую, и профессиональную (отраслевую) 
направленность, представляющую собой дея-
тельность по преобразованию материальных и 
духовных ценностей. 

Эта деятельность включает в себя выбор ме-
тодов и приемов обучения, разработку учебно-
методических комплексов дисциплин (УМКД) 
отраслевой подготовки, которые должны содер-
жать грамотно изложенную специальную ин-

формацию, качественно выполненные чертежи, 
схемы, рисунки. Следовательно, у будущего 
инженера-педагога профессионального обуче-
ния за время обучения в вузе должна быть 
сформирована технологическая компетенция, 
позволяющая на высоком уровне формировать 
технологическую компетентность у обучаю-
щихся. 

Под технологической компетенцией инже-
нера-педагога мы понимаем универсальную ха-
рактеристику личности, представляющую собой 
сложноорганизованную систему, которая вклю-
чает в себя интегративную целостность зна-
ний, умений, навыков, опыта и личностных ка-
честв, обусловливающую качество технологиче-
ской деятельности педагога в технической и пе-
дагогической областях, позволяющую умело 
выполнять определенные профессиональные 
действия. 

Технологическая же компетентность – инте-
гральное личностно-профессиональное качество 
человека, выражающееся в готовности приме-
нять соответствующие компетенции для успеш-
ной, продуктивной и эффективной деятельности 
с учетом социальной значимости и рисков, воз-
можностей эффективного взаимодействия с 
окружающим миром, что и представляет собой 
специфический раздел общей профессиональной 
компетентности. 

Таким образом, в состав технологической 
компетенции инженера-педагога профессио-
нального образования мы включаем: 
1) технологические знания, умения и навыки 

разработки приемов и методов соединения 
деталей и узлов изделия, их чертежей в соот-
ветствии с требованиями, учетом свойств ма-
териалов и методов обработки, разработки 
конструкторско-технологической документа-
ции на их изготовление; 

2) конструктивные знания, умения и навыки 
подбора готовой учебной информации (тек-
сты, иллюстрации, карты, схемы, таблицы и 
т. п.), создания своих вариантов учебной ин-
формации, наглядных дидактических посо-
бий, конспектов лекций, контрольных текстов, 
опорных конспектов, выбора методов и прие-
мов обучения, специальных средств обучения 
для учебного занятия; 

3) графические знания, умения и навыки созда-
ния наглядных обучающих и диагностирую-
щих средств обучения на высоком эстетиче-
ском уровне, оформления чертежей в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД, в том числе 
с помощью информационно-коммуникацион-
ных программ и техники. 

Процесс формирования технологической 
компетенции должен осуществляться комплекс-
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но, на нескольких дисциплинах, так как ее ком-
поненты невозможно сформировать в рамках 
одной дисциплины. Технологическая компе-
тентность в большей степени ориентирована на 
практические основы реализации образователь-
ного процесса, на его деятельностный аспект. И 
только постоянная технологическая деятельность 
студентов способствует формированию у них 
технологической компетентности. 

В связи с этим на дисциплинах различных 
циклов студентам необходимо давать задания, 
связанные с этой деятельностью (например, раз-
работать тест по определенной теме, опорный 
конспект и т. п.). Подобные задания будут спо-
собствовать формированию интегрированных 
знаний по дисциплине и, одновременно, форми-
рованию конструктивных умений как компонента 
технологической компетенции. Это также позво-
лит при изучении дисциплин различных циклов 
реализовать бипрофессиональную направлен-
ность подготовки будущих педагогов професси-
онального образования, т. е. обеспечить взаимо-
связь психолого-педагогической и профессио-
нальной (отраслевой) подготовки при изучении 
каждой учебной дисциплины. 

Практика показывает, что существует по-
требность в определении методов и средств 
формирования такого компонента технологиче-
ской компетенции, как технологические знания 
и умения, так как студенты испытывают боль-
шие трудности при освоении дисциплин, свя-
занных с проектированием изделий, которые 
предполагают разработку чертежей конструкций 
изделий с учетом свойств материалов, требова-
ний к проектируемому изделию. При разработке 
таких чертежей в основном используются рас-
четные формулы, которые необходимо знать и 
понимать. 

К методам формирования технологической 
компетенции на лекционных занятиях следует 
отнести проблемный метод обучения, при кото-
ром студентам не даются готовые формулы по-
строения чертежа, они разрабатывают их сами 
под руководством преподавателя, что способ-
ствует приобретению студентами глубоких зна-
ний, так как каждая расчетная формула обосно-
вывается, раскрываются причинно-следствен-
ные связи ее возникновения. Студенты не толь-
ко лучше запоминают материал, у них склады-
вается логическая цепочка построения, опираясь 
на которую, они смогут самостоятельно разра-
ботать чертеж без обращения к дополнительным 
источникам информации. 

Для реализации проблемного метода обуче-
ния необходимо использование средств нагляд-
ности, например, электронный конспект с эф-
фектами анимации, с последовательным появле-

нием наименования чертежа с выделенным кон-
структивным участком, а затем расчетной фор-
мулы, поскольку он в наибольшей степени отве-
чает дидактическим принципам: наглядности, 
доступности, научности, систематичности и по-
следовательности. 

Процесс формирования не может быть эф-
фективным, полноценным без регулярной и 
объективной информации о том, как усваивается 
студентами материал, как они применяют полу-
ченные знания для решения практических задач. 
Поэтому система диагностики знаний и умений 
студентов должна включать различные виды 
контроля: устный опрос, письменный и тесто-
вый контроль, в том числе и автоматизирован-
ный, и др. 

Большинство средств обучения рабочей 
профессии предусматривает применение черте-
жей, поэтому инженер-педагог должен обладать 
не только конструктивными и технологически-
ми знаниями и умениями, но и графическими, 
макетными. А в условиях модернизации и ком-
пьютеризации образования необходимо также 
умение разрабатывать чертежи в автоматизиро-
ванном режиме. Необходимость использования 
информационных технологий встает перед ин-
женером-педагогом в связи с развитием науко-
емких и высокотехнологичных производств и 
внедрения инноваций, что в свою очередь тре-
бует систематического повышения уровня обра-
зовательной и технологической подготовки ра-
бочих кадров, уточнения задач, которые встают 
перед системою профессионального образова-
ния вообще и, в частности, перед инженером-
педагогом. 

Поэтому особая роль в формировании тех-
нологической компетенции отводится подготов-
ке будущих педагогов профессионального обу-
чения к автоматизации чертежных работ, кото-
рая позволяет разрабатывать чертежи для раз-
личных средств обучения, курсовых работ, ди-
пломного проекта с помощью компьютерной 
техники и программ (AutoCAD, CORL, 
КОМПАС и др.), при этом устраняя недостатки 
ручного труда. 

Судить о технологической компетентности 
можно только по уровню сформированности 
входящих в нее компетенций, а именно: кон-
структивных, графических, информационных, 
технологических, расчетных знаний, умений и 
навыков, определенным уровнем опыта их вы-
полнения. 

В производственной, технико-технологиче-
ской деятельности инженера-педагога большое 
значение имеет проектная деятельность, которая 
является ведущей в определении, постановке и 
решении проектно-конструкторских и техноло-
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гических задач, а также реализации полученных 
результатов на практике. Формирование же про-
ектных умений, как утверждает Э. Ф. Зеер, – 
общепедагогических умений по конструирова-
нию содержания и технологий личностно-ориен-
тированного образования, проектирование раз-
вивающего учебно-производственного про-
странства, а также планирование профессио-
нально-образовательного процесса, является 
первостепенной профессионально-педагогичес-
кой задачей [3, с. 434–435]. 

Во время проектной деятельности у студен-
тов происходит профессионально-творческий 
рост, потому как проекты по специальности, ко-
торые выполняются как разновидность форм 
обучения, тесно связаны с будущей профессией 
и предусматривают творческий поиск, проекти-
рование, моделирование, конструирование и 
расчеты. Это способствует стремлению инжене-
ра-педагога к постоянному саморазвитию и са-
мосовершенствованию, способности к реализа-
ции инноваций, формированию творческого – 
как инженерного, так и педагогического – мыш-
ления. Уровень технологической компетентно-
сти позволяет ему проявить свое творчество, 
креативность в области технологии производ-
ства продукции и, благодаря этому добиться вы-
соких результатов. 

Следовательно, технологическую компетен-
цию мы рассматриваем как способность обуча-
ющегося эффективно использовать систему зна-
ний, умений, навыков по производству продук-
ции в конкретных ситуациях, соблюдая после-
довательность выполнения технологических 
операций, технологического режима, согласно 
сборникам технологических нормативов, правил 
техники безопасности и требований охраны тру-
да. В соответствии с этим алгоритм процесса 
формирования технологической компетенции 
можно представить как процесс постепенного 
освоения обучающимися основных этапов дея-
тельности: адаптивного, ориентировочного, 
формирующего, оценочно-результативного. 

В системе профессионального педагогиче-
ского образования у будущего педагога возмож-
но формирование и развитие компетенций (ста-
новление которых происходит в профессио-
нальной деятельности) при реализации следую-
щих педагогических условий: 
- если реализуется направленность процесса 

высшего профессионального образования как 
на обобщенную модель профессиональной 
компетентности специалиста, так и на кон-
кретные компетенции; 

- если на каждом этапе обучения у студентов 
формируются не отдельные компетенции, а 
их система; 

- если формируемые технологические компе-
тенции обладают признаками креативности; 

- если осуществляется ориентация образова-
тельной программы на потребностно-
мотивационное, содержательное и техноло-
гическое обеспечение результативности дея-
тельности личности в процессе творческого 
решения профессиональных задач; 

- если проводится целенаправленное обучение 
студентов способам синтезированного реше-
ния задач в моделируемой и реальной про-
фессиональной деятельности; 

- если у студентов развивается позитивная 
личностная ориентация на формирование пе-
дагогических компетенций. 

Под технологической компетентностью пе-
дагога профессионального образования мы по-
нимаем интегративную характеристику резуль-
татов обучения, связанную с приобретением бу-
дущим педагогом необходимых личностных ка-
честв. Они выражаются в овладении: 
- знаниями, умениями и навыками в професси-

ональном образовании; 
- простейшими алгоритмами технологической 

деятельности; 
а также в умении: 
- осознанно применять полученные знания, 

умения и навыки на практике в зависимости 
от определенной ситуации и переносить их 
из одной сферы деятельности в другую; 

- решать технологические задачи средствами 
инновационных технологий обучения; 

- присваивать, разрабатывать и применять на 
практике алгоритмы технологической дея-
тельности; 

- организовывать технологическую, познава-
тельную и исследовательскую деятельность и 
анализировать ее процесс и результаты; 

- организовывать и проектировать занятия по 
профильным дисциплинам; 

- организовывать технологическую деятель-
ность обучающихся и формировать необхо-
димые для социума качества личности; 

- разрабатывать педагогический инструмента-
рий и использовать его для повышения эф-
фективности учебного процесса и монито-
ринга его результатов. 

Выводы. Технологическая компетентность 
направлена на формирование качеств личности, 
необходимых для реализации педагогической 
деятельности и решения различных технологи-
ческих задач, успешного выполнения техноло-
гической деятельности, с умением прогнозиро-
вать, проектировать и анализировать ее. 

Перспективами дальнейших исследований 
является поиск приоритетных элементов техно-
логической компетентности для будущих специ-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 32. Педагогические науки 

 89 

алистов, как в процессе обучения, так и в даль-
нейшей деятельности, и обращение к понятию 
результирующих единиц компетенций, создаю-
щих основу для формирования технологических 
компетенций более специфического примене-
ния. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

У статті представлено теоретичний аналіз професійно-педагогічної діяльності інженера-
педагога. Обґрунтована специфіка змісту діяльності майбутнього інженера-педагога в процесі пе-
дагогічної практики. 
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В статье представлен теоретический анализ профессионально-педагогической деятельности 
инженера-педагога. Обоснована специфика содержания деятельности будущего инженера-педагога 
в процессе педагогической практики. 

