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Раздел 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
УДК 37:001.8 

Кропотова Н. В. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС 

КАК ОБЪЕКТ НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования понятия «исследовательский 

интерес» в качестве оперативного концепта наукометрического анализа применительно к области 
педагогических наук. 

По мнению автора, исследовательский интерес как особый познавательный интерес, побуж-
дающий к исследовательской деятельности, может выступать в роли индикатора динамики про-
движения переднего края науки. В качестве наукометрической характеристики исследовательского 
интереса в области педагогики может быть использована тематика предполагаемых диссертаци-
онных работ, публикуемая Межведомственным советом по координации научных исследований по 
педагогическим и психологическим наукам Украины. 

Ключевые слова: наукометрический анализ, педагогические науки, исследовательский интерес. 

Кропотова Н. В. 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ИНТЕРЕС ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Анотація. У статті обговорюються проблеми використання поняття «дослідницький інтерес» 
як оперативного концепту наукометричного аналізу щодо галузі педагогічних наук. 

З погляду авторки, дослідницький інтерес як особливий пізнавальний інтерес, що спонукає до до-
слідницької активності, має грати роль індикатору динаміки просування переднього краю науки. На-
укометричною характеристикою дослідницького інтересу у галузі педагогіки є тематика майбутніх 
дисертаційних робіт, перелік яких публікує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з пе-
дагогічних та психологічних наук в Україні. 

Ключові слова: наукометричний аналіз, педагогічні науки, дослідницький інтерес. 

Kropotova N. V. 
RESEARCH INTEREST AS AN OBJECT OF THE SCIENTOMETRIC ANALYSIS 

Summary. The problems of the use of concept «research interest» as operative concept of the scientome-
tric analysis with reference to the area of pedagogical sciences are considered in the article. 

According to the author, research interest as the special informative interest inducing to research activi-
ty, can act in a role of the indicator of advancement dynamics of a science frontier. Research interests both a 
separate scientist, and scientific group, on the one hand, are defined by valuable installations, professional 
experience, structure of personal knowledge and competence level; with another – desire to obtain the aca-
demic recognition expressed in corresponding certificates, in the academic mobility, in the admission to ac-
tivity of various scientific associations, academies and academic councils, etc. Appreciably they depend on 
the existing practice of resource support of scientific activity (financial, information, personnel, material). 

In scientific document stream dissertations occupy a special and very important for the scientometric 
analysis place because they, first, contain considerable volume of the systematic data and, secondly, between 
results of the analysis of streams of dissertations and streams of journal articles as most mass kind of scientif-
ic publications high correlation is observed. Distribution theses for a doctor's degree on branches of sciences 
reflects intensity of research activity in the decision of corresponding actual problems. 

As the scientometric characteristics of research interest in the field of pedagogic themes of prospective 
dissertational works published by Interdepartmental council on coordination of scientific researches on 
pedagogical and psychological sciences of Ukraine can be used. 

Key words: scientometric analysis, educational science, research interest. 
 
Постановка проблемы. Бурный рост иссле-

довательской активности в области педагогиче-