Ключевые слова: инженер-педагог, педагогическая деятельность, педагогическая практика, 
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The article presents a theoretical analysis of the professional-pedagogical activity of the engineer-
pedagogue. There is substantiated the specificity of activity of the future engineer-teacher in the pedagogical 
practice. 

Key words: engineer-teacher, pedagogical activity, pedagogical practice, structured model. 
 

Постановка проблемы. В условиях соци-
ально-политических и экономических измене-
ний, происходящих в последнее время в Укра-
ине, особое внимание уделяется подготовке ра-
бочих кадров в профессионально-технических 
учебных заведениях. Следует отметить, что се-
годня в системе профессионально-технического 
образования значительно возросло внимание к 
гуманизации учебно-воспитательного процесса, 
личности учащегося, его профессиональной 
компетентности. Все эти факторы приводят к 
тому, что меняется характер требований, предъ-
являемых инженерно-педагогическим кадрам, 
выполняющим профессионально-педагогическую 
деятельность по обеспечению профессиональ-
ной подготовки и воспитанию квалифицирован-
ных рабочих. Эти требования направлены на 
степень сформированности профессиональной 
компетентности инженера-педагога в процессе 
его теоретической и практической вузовской 
подготовки. Особого внимания требует практи-
ческая подготовка будущих инженеров-педагогов, 
так как именно на практике проходит освоение 
педагогической деятельности через формирова-

ние профессионально-педагогических умений. 
Анализ публикаций показал, что проблемы 

инженерно-педагогической подготовки рас-
смотрены в работах многих отечественных и за-
рубежных исследователей (С. Ф. Артюх, П. Р. 
Атутов, С. Я. Батышев, В. С. Безрукова, В. В. 
Блюхер, П. А. Ганопольский, Т. А. Девятьярова, 
Г. А. Карпова, Е. Э. Коваленко, В. И. Лобунец, 
А. Т. Маленко, А. И. Пастухов, Л. З. Тархан, Л. 
Ю. Усеинова, Ю. А. Шереметьева, Н. А. Цы-
рельчук, С. Н. Щур, В. И. Яровой и др.). 

Вопросы профессиональной деятельности 
инженера-педагога освещены в научных трудах 
Н. А. Брюхановой, Э. Ф. Зеера, Г. А. Карповой, 
Т. В. Калиниченко, В. П. Косарева, П. Ф. Куб-
рушко, Н. В. Кузьминой, В. В. Кулешовой, О. А. 
Орчакова, Н. Е. Эргановой и др. 

Учеными рассматриваются содержание и 
структура деятельности инженера-педагога, его 
профессиональная компетентность, психолого-
педагогическая составляющая их подготовки в 
вузе. Но на сегодняшний день не достаточно 
изучены вопросы организации профессиональ-
но-педагогической деятельности в условиях пе-
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алистов, как в процессе обучения, так и в даль-
нейшей деятельности, и обращение к понятию 
результирующих единиц компетенций, создаю-
щих основу для формирования технологических 
компетенций более специфического примене-
ния. 
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У статті представлено теоретичний аналіз професійно-педагогічної діяльності інженера-
педагога. Обґрунтована специфіка змісту діяльності майбутнього інженера-педагога в процесі пе-
дагогічної практики. 
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В статье представлен теоретический анализ профессионально-педагогической деятельности 
инженера-педагога. Обоснована специфика содержания деятельности будущего инженера-педагога 
в процессе педагогической практики. 
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The article presents a theoretical analysis of the professional-pedagogical activity of the engineer-
pedagogue. There is substantiated the specificity of activity of the future engineer-teacher in the pedagogical 
practice. 

Key words: engineer-teacher, pedagogical activity, pedagogical practice, structured model. 
 

Постановка проблемы. В условиях соци-
ально-политических и экономических измене-
ний, происходящих в последнее время в Укра-
ине, особое внимание уделяется подготовке ра-
бочих кадров в профессионально-технических 
учебных заведениях. Следует отметить, что се-
годня в системе профессионально-технического 
образования значительно возросло внимание к 
гуманизации учебно-воспитательного процесса, 
личности учащегося, его профессиональной 
компетентности. Все эти факторы приводят к 
тому, что меняется характер требований, предъ-
являемых инженерно-педагогическим кадрам, 
выполняющим профессионально-педагогическую 
деятельность по обеспечению профессиональ-
ной подготовки и воспитанию квалифицирован-
ных рабочих. Эти требования направлены на 
степень сформированности профессиональной 
компетентности инженера-педагога в процессе 
его теоретической и практической вузовской 
подготовки. Особого внимания требует практи-
ческая подготовка будущих инженеров-педагогов, 
так как именно на практике проходит освоение 
педагогической деятельности через формирова-

ние профессионально-педагогических умений. 
Анализ публикаций показал, что проблемы 

инженерно-педагогической подготовки рас-
смотрены в работах многих отечественных и за-
рубежных исследователей (С. Ф. Артюх, П. Р. 
Атутов, С. Я. Батышев, В. С. Безрукова, В. В. 
Блюхер, П. А. Ганопольский, Т. А. Девятьярова, 
Г. А. Карпова, Е. Э. Коваленко, В. И. Лобунец, 
А. Т. Маленко, А. И. Пастухов, Л. З. Тархан, Л. 
Ю. Усеинова, Ю. А. Шереметьева, Н. А. Цы-
рельчук, С. Н. Щур, В. И. Яровой и др.). 

Вопросы профессиональной деятельности 
инженера-педагога освещены в научных трудах 
Н. А. Брюхановой, Э. Ф. Зеера, Г. А. Карповой, 
Т. В. Калиниченко, В. П. Косарева, П. Ф. Куб-
рушко, Н. В. Кузьминой, В. В. Кулешовой, О. А. 
Орчакова, Н. Е. Эргановой и др. 

Учеными рассматриваются содержание и 
структура деятельности инженера-педагога, его 
профессиональная компетентность, психолого-
педагогическая составляющая их подготовки в 
вузе. Но на сегодняшний день не достаточно 
изучены вопросы организации профессиональ-
но-педагогической деятельности в условиях пе-
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дагогической практики в процессе вузовской 
подготовки инженера-педагога. 

Целью статьи является теоретический ана-
лиз педагогической составляющей деятельности 
инженера-педагога и разработка на его основе 
структурированной модели деятельности буду-
щего инженера-педагога в процессе педагогиче-
ской практики. 

Изложение основного материала. Педаго-
гическая практика как форма профессионально-
го обучения в высшей профессиональной школе 
направлена на практическое познание законо-
мерностей и принципов профессиональной дея-
тельности, на реализацию их в ходе практиче-
ской деятельности в образовательном учрежде-
нии, на теоретическое осмысление педагогиче-
ских явлений и фактов. 

Руководствуясь теорией деятельности, мы 
рассматриваем педагогическую практику как вид 
деятельности студентов, направленный на реше-
ние различных педагогических задач. Специфи-
кой этой деятельности является то, что в ней в 
большей мере (по сравнению с учебно-познава-
тельной) осуществляется идентификация с про-
фессиональной деятельностью инженера-педа-
гога. Практика проводится в условиях, адекват-
ных условиям самостоятельной педагогической 
деятельности инженера-педагога. Работа студен-
тов в период педагогической практики характе-
ризуется таким же многообразием функций и 
отношений, что и работа инженера-педагога. 

Овладение педагогической деятельностью и 
формирование готовности к ней возможны 
только при взаимопроникновении и взаимообу-
словленности теоретической и практической 
подготовки будущего инженера-педагога [1]. 
Таким образом, в ходе практической подготовки 
непосредственно в процессе педагогической 
практики будущему инженеру-педагогу предо-
ставляется возможность решения педагогиче-
ских задач путем реализации профессионально-
педагогической деятельности. 

Э. Ф. Зеер в своих исследованиях выделяет 
следующие виды инженерно-педагогической де-
ятельности: деятельность, предваряющая учебно-
воспитательный процесс, профессиональное 
обучение, внеучебная воспитательная работа, 
общественно-политическая работа, производ-
ственно-технологическая деятельность, обеспе-
чение режима работы учебной группы и учебно-
го заведения, повышение квалификации инже-
нера-педагога, профориентация, техническое 
творчество [2, с. 34]. 

В контексте нашего исследования компо-
нент профессионально-педагогической деятель-
ности инженера-педагога вызывает особый ин-
терес. В связи с этим остановимся на понятии 

«деятельность», рассматриваемой различными 
науками: философией, психологией, историей, 
культурологией, педагогикой. 

В философии деятельность понимают как 
процесс, в ходе которого человек творчески 
преобразует природу, делая тем самым себя дея-
тельным субъектом, а осваиваемые им явления 
природы – объектом своей деятельности [3, с. 
153]. С точки зрения психологии, деятельность – 
это специфический вид активности человека, 
направленный на познание и творческое преоб-
разование окружающего мира, включая самого 
себя и условия своего существования [4, с. 146]. 
В современном словаре по педагогике, состав-
ленном Е. С. Рапацевичем, деятельность – это 
активное взаимодействие с окружающей дей-
ствительностью, в ходе которого человек вы-
ступает как субъект, целенаправленно воздей-
ствующий на объект и удовлетворяющий таким 
образом свои потребности [5, с. 169]. 

У Г. М. Коджаспировой педагогическая дея-
тельность трактуется как профессиональная дея-
тельность. По мнению ученой, профессиональ-
но-педагогическая деятельность – это интегра-
тивная деятельность, включающая психологиче-
ский, педагогический и производственно-
технологический компоненты [6, с. 119]. 

Всякая деятельность имеет определенную 
структуру. Структурными компонентами педа-
гогической деятельности выступают цель, сред-
ства ее достижения, результат, а также объект и 
субъекты [7, с. 18]. 

В качестве основания для выделения струк-
туры педагогической деятельности инженера-
педагога Э. Ф. Зеер применяет профессиональ-
ные функции. В соответствии с тем, что по ха-
рактеру профессиональных функций инженер-
но-педагогический труд относится к педагоги-
ческому, им выделены две группы функций дея-
тельности инженера-педагога: первая группа, 
являющаяся ведущей, включает три функции-
цели: обучающую, воспитывающую, развиваю-
щую; вторая группа состоит из четырех функ-
ций-операций: методической, производственно-
технической, организаторской и диагностиче-
ской [2, с. 45]. 

Структура деятельности инженера-педагога 
рассмотрена и другими исследователями. 
Например, П. А. Ганопольский в своем исследо-
вании утверждает, что профессионально-
педагоги-ческая деятельность инженера-
педагога в реальном образовательно-
воспитательном процессе выступает как процесс 
реализации системы педагогических функций 
(проектировочной, конструкторской, гностиче-
ской, коммуникативной, управленческой и дру-
гих) и решения широкого круга образователь-
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ных и воспитательных задач. Основные функ-
ции профессионально-педагоги-ческой деятель-
ности по своему составу и структуре инвариант-
ны, а по наполнению и процессу реализации за-
висят от профиля подготовки специалиста (тех-
нического, гуманитарного и др.) [8]. 

Группа авторов (Н. Н. Никитина, О. М. Же-
лезнякова, М. А. Петухова), рассматривая дея-
тельность как некую субстанцию, выделяют ее 
структурные компоненты: субъект – педагог; 
объект (предмет) – формирование и развитие 
личности обучающегося; средства – методы и 
средства обучения, сама личность педагога; про-
дукт (результат) – духовные ценности [9, с. 9]. 

В центре любой деятельности «субъект» – 
тот, кто совершает эту деятельность, «объект» – 
то, на что эта деятельность направлена, «про-
дукт» – трансформированный, измененный объ-
ект (предмет) деятельности. Специфика педаго-
гической деятельности связана с особенностями 
ее «объекта» и «продукта» [9, с. 6]. 

Л. З. Тархан, исследуя проблему професси-
ональной компетентности инженера-педагога, 
представляет инженерно-педагогическую дея-
тельность как интегративную деятельность, 
включающую психологический, педагогический 
и производственно-технологический компонен-
ты. Основной целью инженерно-педагогической 
деятельности, по ее утверждению, выступает 
обучение профессии и профессиональное разви-
тие личности обучаемых [7, с. 105]. 

А. Т. Маленко, исследуя вопросы воспита-
ния инженера-педагога, считает, что педагоги-
ческая деятельность инженера-педагога может 
быть представлена как система различных, по-
стоянно меняющихся задач, качество решения 
которых зависит от уровня его профессиональ-
ных умений. Он выделяет три основных вида 
деятельности инженера-педагога: теоретическое 
обучение, производственное обучение, внеучеб-
ная работа [1, с. 42]. В своем диссертационном 
исследовании В. Я. Яровой предлагает подоб-
ную классификацию видов педагогической дея-
тельности инженера-педагога. Он дополнитель-
но разбивает каждый из видов деятельности на 
этапы: проектирование, осуществление и анализ 
профессиональной деятельности [10]. 

Функции педагогической деятельности ин-
женера-педагога – это главные механизмы ее ре-
ализации. Исследуя проблему совершенствова-
ния структуры содержания психолого-
педагогической подготовки инженера-педагога, 
Н. М. Жукова определяет педагогические функ-
ции инженера-педагога как «совокупные харак-
теристики основных обязанностей специалиста, 
выполняемых в соответствии с требованиями 
общества к профессии и личности педагога». Ею 

на основании принятого определения педагоги-
ческих функций и методологии исследования 
педагогических систем (системного и личност-
но-деятельностного подходов) были выделены 
четыре имплицитных (самостоятельных) компо-
нента в структуре педагогической деятельности 
инженера-педагога как системы: обучающая, 
воспитательная, организационно-управленческая 
и исследовательская функции [11]. 

Итак, мы выделили следующие функции 
профессионально-педагогической деятельности 
инженера-педагога: 
- обучающую, т. е. формирование у учащихся 

знаний, навыков и умений с учетом требова-
ний современного производства и професси-
ональной деятельности специальности; 

- воспитывающую, т. е. формирование у уча-
щихся устойчивых взглядов на окружающую 
действительность и жизнь в обществе; 

- развивающую, т. е. процесс функционального 
совершенствования умственной и физиче-
ской деятельности учащихся в соответствии с 
требованиями их профессиональной деятель-
ности, условиями современного производства 
и жизни в целом; 

- диагностическую, т. е. процесс формирова-
ния у учащихся профессиональной направ-
ленности, внутренней готовности к преодо-
лению трудностей, встречающихся на их пу-
ти в процессе обучения; 

- производственно-технологическую, т. е. ор-
ганизацию и осуществление производствен-
ной деятельности в период производствен-
ных практик на предприятии; 

- организаторскую, т. е. организацию и осу-
ществление педагогической деятельности. 

Основные направления и содержание дея-
тельности инженера-педагога определены ква-
лификационной характеристикой специально-
сти, согласно которой он должен быть готов к 
выполнению следующих видов профессиональ-
но-педагогической деятельности: 
- профессиональное обучение; 
- производственно-технологическая деятель-

ность; 
- методическая работа; 
- организационно-управленческая деятельность; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- культурно-просветительская деятельность. 

Все это предполагает интеграцию в лич-
ность инженера-педагога общей и профессио-
нально-педагогической культуры, развитие и 
формирование общекультурной, управленче-
ской, специальной и профессионально-педагоги-
ческой компетентности. 

Компоненты педагогической деятельности – 
это ее составные части, с помощью которых она 
осуществляется. Педагогическая деятельность 
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инженера-педагога в процессе педагогической 
практики включает в себя такие компоненты: 
- проектировочный, предполагающий постанов-

ку таких конкретных целей и задач педагоги-
ческой деятельности, в результате достижения 
которых удается сформировать у учащихся 
определенные знания и качества личности; 

- организаторский, включающий в себя основ-
ные направления по организации педагогиче-
ских действий, от реализации которых зави-
сит ее эффективность; 

- познавательный, обеспечивающий макси-
мальную продуктивность интеллектуально-
познавательной активности объектов и субъ-
ектов педагогической деятельности; 

- коммуникативный, предполагающий постро-
ение межличностного взаимодействия и от-
ношений объектов и субъектов педагогиче-
ской деятельности, создающих условия для 
организации эффективного педагогического 
процесса; 

- исследовательский, предусматривающий изу-
чение и совершенствование самого процесса 
педагогической деятельности. 

Основные компоненты профессионально-
педагогической деятельности, обеспечивая ее 
целостность, в то же время отражают ее мно-
гофункциональный характер, что позволило вы-
делить данные компоненты как самостоятель-
ные виды деятельности, определить составляю-
щие их действия, освоение которых будущим 
инженером-педагогом в процессе педагогиче-
ской практики обеспечивает его профессио-
нальную умелость и компетентность. 

В условиях педагогической практики буду-
щего инженера-педагога субъектами педагоги-
ческой деятельности выступают сами студенты-
практиканты в роли преподавателя специальной 
дисциплины и мастера производственного обу-
чения. Объектами являются учащийся или груп-
па учащихся с присущими им индивидуально- и 
социально-психологическими особенностями. 

На основе проведенного теоретического 
анализа профессионально-педагогической дея-
тельности инженера-педагога, основываясь на 
принципе системного подхода и опираясь на 
общую теорию системы к анализу педагогиче-
ской деятельности педагога, нами построена 
структурированная модель профессионально-
педагогической деятельности инженера-педагога 
в процессе педагогической практики (рис. 1). 

Структурированная модель педагогической 
деятельности будущих инженеров-педагогов, 
безусловно, не отражает полностью многообра-
зие их педагогических действий. Следует учи-
тывать, что педагогический процесс в условиях 
педагогической практики состоит из ряда взаи-

мозначимых составляющих: обучение и воспи-
тание будущего инженера-педагога как объекта 
педагогической практики и обучение, и воспи-
тание учащихся как объектов педагогической 
деятельности будущих инженеров-педагогов. 

Выводы. На основе теоретического анализа 
профессионально-педагогической деятельности 
нами были уточнены функции и основные ком-
поненты педагогической деятельности инжене-
ра-педагога, а также представлена модель про-
фессионально-педагогической деятельности бу-
дущего инженера-педагога в процессе педагоги-
ческой практики. 

Перспективы дальнейших исследований за-
ключаются в использовании построенной струк-
турированной модели будущих инженеров-
педагогов. Основной целью является формиро-
вание их профессиональной компетентности в 
процессе педагогической практики, в научно-
практических исследованиях по вопросам орга-
низации деятельности будущих инженеров. 
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Рис. 1. Структурированная модель педагогической деятельности будущего инженера-педагога в процессе педагогической практики. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
УДК 371.134 

Ільясова Ф. С., Шкарбан Ф. В. 

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ IBM RATIONAL 

SOFTWARE ARHITECT & MS VISUAL STUDIO 2010 
У статті розглянута методологія об’єктно-орієнтованого програмування. Проаналізовані 

об’єктно-орієнтовані системи, а також розглянуті методи розробки систем. 
Ключові слова: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, об’єктно-орієнтовані си-

стеми, алгоритмічне мислення. 
В статье рассмотрена методология объектно-ориентированного программирования. Проана-

лизированы объектно-ориентированные системы, а также рассмотрены методы разработки си-
стем. 

Ключевые слова: программирование, объектно-ориентированное программирование, объектно-
ориентированные системы, алгоритмическое мышление. 

In article the methodology of object-oriented programming is considered. Object-oriented systems are 
analysed and also methods of system engineering are considered. 

Key words: the programming, the object-oriented programming, object-oriented systems, algorithmic 
thinking. 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку інформаційних технологій характеризу-
ється вдосконаленням методології та технологі-
єю розробки програмного забезпечення, що ба-
зуються на об’єктно-орієнтованому підході при 
підготовці студентів комп’ютерних спеціально-
стей. В останні роки методологія об’єктно-орієн-
тованого програмування зайняла провідне місце 
в інформатиці. Так як методика навчання про-
грамуванню відповідає останнім сучасним роз-
робкам у галузі комп’ютерних наук, то з’явля-
ється необхідність розібратися в детальному ви-
вченні методології об’єктно-орієнтованого про-
граммування. 

Аналіз літератури. Дослідження в галузі 
навчання об’єктно-орієнтованого програмування 
спрямовані на виявлення підходів до навчання 
студентів комп’ютерних спеціальностей і вияв-
лення умов удосконалення методики навчання 
майбутніх спеціалістів комп’ютерних техноло-
гій, на основі об’єктно-орієнтованого програму-
вання. 

Вперше термін об’єктно-орієнтоване про-
грамування був введений А. Кейєм, незабаром 
Г. Буч представив суспільству чітке визначення 
об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), 
згідно з яким ООП – це «метод програмування, 
заснований на представленні програми у вигляді 
сукупності взаємодіючих об’єктів, кожен з яких 
є екземпляром певного класу, а класи є членами 
певної ієрархії спадкоємства» [1, с. 69]. 

Досліджуючи сучасний стан викладання 
програмування у вищих навчальних закладах, 
які готують спеціалістів комп’ютерних техноло-
гій, можна зробити висновок, що основою кур-
сів програмування досі залишається тільки 
структурний підхід. Об’єктно-орієнтований під-
хід є розвитком структурного методу програму-
вання. Він акумулює останні досягнення в галузі 
методології і мов програмування, прогрес в об-
ласті комп’ютерних технологій і робить крок у 
бік ясності та ефективності на основі модульно-
сті. Завдяки цьому використання об’єктно-
орієнтованого програмування в навчальному 
процесі вищих навчальних закладів переведе 
курс програмування на новий, більш досконалий 
рівень. 

Метою статті є розкрити та обґрунтувати 
методологію об’єктно-орієнтованого програму-
вання, зокрема, проаналізувати об’єктно-орієн-
товані системи та їх використання в навчально-
му процесі вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. ООП випли-
ває із вже закріпленої методології структурного 
програмування і не є чимось абсолютно новим. 
Сам термін «програмування» тісно межує з по-
няттями методів і методології. В даному дослі-
дженні поняття методології розглядається як су-
купність механізмів, що застосовуються в про-
цесі розробки програмного забезпечення та 
об’єднаних одним загальним філософським під-
ходом. Власне «метод» реально визначити, як 
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процес створення набору моделей, що описують 
різні компоненти розроблювальної програмної 
системи. 

Поняття «програмування» неодноразово ви-
значається в педагогічній і технічній літературі 
та не має конкретного визначення. Однак біль-
шість авторів схиляються до думки, що до цього 
поняття має відношення розробка засобів для 
підготовки рішення задач на інформаційно-
обчислювальної техніки та створення програм-
ного забезпечення, за допомогою якого реалізу-
ється інформаційно-обчислювальний процес і 
обмін інформацією між комп’ютером і люди-
ною. 

Говорячи про об’єктно-орієнтоване програ-
мування, слід відзначити такі поняття, як функ-
ції та процедури, механізм передачі параметрів, 
синхронні і асинхронні процедури. При ООП 
скорочується область глобальних даних, а осно-
вною конструкцією є класи. 

Всі перераховані вище фактори незаперечно 
свідчать про те, що об’єктно-орієнтований під-
хід є логічним продовженням структурного під-
ходу в програмуванні і перевершує його за мож-
ливостями створення багаторазово використо-
вуваного коду та моделювання ситуацій реаль-
ного світу. Розвиток методів об’єктно-орієн-
тованого програмування істотно вплинув на 
шлях вдосконалення сучасних мов програму-
вання. 

Оскільки методи складання програм на ос-
нові маніпулювання об’єктів в глобальному сен-
сі випливають з філософських і психологічних 
теорій, цей метод не міг залишити байдужими 
багатьох дослідників теоретичних і світоглядних 
аспектів програмування. 

Об’єктно-орієнтоване програмування вклю-
чає в собі досягнення інших методів програму-
вання, тим самим дозволяє в рамках однієї ме-
тодології вирішувати задачі і будувати моделі 
різних класів. Можна стверджувати, що 
об’єктно-орієнтоване програмування ввібрало в 
собі останні досягнення інших методологій про-
грамування останніх років. Фактично, об’єктне 
програмування є методологією системного ана-
лізу і проектування, що окрім ідей моделювання 
містить необхідні для практичного використан-
ня мови представлення даних і засоби програ-
мування.  

Отже, об’єктно-орієнтоване програмування 
вирішує проблему вивчення різних підходів до 
програмування в цілому, які з’вилися у зв’язку з 
виникненням різних типів завдань. Внесення 
подібних методів у навчальний процес раціона-
льне, оскільки дозволить підвищити рівень під-
готовки студентів у галузі програмування та ін-
формаційних технологій, а так само зблизити 

зміст і методологію науки-інформатики з утри-
манням та прийомами навчання вузівських осві-
тніх дисциплін, пов’язаних з інформатикою. 

Для впровадження об’єктно-орієнтованого 
програмування в навчальний процес сучасного 
вищого навчального закладу необхідна певна 
якісна програмна підтримка, зокрема, повинні 
використовуватися мовні середовища програму-
вання, які задовольняли б вимогам, що 
пред’являються до об’єктно-орієнтованих сис-
тем при навчанні програмуванню. 

Об’єктно-орієнтовані системи можна кла-
сифікувати за кількома критеріями. Зокрема, 
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об’єктно-орієнтованою, якщо вона підтримує 
чотири об’єктних поняття: 
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- ефективність; 
- клас дизайну; 
- ієрархія класів; 
- виключення; 
- методи високого рівня розробки системи [3]. 

Розглянемо детальніше методи високого рі-
вня розробки системи. Мова моделювання необ-
хідна для успішного проектування – це один з 
найважливіших етапів об’єктно-орієнтованого 
підходу. Unified Modeling Language (UML) до-
зволяє використовувати більш високий рівень 
автоматизації проектування. 

Проектування програмного забезпечення з 
використанням програмного інструментарію 

Rational Software Architect і Microsoft Visual 
Studio 2010 необхідний для створення архітек-
турних рішень, з використанням UML-діаграм 
ще на ранніх етапах розробки системи [4, с. 
115]. 
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Architect є інтегрованим середовищем проекту-
вання і розробки програмних додатків і сервісів 
з використанням моделей на основі UML 2.0 [5]. 
Гнучкі можливості управління моделями дозво-
ляють виконувати паралельну розробку і зміну 
архітектури – ділити на частини, комбінувати, 
порівнювати й об’єднувати моделі і фрагменти 
моделей (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Приклад головної діаграми. 
 

Проектування починається зі створення го-
ловної діаграми (main diagram), яка включає такі 
компоненти як Web-diagram (Веб-діаграма), Ses-
sion EJB Diagram (Логічна модель), Entity EJB 
Diagram (Модель компонентів), Data Diagram 
(Модель Бази Даних) і використовує базу даних 
«Cloudscape». 

MS Visual Studio 2010 – потужне середови-
ще розробки, що забезпечує високу якість коду 
протягом усього циклу розробки ПЗ, від проек-
тування до розробки. Які б програми ви не роз-
робляли, для SharePoint, Інтернет, Windows, 
WindowsPhone, та інших платформ, Visual 
Studio це універсальне всеосяжне рішення [7]. 

Нові засоби Visual Studio 2010 дозволяють 
візуалізувати вимоги та опрацювати відповідні 
архітектурні рішення з використанням UML-
діаграм ще на ранніх етапах розробки. У процесі 
розробки, інструменти візуалізації коду та аналі-
зу взаємозв’язків між різними компонентами си-
стем допомагають розробникам істотно підви-
щити якість створюваних додатків. Поєднання 
DSL і UML інструментарію разом з можливос-

тями генерації коду на основі шаблонів і розши-
рень середовища розробки за допомогою відпо-
відних SDK розширює портфель інструментів 
розробників і підвищує продуктивність їхньої 
діяльності [5; 8, c. 196–206]. 

Інструменти аналізу коду в Visual Studio 
2010 Premium дозволяють уникнути типових 
помилок програмування до запуску додатків у 
виробництво. Метрики коду служать для вимі-
рювання складності коду, забезпечуючи його 
спрощення і зручність обслуговування (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Виявлення помилок. 
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Висновки. З використанням об’єктно-орієн-
тованих систем розуміння структури програми 
істотно полегшується, що допомагає знизити 
складність завдання і прискорити процес розро-
бки. 

Використання універсального набору ін-
струментів спрощує розробку програм, призна-
чених для незалежних розробників і робочих 
груп. Такі системи дозволяють створювати мас-
штабовані і високоякісні програми. 

При написанні програмного коду, створення 
баз даних, тестуванні й налагодженні можна 
підвищити продуктивність завдяки використан-
ню ефективних інструментів, зручних саме для 
розробника. 
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Постановка проблемы. Образование все 
больше требует качественно нового подхода к 
развитию профессиональных качеств будущего 
специалиста, склоняясь к направлению свобод-
ного развития, самостоятельности, новаторства 
и творческой инициативы. 

Для привлечения внимания студентов, акти-
визации их учебно-познавательной деятельности 
нужны новые интересные подходы, одним из 
которых является игра. Существуют различные 
способы реализации игры: простая работа в ко-
мандах, деловая, дидактическая либо ролевая 

игра, проектная деятельность либо тренинг и 
многое другое. 

На сегодняшний день насчитывается боль-
шое количество различных видов обучающих 
игр. Издаются новые пособия, пишутся диссер-
тации, проводятся конференции и семинары. 
Создана Международная ассоциация по имита-
ционному моделированию и играм ISAGA 
(International Simulation and Games Association). 
ISAGA – это международная организация, объ-
единяющая профессионалов со всего мира и по 
самым различным дисциплинам, которые зани-
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маются исследованиями, разработкой и модели-
рованием игр и связанных с ними методов. Она 
проводит ежегодные конференции и семинары, 
в которых принимают участие представители из 
университетов России, США, Германии, Вели-
кобритании, Японии, Израиля, Австралии. Су-
ществуют также дочерние организации в Север-
ной Америке (NASAGA), Нидерландах 
(SAGANET), Индии (INDsaga), Японии 
(JASAGA), Швейцарии (SAGSAGA), Сингапуре 
(SSAGSg) и других странах [1]. 

В практике высшего образования очень рас-
пространенным стало использование ролевых 
игр. А в учебных программах университетов за-
падных стран деловые игры являются одним из 
обязательных элементов. 

Анализ публикаций по тематике исследо-
вания. Многие исследователи рассматривали в 
своих работах процесс организации ролевых игр 
как методику активного обучения [2–7]. 

А. П. Панфилова в своей работе рассматри-
вает историю возникновения и современное 
многообразие технологий игрового моделирова-
ния, их специфику, функции, принципы и усло-
вия применения в учебном процессе и предлага-
ет конкретные практические и методические со-
веты по организации, применению и анализу 
этих технологий [4]. 

В исследовании И. В. Шевчук [8] отмечается, 
что ролевые игры оказывают влияние на форми-
рование интереса к профессиональным знаниям, 
улучшение их усвоения, активизацию влечения 
к самообразованию и саморазвитию, самокон-
троль, а также способствуют становлению лич-
ностной и профессиональной самооценки сту-
дентов. Кроме того, автор обращает внимание 
на то, что «ролевые игры являются способом со-
кращения адаптационного периода студентов 
первого курса и повышают их учебную успева-
емость, направляют к самообразованию и про-
явлению креативности» [8, с. 22]. 

Цель статьи – изучение особенностей не-
которых ролевых игр, их моделирование и ис-
пользование на занятиях по компьютерным дис-
циплинам. 

Изложение основного материала. Ролевые 
игры в обучении преимущественно используют-
ся в целях моделирования реальных ситуаций, в 
которых могут оказываться люди. Такой метод 
обучения способствует повышению активности 
студентов, позволяет увидеть реальные условия, 
задачи и рамки, в которые поставлена опреде-
ленная роль. 

Этот подход является достаточно популяр-
ным в преподавании таких дисциплин, как ме-
неджмент, история, политология и т. д. Однако 
и в преподавании компьютерных дисциплин 

есть множество вопросов, при изучении кото-
рых этот метод оказался бы весьма эффектив-
ным. Здесь ролевые игры помогут студентам 
понять сложные абстрактные понятия (алго-
ритм, класс, наследование и прочее), принципы 
работы той или иной технологии (передача па-
кета по сети, возникновение коллизии и т. д.) 
или проверить свои возможности в профессио-
нальном плане. 

Ролевые игры в обучении студентов специ-
альности «Информатика» целесообразно ис-
пользовать уже на первых курсах, например, на 
занятиях по дисциплине «Введение в специаль-
ность». 

У студентов Крымского инженерно-педаго-
гического университета уже есть небольшой 
опыт участия в таких играх. В качестве приме-
ров можно привести игры «IT-фирма» и «Суд». 

Целью игры «IT-фирма» является ознаком-
ление с одной из возможных структур фирмы, 
изучение особенностей каждой должности. Игра 
способствует развитию познавательного интере-
са студентов, их коммуникабельности, смелости 
в выдвижении собственных идей; воспитывает 
ответственность за каждого участника своей ко-
манды, целеустремленность в достижении об-
щей цели. На подобном занятии активизируется 
деятельность и логическое мышление всех 
участников, что способствует самоутверждению 
каждого студента в коллективе. 

После получения задания студенты делятся 
на команды, каждая из которых создает структу-
ру своей IT-фирмы. Предлагаемые должности – 
президент фирмы, менеджер, программисты, те-
стировщики и компьютерные дизайнеры. 

Главной целью каждой команды является 
представление своей фирмы и полученных раз-
работок с помощью презентации в конце заня-
тия, а также объективная оценка работы коман-
ды конкурентов. Поэтому после распределения 
должностей и обдуманного выбора создаваемого 
программного продукта фирмы каждый получа-
ет конкретные задания. 

Как показано на рис. 1, президент контро-
лирует весь процесс разработки. Программисты 
описывают свой программный продукт, выбирая 
соответствующие языки программирования и 
среду разработки. С ними взаимодействуют те-
стировщики, они проверяют качество разраба-
тываемого продукта. 

Компьютерные дизайнеры работают над 
графическим оформлением результатов дея-
тельности программистов, получая от них ин-
формацию о продукте для создания его эмбле-
мы, а также придумывают логотип своей фир-
мы. PR-менеджеры по рекламе продукта, в свою 
очередь, получают всю необходимую информа-
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цию от программистов и компьютерных дизай-
неров, так как их задачей является наилучшее 
представление программного продукта своей 
фирмы. Для этого они могут создать рекламный 

ролик либо презентацию с использованием уже 
разработанныого логотипа фирмы, эмблемы 
продукта и его описания, а также включить в не-
го фотографии рабочего процесса. 

Президент

Тестировщики PR-менеджер 
по рекламе продукта

Компьютерные
дизайнеры

Программисты

 
 

Рис. 1. Структура IT-фирмы. 
 

Проведение игры включает в себя следую-
щие этапы: 
1) распределение должностей; 
2) получение каждой командой инструкций; 
3) обсуждение командами дальнейшего плана 

действий; 

4) распределение заданий для выполнения; 
5) выполнение каждой группой своих задач; 
6) презентация программного продукта. 

Процесс работы каждой из команд отобра-
жен на рис. 2. 

 

Выполнение 
группами заданий

Обсуждение
плана работы

Распределение 
должностей

Получение 
инструкций

Презентация 
работы и 
продукта  

 

Рис. 2. Процесс работы каждой команды. 
 

Завершающим этапом работы над проекта-
ми является презентация каждой командой сво-
ей IT-фирмы с помощью созданного видеороли-
ка. С презентацией выступают президенты каж-
дой компании, и помимо описания продукта, 
они также рассказывают о работе группы тести-
ровщиков, программистов, компьютерных ди-
зайнеров и менеджеров. 

После завершения игры и подведения ито-
гов работы, проделанной каждой командой, 

проводится ее анализ, оговариваются возникшие 
сложности, а также обращается внимание на ка-
чество выполненной работы каждым сотрудни-
ков обеих IT-фирм. 

Существует ещё одна интересная игра 
«Суд», которая проводится на первом курсе 
специальности «Информатика». Студенты де-
лятся на команды, каждая из которых выполняет 
одну из следующих предложенных ролей: судьи, 
прокуроры, адвокаты (рис. 3). 
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Судьи

Прокуроры Адвокаты
 

 

Рис. 3. Структура игры «Суд». 
 

В электронной экономико-правовой биб-
лиотеке приводятся этапы судебных заседаний 
[9]: 
1) подготовительная часть; 
2) рассмотрение дела по существу; 
3) постановление и оглашение решения. 

Первый этап как творческое домашнее зада-
ние дается студентам-прокурорам: подготовить 
обвинения против ведущих IT-компаний Apple и 
Microsoft. Остальные этапы проводятся в ходе 
аудиторного занятия. 

В начале занятия суд заслушивает первое 
обвинение прокуроров к указанным компаниям. 
Студенты, участвующие в деле, могут задавать 
друг другу вопросы. Выслушав обвинение, 
судьи предлагают выступить адвокатам в защи-
ту компаний. После выступлений обеих сторон 
суд исследует предъявленные обвинения, рас-
сматривает доказательства (лицензионные со-
глашения и пр.) и после совещания оглашает 
обоснованное решение, защищающее права 
компаний. Этот процесс повторяется для каждо-
го из подготовленных обвинений. 

Интересный пример использования ролевой 
игры для введения в объектно-ориентированное 
программирование предлагается в разработках 
Девида Левайна [10]. 

Предусмотрено 3 роли: калькулятор, лени-
вый калькулятор и пользователь. Роль пользова-
теля самая простая и заключается в том, что он 
обращается к двум другим ролям и называет 
числа. Калькулятор может выполнять действия 
сложения, вычитания и умножения. Любое из 
них производится по следующей схеме. Игроку-
калькулятору дают два числа и просят произве-
сти их сложение. Игрок сообщает результат. 
При этом действие можно производить только с 
двумя числами, не меньше и не больше. 

Ленивый калькулятор может, к примеру, 
производить сложение двух чисел, которые дал 
ему пользователь. Для этого ленивый калькуля-
тор обращается к калькулятору, узнает резуль-
тат сложения и сообщает его. При этом он «уме-
ет» складывать больше двух чисел: если дали 

три числа, то сначала ленивый калькулятор 
спрашивает у калькулятора результат сложения 
первых двух чисел, а потом – результат сложе-
ния полученной суммы и третьего числа. И так 
далее для любого другого количества чисел 
больше двух. Остальные операции выполняются 
ленивым калькулятором по той же схеме. 

Ещё один пример использования ролевой 
игры в обучении будущих программистов – изу-
чение структур данных и алгоритмов. Такой 
подход как нельзя лучше подходит для объясне-
ния понятий массив и список, их отличий и опе-
раций над этими структурами. Для демонстра-
ции массива всем участникам раздают одинако-
вые роли – элементы массива. Чтобы обратить 
внимание студентов на то, что элементы как 
массива, так и списка должны быть непременно 
однотипными, можно привлечь для исполнения 
ролей только девочек или только мальчиков. 
Ячейками памяти, где должны располагаться 
элементы массива, в этой игре могут служить 
стулья (что также демонстрирует заранее из-
вестную и постоянную длину такой структуры, 
как массив). Задача исполнителей ролей – вы-
полнить основные алгоритмы и продемонстри-
ровать критические моменты, на которые следу-
ет обратить внимание студентов. Уже имею-
щийся опыт использования такого подхода сви-
детельствует о его привлекательности и понят-
ности для студентов по сравнению с написанием 
алгоритмов на доске или показом на слайдах 
при помощи проектора. 

Выводы. Ролевые игры в преподавании 
компьютерных дисциплин представляются ин-
тересным и эффективным подходом. Этот под-
ход позволяет не только понятно, доступно объ-
яснить сложные понятия и способствует повы-
шению познавательной активности студентов. 

Применение игры дает возможность инте-
реснее и эффективнее изучить теоретический 
материал, и он хорошо и надолго запоминается. 
Заинтересовавшись, студенты сами попытаются 
придумать ролевую игру для какой-либо задан-
ной им задачи. Ведь нет способа лучше разо-
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браться, например, с алгоритмом, чем пройти 
его самому (в виде игры) и объяснить другому. 
Кроме того, в ходе игры студенты активнее изу-
чают деятельность ведущих фирм, узнают воз-
можные проблемы, с которыми может столк-
нуться любая IT-компания. 

Положительными аспектами в командной 
игре являются защита своих прав, ответствен-
ность за совместно принятые решения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ОНЛАЙНОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
У статті розглянута проблематика онлайн навчання (e-learning). Представлені педагогічні ас-

пекти побудови e-learning систем. Наведені приклади e-learning. Представлена use case діаграма e-
learning системи. 
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В статье рассмотрена проблематика онлайн обучения (e-learning). Представлены педагогиче-

ские аспекты реализации систем e-learning. Приведены примеры популярных e-learning систем. 
Представлена use case диаграмма e-learning системы. 
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We discuss the problems of the online learning (e-learning) in the article. We present the pedagogical 

aspects of the e-learning implementing. We provide examples of the famous LMS. We present e-learning sys-
tem’s use case diagrams. 

Key words: online learning environment, e-learning, LMS, SCORM. 
 

Постановка проблемы. С появлением Ин-
тернета системы онлайнового обучения (e-
learning) стали активно использоваться не толь-
ко в системе среднего и высшего образования, 
но также и в бизнесе для получения навыков, 
необходимых для работы на предприятии. Кро-
ме того, системы онлайнового обучения исполь-
зуются в рекламном бизнесе, для подготовки к 
сертификационным экзаменам, при сдаче тестов 
и др. 

В современных e-learning системах могут 
использоваться и используются такие техноло-
гии, как блоги и wiki, используемое совместно 

многими пользователями программное обеспе-
чение, дискуссионные форумы, виртуальные 
классы и лаборатории, системы групповой под-
держки, системы управления обучением, учеб-
ный контент, компоненты сервиса, онлайн-
оценивание. 

Разработка e-learning систем представляет 
собой сложную, но важную проблему образова-
ния. Решение этой проблемы приблизит образо-
вание к формам и стилю виртуального общения, 
привычным для современной молодежи, сделает 
получение образования не только вынужденным 
жизненным этапом, но и привлекательным заня-
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браться, например, с алгоритмом, чем пройти 
его самому (в виде игры) и объяснить другому. 
Кроме того, в ходе игры студенты активнее изу-
чают деятельность ведущих фирм, узнают воз-
можные проблемы, с которыми может столк-
нуться любая IT-компания. 

Положительными аспектами в командной 
игре являются защита своих прав, ответствен-
ность за совместно принятые решения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ОНЛАЙНОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
У статті розглянута проблематика онлайн навчання (e-learning). Представлені педагогічні ас-

пекти побудови e-learning систем. Наведені приклади e-learning. Представлена use case діаграма e-
learning системи. 

Ключові слова: середовище онлайнового навчання, e-learning, LMS, SCORM. 
В статье рассмотрена проблематика онлайн обучения (e-learning). Представлены педагогиче-

ские аспекты реализации систем e-learning. Приведены примеры популярных e-learning систем. 
Представлена use case диаграмма e-learning системы. 

Ключевые слова: среда онлайнового обучения, e-learning, LMS, SCORM. 
We discuss the problems of the online learning (e-learning) in the article. We present the pedagogical 

aspects of the e-learning implementing. We provide examples of the famous LMS. We present e-learning sys-
tem’s use case diagrams. 

Key words: online learning environment, e-learning, LMS, SCORM. 
 

Постановка проблемы. С появлением Ин-
тернета системы онлайнового обучения (e-
learning) стали активно использоваться не толь-
ко в системе среднего и высшего образования, 
но также и в бизнесе для получения навыков, 
необходимых для работы на предприятии. Кро-
ме того, системы онлайнового обучения исполь-
зуются в рекламном бизнесе, для подготовки к 
сертификационным экзаменам, при сдаче тестов 
и др. 

В современных e-learning системах могут 
использоваться и используются такие техноло-
гии, как блоги и wiki, используемое совместно 

многими пользователями программное обеспе-
чение, дискуссионные форумы, виртуальные 
классы и лаборатории, системы групповой под-
держки, системы управления обучением, учеб-
ный контент, компоненты сервиса, онлайн-
оценивание. 

Разработка e-learning систем представляет 
собой сложную, но важную проблему образова-
ния. Решение этой проблемы приблизит образо-
вание к формам и стилю виртуального общения, 
привычным для современной молодежи, сделает 
получение образования не только вынужденным 
жизненным этапом, но и привлекательным заня-
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тием для молодых людей. Кроме того, усилия в 
направлении решения этой проблемы, позволят 
удержать в преподавательском социуме талант-
ливую молодежь, которую тяготит архаичная 
модель преподавательской деятельности. 

Анализ литературы. Изучением, разработ-
кой систем онлайнового обучения занимаются 
исследователи разных стран мира. В частности, 
рассматриваются вопросы, связанные с плат-
формами для e-learning систем [1]; предлагаются 
новые структуры для поддержки профессио-
нального изучения [2; 3]. Также рассматривают-
ся педагогические аспекты онлайновых систем, 
стратегии изучения [4–7], разработка контента 
[8; 9]. 

Имеются исследования, посвященные про-
ектированию и реализации программных систем 
для e-learning [10–12]; в [13; 14] представлены 
варианты организации синхронных виртуальных 
классов и распределенных виртуальных лабора-
торий в дистанционном обучении. 

Цель статьи – обсудить педагогические ас-
пекты реализации среды онлайнового обучения, 
представить этапы проектирования и use case 
модель e-learning системы, разрабатываемой в 
настоящее время кафедрой информационно-
компьютерных технологий Крымского инженер-
но-педагогического университета. 

Изложение основного материала. По дан-
ным аналитической компании Bersin&Associates 
[15], последние десять лет отмечается тенденция 
снижения затрат на образование, что влечет уве-
личение спроса на e-learning системы. 

C 2006 г. все разработки в области e-learning, 
проводимые в США, по предписанию Мини-
стерства обороны должны соответствовать тре-
бованиям SCORM [16]. SCORM (Sharable Con-
tent Object Reference Model) представляет собой 
упорядоченное множество (коллекцию) стан-
дартов и спецификаций для веб-ориентиро-
ванных e-learning систем. Эта коллекция опре-
деляет коммуникации между контентом на сто-
роне клиента и хост-системой, представляющей 
собой виртуальную машину RTE (run-time envi-
ronment) для реализации системы управления 
обучением (LMS – learning management system). 
SCORM использует стандарт XML. С 2009 г. 
действует SCORM 2004, 4-я редакция. 

Приведем некоторые LMS системы, совме-
стимые со SCORM: 
- Moodle (http://moodle.org) – Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment – 
модульная объектно-ориентированная среда 
динамического обучения, свободно распро-
страняемая e-learning платформа: на момент 
написания статьи на базе этой платформы 
было зарегистрировано почти 72071 сайтов, 

обслуживающих более 57 миллионов поль-
зователей и 5,8 миллионов курсов [17]; 

- ILIAS (http://www.ilias.de) – Integriertes Lern-
Informations- und Arbeitskooperations-System – 
одна из первых свободно распространяемых 
LMS систем, используемых в университетах, 
которая базируется на Apache, PHP, MySQL, 
XML; 

- Sakai (http://www.sakaiproject.org) – сообще-
ство академических институций, коммерче-
ских организаций и индивидуумов, которые 
совместно разрабатывают среду сотрудниче-
ства и обучения (CLE – Collaboration & 
Learning Environment), предоставляет бес-
платную образовательную java-ориентиро-
ванную платформу; 

- SharePointLMS (http://www.sharepointlms.com) – 
LMS-система, базирующаяся на платформе 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 & 
WSS3.0, является .Net приложением; 

- Blackboard (http://www.blackboard.com) – 
виртуальная обучающая среда с открытой 
архитектурой, позволяет интеграцию с дру-
гими студенческими информационными си-
стемами. 
Структура учебных блоков и пакетов кон-

тента e-learning системы описана в части стан-
дарта «The SCORM Content Aggregation Model» 
[18]. 

Учебные блоки содержат файлы с учебным 
материалом, а пакет – xml-файл с описанием 
структуры пакета, называемый манифестом. 
Манифест включает метаданные, порядок рас-
положения компонентов, ссылки на файлы паке-
та, субманифесты с описанием отдельных ча-
стей пакета. 

Блоки учебного материала могут быть двух 
типов Asset (элемент, который не взаимодей-
ствует с сервером e-learning системы) и Sharable 
Content Object (SCO – элемент, взаимодейству-
ющий с системой). 

В традиционном образовании используется 
технология Face-to-Face (F2F) – «лицом к лицу с 
обучаемым». С развитием информационно-ком-
муникативных технологий F2F первоначально 
не используется в появившихся веб-ориентиро-
ванных технологиях обучения, но в последнее 
время она активно преобразуется в интернет-
версию F2F (iF2F) и применяется ее интерак-
тивный аналог в виде инструментария онлайно-
вого общения. 

К такому классу программных продуктов 
относятся Acceledge (http://www.acceledge.com), 
Piazza (http://www.piazzza.com), Coursekit 
(http://www.coursekit.com). 

Системы онлайнового обучения (e-learning 
systems) могут зависеть от двух составляющих – 

http://moodle.org/
http://www.ilias.de/
http://www.sakaiproject.org/
http://www.sharepointlms.com/
http://www.blackboard.com/
http://www.acceledge.com/
http://www.piazzza.com/
http://www.coursekit.com/


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 32. Педагогические науки 

 103 

места и времени. В зависимости от значений, 
которые принимают эти переменные, возможны 
четыре варианта реализации таких систем: 
1) в одном и том же месте, в одно и то же вре-

мя возможно взаимодействие, называемое 
«лицом к лицу»; этот вариант требует при-
менения системы групповой поддержки для 
решения задач на занятии под руководством 
преподавателя (инструктора); также в этом 
случае предполагается взаимодействие ин-
структора со студентами, студента со сту-
дентом в режиме реального времени; 

2) синхронное взаимодействие лиц, находя-
щихся в разных местах, с системой; приме-
ром использования этого варианта может 

быть видеотрансляция по сети лекции или 
проведение практического занятия со сту-
дентами, распределенными по нескольким 
аудиториям, возможно в разных географиче-
ских местах; 

3) асинхронное взаимодействие лиц, находя-
щихся в одном и том же месте; дает возмож-
ность использования в классе системы груп-
повой поддержки в любое удобное для сту-
дента время; 

4) асинхронное взаимодействие лиц, находя-
щихся в разных местах, с системой; в дан-
ном случае подразумевается, что учебный 
материал доставляется в разное время, воз-
можно, по требованию студента (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Пространственно-временные варианты реализации среды e-learning. 

 

 Одно и то же время Разное время 

Одно и то же место Взаимодействие «лицом к лицу» 
(face-to-face – F2F) Асинхронное взаимодействие 

Разные места Синхронизированное распределенное 
взаимодействие 

Асинхронное распределенное вза-
имодействие 

 

Более подробно взаимодействие клиентов онлайновой системы представлено в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
Ключевые факторы и атрибуты среды e-learning. 

 

Ключевые факторы Атрибут Значение Пример 

Синхронность 

Асинхронный Доставка контента происходит в 
разное время 

Лекционный материал до-
ставляется по электронной 
почте 

Синхронный 
Доставка контента осуществля-
ется в одновременно всем сту-
дентам 

Лекция транслируется с 
помощью web cast 

Местоположение 

В одном и том же 
месте 

Студенты используют прило-
жение в одном и том же месте с 
другими студентами и/или ин-
структором 

Использование системы 
групповой поддержки GSS 
(Group Support System) для 
решения задач в классе 

Распределенный 

Студенты используют прило-
жение, находясь в разных ме-
стах, отдельно от других сту-
дентов и инструктора 

Использование системы 
групповой поддержки GSS 
(Group Support System) для 
решения задач с разных 
мест 

Независимость 

Индивидуальный 
Студенты работают независимо 
один от другого для завершения 
заданий, которые они изучают 

Студенты заканчивают мо-
дули e-learning автономно 

Совместный 
Студенты работают совместно 
для завершения заданий, кото-
рые они изучают 

Студенты участвуют в дис-
куссионных форумах, об-
мениваются идеями 

Форма 

Электронный 

Весь контент доставляется 
электронным образом, не ис-
пользуется face-to-face компо-
нента 

Электронная версия ди-
станционного курса 

Смешанный 
Электронное обучение исполь-
зуется в дополнение к традици-
онным занятиям в классе 

В аудитории лекции усили-
ваются использованием 
компьютерных упражнений 
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Учитываются четыре ключевых фактора: 
синхронность, местоположение, независимость 
и форма. Каждый из этих ключевых факторов 
имеет два атрибута. Так, фактор «синхронность» 
может иметь два атрибута – асинхронный и син-
хронный варианты; фактор «местоположение» – 
варианты в одном и том же месте и распреде-
ленное местоположение; фактор «независи-
мость» – индивидуальный и совместный (ко-
мандный) варианты; фактор «форма» – элек-
тронный и смешанный варианты. В табл. 2 опи-
саны значения всех значений атрибутов, а также 
приведены примеры. 

Среда онлайнового обучения (Online learn-
ing environment – OLE) существенным образом 
использует информационно-коммуникативные 
технологии для изучения и обучения. В проек-
тирование структуры OLE учитывается профес-
сиональная и предметная область, а также инте-
грация изучающего сообщества и формы, со-

держания курсов для увеличения мотивацион-
ной и «изучательной» эффективности. Главны-
ми компонентами такой системы являются Сту-
дент (Learner), Преподаватель (Instructor), Курс 
(Course), Администратор курсов (Team Adminis-
trator), Системный администратор (System Ad-
ministrator) и Интернет (как шина, позволяющая 
всем участникам/компонентам взаимодейство-
вать). При современной разработке OLE-среды 
конструируются трехуровневыми – Сообщество 
(Community), Классная комната (Classroom), 
Студия (Studio). Уровень «Сообщество» предо-
ставляет открытую площадку для взаимодей-
ствия и обмена данными. Уровень «Классная 
комната» содержит различные курсы, а «Сту-
дия» – коммуникационный инструментарий для 
проектирования деятельности на этом уровне. 

На рис. 1 представлены фазы разработки си-
стемы онлайнового обучения (e-learning систе-
ма). 

 
 

Рис. 1. Фазы разработки e-learning системы. 
 

Как и любой процесс разработки, она состо-
ит из пяти фаз. 

Первая фаза – это сбор требований для про-
ектирования качественной системы с учетом 
всех пожеланий пользователей этой системы; 
итогом фазы является созданная диаграмма ва-
риантов использования. 

Результатом второй фазы, называемой 
«Анализ», является модель анализа, которая 
определяет, каким образом наша система будет 
реализована. Она может быть как временным 
компонентом, постоянно изменяющимся в ходе 
разработки, так и постоянным артефактом. 

Третья фаза «Проектирование» содержит 
две модели системы – проектирование и разво-
рачивание. Модель проектирования представляет 
собой объектную модель, описывающая реализа-
цию системы; модель разворачивания служит аб-
стракцией модели реализации и исходного кода. 
Эти две модели являются базисными для моделей 

реализации и тестирования, они используются 
для описания и документирования дизайна про-
граммной системы. 

Четвертая фаза «Реализация» содержит мо-
дель реализации, включающую описание катало-
гов и файлов, исходных кодов, данных и испол-
няемых файлов. 

Пятая фаза – фаза тестирования – включает в 
себя план тестирования (ручного и автоматиче-
ского), тестовые кейсы, которые в процессе раз-
работки могут изменяться. 

Общая диаграмма вариантов использования 
проектируемой системы e-learning представлена 
на рис. 2. Диаграммы созданы в модуле проек-
тирования программного продукта Microsoft 
Visual Studio 2010 (Ultimate edition). Лицензион-
ная версия этого продукта предоставляется сту-
дентам и преподавателям факультета информа-
тики РВУЗ «КИПУ» бесплатно в рамках про-
граммы MSDN Academy Alliance. 
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Рис. 2. Общая диаграмма вариантов использования. 

 

Система e-learning содержит четыре глав-
ных действующих субъектов – актеров (actors). 
Это студент, преподаватель, администратор, си-
стемный администратор. 

Каждый актер выступает в роли (role) и вы-
полняет действия (activities) и функции (func-
tions). Глоссарий с описанием актеров представ-
лен в табл. 3. 

Таблица 3. 
Глоссарий системы e-learning. 

 

Актер Определение 
Студент Человек, который хочет изучать или изучает е-курс 
Преподаватель Человек, который создает e-курс и сопровождает е-изучение 
Администратор Человек, который наблюдает за процессом е-обучения и координирует работу 
Системный администратор Человек, который отвечает за работу системы и модифицирует настройки при-

вилегий остальных актеров 
 

Выводы. На кафедре информационно-ком-
пьютерных технологий Крымского инженерно-
педагогического университета в рамках иссле-
дований аспирантов и преподавателей прово-
дится разработка и реализация онлайновой сре-
ды обучения, подготовлена дорожная карта раз-
ворачивания виртуальных классов и лаборато-
рий. 

E-learning система представляет собой эф-
фективную образовательную технологию, она 
позволяет заменять некоторые традиционные 
программы обучения, уменьшать затраты на 
обучение, а также интенсифицировать сам про-
цесс обучения. 
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searching method, intellectual consciousness. 
Постановка проблеми. Під час роботи всі 

ми задумуємось над одним і тим же питанням: 
що таке творчість, як її виявити на перших ета-
пах навчання і яким чином направити вектор 
роботи викладача, щоб не втратити промінь тво-
рчості студента, який виявлено на першій же па-
рі предмету. 

Творчість – одне з найскладніших явищ 
людського життя, їй притаманні знання, фанта-
зія, сумлінність. Наука розглядає творчість як 
діяльність, що народжує якісно нове і відзнача-
ється неповторністю, оригінальністю, суспільно-
історичною унікальністю [1, с. 177]. 

За останній час більшість викладачів зішто-
вхується практично з одними і тими ж самими 
проблемами. І при яких умовах не зустрілись би 
викладачі, завжди виникають та обговорюються 
одні і ті ж самі питання: а що сучасний викладач 
зараз спостерігає на парах? Як він планує свою 
роботу? Та як удосконалити методологію таким 
чином, щоб покращити рівень знань, вмінь та 
навичок студентів? На сьогоднішній день ми 
практично всі спостерігаємо незадовільні знання 
студентів, які цілком ґрунтуються не на мислен-
ні, а на сухому зазубрюванні матеріалу. 

На превеликий жаль, за останній час студе-
нти «гоняться» не за знаннями, а за оцінками. І 
їх не цікавить знання матеріалу, не цікавить 
осмислення поставленої задачі, оскільки вони 
поспішають отримати позитивну оцінку для то-
го, щоб набрати певну кількість балів для поле-
гшеного доступу до заліку чи іспиту. Нас всіх 
так затягнула швидкоплинність методичної ро-
боти, заснованої на нових вимогах Болонського 
процесу, що ми самі ледве спроможні озирну-
тись назад і задати запитання – а чи вірно ми 
власне побудували свою роботу, щоб студент не 
просто зазубрював факти, а мислив над тим, що 
зазубрює? Як раціонально задати степінь само-
стійної роботи студента при постановці та вирі-
шенні заданих проблем? 

Аналіз публікацій. З результатів дослі-
дження П. А. Рудика [2], інтелектуальна особис-
тість залежить від ступеня пізнавальної і профе-
сійної спрямованості успіху людини в навчанні і 
виробничій діяльності; з трактувань Б. Ц. Бад-
маєва [3] випливає, що сучасні умови професій-
ної діяльності, поведінки і вирішення нестанда-
ртних нетипових проблем потребують від слу-
хачів творчого застосування наявних знань і 
досвіду; К. Д. Ушинський [4] зазначав, що тіль-
ки особистість може впливати на розвиток і ви-
значення особистості, тому розвиток творчої уя-
ви у слухачів – важливе дидактичне завдання та 
й виховна проблема; за твердженнями В. Я. Яб-
лонка [1], важливу роль педагогічного завдання 

відіграє цілеспрямоване оволодіння слухачами в 
процесі їхнього навчання операціями мислення 
та вироблення в них необхідних якостей розуму. 

За класифікацією І. Я. Лернера [5] та М. Н. 
Скаткіна [6] ці методи визначаються як пробле-
мне викладення знань, частково-пошуковий ме-
тод та дослідницький метод. А базовими векто-
рами в структурі цих методів являється логіка 
пізнавальної діяльності, яка направлена на 
розв’язанні проблеми, але треба враховувати, 
що системи прийомів викладача та студентів 
при використанні кожного з них різні. 

Мета статті – дослідження змісту та техно-
логії інформаційної підготовки студентів буді-
вельних спеціальностей, розгляд навчання з по-
зиції системності утворених зв’язків, їхньої іє-
рархії та організаційних структур, підтримуючи 
постійний синтез теоретичної та практичної дія-
льності, визначивши сукупність стійких зв’язків 
та цілісність системи професійної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Впрова-
дження нових технологій, автоматизація, інтег-
рація в науці, техніці та виробництві здійсню-
ють великий вплив на цілі та зміст професійної 
освіти. Праця спеціалістів в промисловій області 
розділяється на інноваційну діяльність (дослі-
дження, розробки, проектування), виробничу ді-
яльність (участь в виробництві) та обслуговуючу 
діяльність (маркетинг, застосування обладнання, 
виробництво досліджень та вимірювань). Така 
класифікація визначає диференційований підхід 
до змісту та направленості професійного нав-
чання спеціалістів [7]. 

Причому, якщо професійну підготовку на-
правити лише в технічну сторону, то у спеціалі-
ста сформується вузька свідомість, оскільки не-
обхідно виховувати людину, яка нестандартно 
творчо міркує. Потрібно направити навчання на 
формування умінь і здатність отримувати нові 
знання. Тому важливим вектором професійного 
навчання являється формування сприйняття са-
мовизначення особистості, професійної компе-
тентності випускника, яка забезпечить йому 
конкурентоспроможність та гнучку адаптацію в 
умовах сучасного ринку. 

Дані дослідження в області професійної 
освіти дозволяють виділити наступні напрямки 
дослідження проблеми підвищення якості педа-
гогічної освіти інженерів-будівельників: 
- предметний зміст освіти, який розглядає 

розв’язок дослідження в науковому збагачен-
ні навчальної дисципліни, в підсиленні мето-
дичних основ його викладання та підтримки 
його з практичністю та науковістю в прикла-
дному характері застосування; 

- пошук шляхів підсилення міжпредметних 
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зв’язків, виявлення можливостей для ство-
рення інтегрованих модулів, сприяючи фор-
муванню світогляду, означення власних осо-
бистісних та професійних цілей; 

- усвідомлення професійної діяльності і воло-
діння способами самовизначення та аналізом 
власної професійної діяльності, розкриваючи 
особливості повсякденної практичної діяль-
ності дисципліни [8]. 

Сумісне забезпечення підприємств будіве-
льної галузі сучасними комп’ютерами і програ-
мним забезпеченням обумовлює використовува-
ти системи комп’ютерної графіки при розв’язку 
складних інженерно-графічних задач. Значить, 
комп’ютерну графіку майбутні інженери-буді-
вельники повинні вчити ще у вузі. Тому теоре-
тичне обґрунтування цілей навчання дисциплі-
нам комп’ютерної графіки в Миколаївському 
будівельному коледжі є одним із видів педагогі-
чного прогнозування, яке дає змогу виділити 
необхідні компоненти відповідної підготовки 
для певної спеціальності. Важлива складова 
процесу навчання – одержання інформації. 

Логіка теорії і практики професійно-цільо-
вого навчання складається з того, що чітко і де-
тально висловлені цілі підсумків навчання; ви-
значені цілі навчання до цілей спеціальних дис-
циплін, від них до загальноінженерних, загаль-
нотехнічних, далі до загальнонаукових тощо. 
Зрозуміло, що якби в коледжі була більшість тих 
студентів, які переконані в тому, що навчання 
саме в цьому вузі і одержання відповідної про-
фесії – їх покликання, багато навчально-вихов-

них проблем було б знято, оскільки такі студен-
ти вступають до вузу з певною мотивацією до 
навчання. Як правило, від прямого примушу-
вання людини до чого-небудь високої ефектив-
ності наслідків його діяльності чекати неможли-
во, оскільки такий підхід суперечить одному з 
основних принципів психології – принципу єд-
ності свідомості і діяльності, суть якого полягає 
в тому, що свідомість обумовлює поведінку і ді-
яльність індивіда [9]. 

Тому на заняттях передусім ставиться мета 
виховання і розвиток інтелектуальної свідомос-
ті. Для цього в навчальному процесі коледжу 
розроблено складний комплекс заходів, спрямо-
ваних на формування його особистості, внаслі-
док чого у нього мають бути вироблені глибоко 
обґрунтовані й особисто переконливі мотиви. 
Мотиви можуть мати різноманітні причини і бу-
ти різними за своїм проявом. Професійно-
цільове навчання створює передумови до появи 
мотивів у навчальній діяльності тих, кого на-
вчають, які мобілізують пізнавальні можливості, 
ставлять цілі конкретних дій [10]. 

Щоб подолати пасивність, надмірний раціо-
налізм та скептицизм студентів в коледжі на-
вчально-методична робота побудована за допо-
могою нових форм стосунків і спілкування, роз-
кріпачення особистості, закріплення за нею пра-
ва на пошук і власну думку, звільнення від стра-
ху перед помилкою та створення ситуації віль-
ного вибору спілкуванням on-line через сайт 
Миколаївського будівельного коледжу 
www.mbk.mk.ua (рис. 1). 

 

 
 

http://www.mbk.mk.ua/
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Рис. 1. Вікно стартової сторінки дисципліни «Основи систем автоматизованого проектування». 
Дане програмне забезпечення виступає не 

лише методом і засобом навчання, а й інструме-
нтом навчання для вивчення комп’ютерної гра-
фіки в вищих навчальних закладах другого рівня 
акредитації і забезпечує системний, інтегровано-
модульний та професійно-технологічний підхо-
ди для вдосконалення дидактичної системи нав-
чання курсу комп’ютерної графіки. 

Зрозуміло, що засоби у навчанні не виклю-
чаються, але їх не можна вважати вирішальними 
в досягненні активного ставлення студентів до 
навчання. Кожен викладач постійно шукає шля-
хи удосконалення методичної роботи шляхом 
створення якісного методичного забезпечення, 
залучення до роботи сучасного програмного за-
безпечення, шляхів підвищення якості успішно-
сті студентів, пошук наукових досліджень, про-
ведення консультацій щодо питань тестування 
ECTS, визначення результативності студентів, 
спираючись на певні закономірності і орієнта-
цію на спеціально-ціннісне ставлення особис-
тості; визнання індивідуальних професійних рис 
та якостей студента. Якщо технічне вдоскона-

лення обчислювальної техніки здійснюється до-
сить інтенсивно у часі, то виховні і навчальні 
заходи, спрямовані на формування певної свідо-
мості, повинні йому відповідати [11]. 

Але проявляються такі моменти, коли сту-
дент при індивідуальному виконанні завдань зі-
штовхується з проблемою невизначеності та не-
розуміння отримання чіткого результату з зада-
ної мети. Принципово нове, з чим зустрічається 
студент при застосуванні комп’ютерної техніки, 
полягає у стрімкому прирості продуктивності 
праці за рахунок її застосування, але при цьому 
суттєво змінюються і форми трудової діяльнос-
ті. 

Викладачу доводиться від звичайних форм 
діяльності переходити не тільки до незвичайних, 
й до таких, які вимагають на початковому етапі 
суттєвих витрат сили на перебудову. Для цього 
необхідна відповідна мотивація, передумовою 
якої можуть бути лише чітко визначені цілі, що 
їх добре «бачать» ті, кого навчають. І це спілку-
вання відбувається через сайт коледжу шляхом 
обміна думок, робіт, порад, звітів тощо (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сторінка студентів-учасників. 
 

Під час індивідуальної роботи студенти ви-
конують те чи інше самостійне чи індивідуальне 

завдання, складають письмовий звіт про його 
результат і відсилають його на корекцію (рис. 3). 
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Рис. 3. Прийом звітів практичних робіт. 
Головну особливість самостійної форми ор-

ганізації навчання є те, що процес навчання від-
бувається творчо і паралельно у спільній діяль-
ності з викладачем. 

Акцент навчання при цьому переноситься 
не на оволодіння готовим знанням, а на його ви-
роблення, на співтворчість того, хто викладає, і 
того, кого навчають. Результати застосування 
цієї форми є не тільки знання, а й навички про-
фесійної діяльності. Індивідуальні завдання 

складаються за певними правилами, в яких роз-
робляється модель конкретної ситуації, що ста-
лась в реальному житті, і відображається той 
комплекс знань і практичних навичок, які потрі-
бні студентам. Між викладачем та студентами 
постійно підтримується тісний зв’язок (рис. 4): 
студент в любий момент часу, виконавши інди-
відуальне завдання практичної роботи, відсилає 
її на сайт і отримує за це рецензію викладача, 
пораду щодо виконаної роботи, або оцінку. 

 

 
 

Рис. 4. Рецензія звіті студентів з практичних робіт. 
 

Діяльність студентів направлена на пізнава-
льний аналіз, на пошук шляхів розв’язку твор-
чих завдань, використовуючи проблемний під-
хід. Зміст цих завдань поставлений таким чи-
ном, щоб студенти використовували для їх ви-
рішення всі можливі способи креслення і побу-
дови на основі типології задач створення інтег-
рованих способів їх розв’язку. Причому завдан-

ня розділенні на визначення елементів, визна-
чення кількості та габаритів креслення (для ви-
користання певного масштабу), розрахунку ма-
сштабу та елементів креслення, задачі на побу-
дову алгоритмів певних класів проектних задач, 
та задачі на встановлення взаємозв’язку між си-
стемами всередині креслення та міжпредметно-
го зв’язку (рис. 5). 
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Рис. 5. Приклад завдання практичної роботи «Креслення професійного виду». 
Зміст інтегрованого курсу «Основи систем 

автоматизованого проектування» забезпечує те-
хнологічну послідовність проектувально-конст-
рукторських знань, умінь і навичок за допомо-
гою програми AutoCAD, творчого технічного 
мислення. Навчальний матеріал побудовано на 
основі ієрархії, логіки і послідовного засвоєння 
змістовних модулів та навчальних елементів 
програми, які забезпечують цілісність змісту, 
технологічного процесу формування конструк-
торсько-проектних вмінь та оберненого зв’язку 
в спілкуванні. 

Здійснення оберненого зв’язку стосовно до 
навчального процесу припускає рішення двох 
задач: 
1) визначення змісту оберненого зв’язку – виді-

лення сукупності контролюючих характерис-
тик на основі цілей навчання і психологічної 
теорії навчання, яка приймається за базу при 
складанні навчальних програм; 

2) визначення частоти оберненого зв’язку [4, с. 
234]. 

Для організації процесу навчання ком-
п’ютерної графіки застосовуються методи, які 
забезпечують репродуктивну діяльність студен-
тів і методи, які забезпечують пошуково-про-
дуктивну діяльність. 

Висновки. Багатогранність методів і засобів 
навчання характеризуються різними підходами 
до процесу навчання. Навчальний матеріал по-
будовано на основі ієрархії, логіки і послідовно-
го засвоєння змістовних модулів та навчальних 
елементів програми, які забезпечують цілісність 
змісту і технологічного процесу формування 
конструкторсько-проектних вмінь. 

Діяльність студентів направлена на пізнава-
льний аналіз, на пошук шляхів розв’язку твор-
чих завдань, використовуючи проблемний під-
хід. Тобто, якщо проект майбутньої дидактичної 
системи навчання створений вірно, то викладач 
зможе переходити з одного рівня проектування 
на інший, здійснювати взаємозв’язок між окре-

мими компонентами педагогічного процесу, 
враховуючи ті характеристики, в яких відобра-
жаються інформаційні процеси. Отже технологія 
повинна бути керуючою, ефективною та відтво-
рюваною. 

Подальшого дослідження потребують скла-
дові освітньої компетентності в залежності від 
будівельного профілю навчання та створення 
інформаційного ресурсу електронного навчання 
в Миколаївському будівельному коледжі. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (CLOUD COMPUTING)» 

Представлені основні онлайнові сервіси на основі cloud computing, що надаються Google для нав-
чальних закладів. Представлено досвід проведення лабораторних робіт з дисципліни «Хмарні техно-
логії» у майбутніх інженерів-програмістів з використанням cloud computing рішення провідних по-
стачальників хмарних сервісів. 

Ключові слова: Cloud computing, Google Apps, PaaS, SaaS, хмарні обчислення, хмарні технології. 
Представлены основные онлайновые сервисы на основе cloud computing, предоставляемые 
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Сейтвелиева С. Н. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (CLOUD COMPUTING)» 

Представлені основні онлайнові сервіси на основі cloud computing, що надаються Google для нав-
чальних закладів. Представлено досвід проведення лабораторних робіт з дисципліни «Хмарні техно-
логії» у майбутніх інженерів-програмістів з використанням cloud computing рішення провідних по-
стачальників хмарних сервісів. 

Ключові слова: Cloud computing, Google Apps, PaaS, SaaS, хмарні обчислення, хмарні технології. 
Представлены основные онлайновые сервисы на основе cloud computing, предоставляемые 
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Google для учебных заведений. Представлен опыт проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Облачные технологии» у будущих инженеров-программистов с использованием cloud computing ре-
шения ведущих поставщиков облачных сервисов. 

Ключевые слова: Cloud computing, Google Apps, PaaS, SaaS, облачные вычисления, облачные тех-
нологии. 

Submitted on-line services based on cloud computing, provided by Google to educational institutions. 
Experience of laboratory work on discipline «Cloud Technology» at the future of software engineers using 
cloud computing solutions leading provider of cloud services. 

Key words: Cloud computing, Google Apps, PaaS, SaaS, cloud technology. 
 

Постановка проблемы. В учебных планах 
РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический 
университет» время, отводимое под лаборатор-
ный практикум по дисциплине «Облачные тех-
нологии (Cloud Computing)», составляет 50% от 
общего объема аудиторных занятий по данной 
дисциплине. Данные цифры свидетельствуют о 
том, что в инженерно-педагогическом образова-
нии лабораторный практикум является важным 
элементом, без которого невозможна подготовка 
востребованного на рынке труда ИТ-специа-
листа. К тому же, cloud computing как новое 
направление в компьютинге ставит перед пре-
подавателями и студентами специальности 
«Информатика» следующие вопросы: 
- Чему и как следует учить будущего инжене-

ра-программиста в контексте новой облачной 
ИТ-парадигмы? 

- Что должен непреложно знать современный 
ИТ-специалист и для чего? 

Анализ исследований и публикаций. Ре-
комендации эффективного применения cloud 
computing в высших учебных заведениях даны в 
техническом отчете исследовательской группы 
университета Калифорнии в Беркли [1], в работе 
[2] описан опыт использования Google Apps 
Education Edition в образовательном процессе. 

Попытки организовать обучение по дисци-
плине «Облачные технологии» у специалистов и 
магистрантов специальности «Информатика» 
изначально вызывали немало трудностей, свя-
занных с необходимостью реализации лабора-
торных занятий на базе облачных вычислений. 
Здесь стоит отметить, что работа с облачными 
продуктами подразумевает арендную плату по-
ставщику облачных услуг за используемые ре-

сурсы (веб-приложения, платформу, аппаратное 
обеспечение). Если SaaS-предложения Google 
Docs или Office Web Apps от Microsoft имеют 
бесплатный доступ, то для работы по модели 
PaaS, например, с платформой Microsoft 
Windows Azure необходима оплата за те мощно-
сти, которые реально используются. 

Цель статьи – представить опыт проведе-
ния лабораторных работ по дисциплине «Об-
лачные технологии» у будущих инженеров-про-
граммистов с использованием cloud computing 
решения ведущих поставщиков облачных сер-
висов. 

Изложение основного материала. Для 
проведения лабораторных работ с использова-
нием подхода SaaS (Software as a service) [3, с. 
433] нами выбран бесплатный облачный хостинг 
Google Sites [4]. Google Sites – это онлайновый 
инструмент (сервис), предназначенный для со-
здания шаблонных сайтов на базе технологии 
wiki. Сервис может использоваться как часть 
описанной нами в работе [2] облачной платфор-
мы Google Apps, которая предоставляет сред-
ства для совместной работы. 

Пользователи сайта могут работать вместе, 
добавлять информацию из других приложений 
Google, например, Google Docs, Google Calendar, 
YouTube, Picasa и т. д. Существует ограничение 
на размер сайта – не более 100 Мб, но такого 
объёма достаточно для создания учебных он-
лайновых сервисов по технологии SaaS. 

В качестве примера студенческой работы, 
выполненной с помощью Google Sites, можно 
привести сайт, содержащий страницу-список 
(рис. 1), файловый менеджер (рис. 2), страницу с 
формой опроса (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Страница-список. 
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Рис. 2. Файлообменник. 

 
 

Рис. 3. Страница с формой опроса. 
 

При этом вся информация, загружаемая на 
сайт, хранится в гугл-облаке. Информационная 
страница состоит из так называемых «гадже-

тов», то есть вставок из других служб Google. 
На рис. 4 представлена карта проезда к учебно-
му заведению. 

 

 
 

Рис. 4. Информационная страница. 
 

Для начала работы с облачным сервисом 
Google Sites необходимо войти в свой аккаунт 
Google. 

Отметим, что на протяжении нескольких 
последних лет все студенты и преподаватели 
специальности «Информатика» полноценно ис-
пользуют онлайновые сервисы на основе облач-
ных вычислений, предоставляемые для учебных 

заведений Google, Gmail и Google Groups. По-
этому для входа в аккаунт для работы с Google 
Sites студентам достаточно использовать имя 
пользователя (часть электронного адреса до 
символа @) и свой пароль для почты. Однако 
если у студента не оказалось электронного ящи-
ка на Gmail, то он достаточно просто создаётся 
на странице поиска Google (в верхней части 
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страницы ссылка Gmail). 
Наличие аккаунта Google даёт возможность 

пользоваться целым пакетом бесплатных веб-
служб: 
- Google Sites – конструктор сайтов с возмож-

ностью публикации видео, изображений, до-
кументов; 

- Google Docs – бесплатный набор веб-
сервисов в форме программное обеспечение 
как услуга (SaaS), а также интернет-сервис 
облачного хранения файлов с функциями 
файлообмена, разрабатываемый Google; 

- iGoogle – индивидуальная страница с играми, 
новостями и др.; 

- Google Analytics – инструмент для анализа 
сайта; 

- Google Webmaster Tools – инструмент для 
вебмастеров; 

- Google Adsense – рекламная программа кон-
текстных объявлений; 

- Gmail – это полнофункциональный почтовый 
клиент с обменом мгновенными сообщения-
ми, голосовым и видеочатом, мобильным до-
ступом, а также защитой от спама и вирусов; 
основной особенностью данного почтового 

сервиса, по мнению разработчиков Gmail, яв-
ляется мощный алгоритм поиска по почтовой 
корреспонденции; 

- Google Видео – сервис, совмещающий виде-
охостинг пользовательских видеороликов и 
поисковую систему по ним; с помощью этого 
сервиса видеоролики можно безопасно раз-
мещать и просматривать; 

- Google Groups – инструмент групповой рабо-
ты на основе модерируемых форумов и спис-
ков рассылок. 

В современном образовании на первый план 
выходит работа с сетевыми технологиями, сов-
местная деятельность, умение вести проекты и 
исследования, используя Интернет-среду для 
обучения. Нами и студентами специальности 
«Информатика» сервис Google Groups использу-
ется как инструмент информирования всех 
участников образовательного процесса, для 
совместной работы, для общения и консульти-
рования. 

На рис. 5 представлен скриншот веб-страни-
цы Google Groups для каждой студенческой 
группы факультета информатики РВУЗ «КИПУ». 

 

 
 

Рис. 5. Веб-страница службы Google Groups 
кафедры информационно-компьютерных технологий РВУЗ «КИПУ». 

 

Для будущих инженеров-программистов 
одним из значимых навыков работы в современ-
ной ИТ-инфраструктуре является работа в об-
лачной инфраструктуре и на базе облачной 

платформы. Безусловно, Google App Engine поз-
воляет получить необходимые навыки выполне-
ния веб-приложений в инфраструктуре Google. 
Приложения App Engine легко создавать, под-
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держивать и усовершенствовать по мере увели-
чения трафика и хранилища данных. Однако для 
полного представления о предоставлении плат-
формы как сервиса (облачная модель PaaS) как 
нельзя лучше подходит публичное облако ком-
пании Microsoft – платформа Windows Azure. 

Windows Azure Platform – платформа Mi-
crosoft для разработки и выполнения облачных 
сервисов, реализующая модель Platform As A 
Service (PaaS) и состоящая из следующих ком-
понентов: 
- Windows Azure – эластичной, масштабируе-

мой, безопасной и доступной операционной 
системы в облаке; 

- SQL Azure – реляционной базы данных, до-
ступной как сервис; 

- Windows Azure AppFabric – программных 
модулей (сервисов) для обеспечения комму-
никаций (Service Bus) и контроля доступа 
(Access Control). 

С техническими возможностями платформы 
Windows Azure и ее ключевыми компонентами – 
операционной системой как сервисом, реляци-
онной базой данных как сервисом и платфор-
менными компонентами для обеспечения ком-
муникаций и контроля доступа – студенты мо-
гут ознакомиться только в результате реальной 
работы с данными облачными сервисами. Но это 
оказывается не всегда возможным, даже в слу-
чае эмуляции работы с платформой. В режиме 
эмуляции необходимо подготовить рабочее ме-
сто, установив нужное для выполнения работы 
программное обеспечение, как, например, пред-
лагает А. О. Савельев, автор курса «Введение в 
облачные решения Microsoft» [5]. Он советует 

подготовить рабочее место, прежде чем начать 
использование облачных сервисов. Подготовка 
такого рабочего места займет время и потребует 
привлечения к работе лаборантов для установки 
в аудитории необходимого ПО, а также окажет-
ся трудноисполнимым заданием в случае несов-
местимости программного и аппаратного обес-
печения или уже установленной на компьютер 
операционной системы. 

Для решения подобных проблем нами во 
время проведения лабораторных работ по дис-
циплине «Облачные технологии» используется 
виртуальная лаборатория от Microsoft [6]. Пред-
ставители Microsoft считают, что подобные вир-
туальные регулярно обновляемые лабораторные 
работы, помогут освоить новые возможности 
новых приложений. На выполнение каждой из 
таких работ потребуется компьютер с практиче-
ски любыми системными требованиями, при 
этом пользователям не потребуется устанавли-
вать на свой компьютер никакого дополнитель-
ного программного обеспечения, за исключени-
ем компактного элемента управления Active-X. 

В результате подключения через Интернет к 
виртуальной лаборатории студенту предостав-
ляется в пользование виртуальная машина с гос-
тевой операционной системой и необходимым 
программным обеспечением, на которой и вы-
полняется задание лабораторной работы. На рис. 
6 изображён удалённый рабочий стол с откры-
тым окном, представляющим свойства вирту-
альной машины, предоставленной пользователю 
для выполнения лабораторного практикума по 
отладке приложений в Windows Azure. 
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Рис. 6. Удалённый Рабочий стол. 
Выводы. Бесплатные облачные сервисы, 

предлагаемые мировыми вендорами, а также 
виртуальные лабораторные работы позволяют 
получить теоретические знания и необходимые 
практические навыки в области облачных вы-
числений. 

В дальнейшем нами планируется при про-
ведении лабораторных занятий по облачным 
вычислениям использовать предложения и дру-
гих мировых поставщиков облачных услуг, в 
частности Salesforce.com, Amazon Web Services, 
Oracle, а также предложения украинского сектора. 
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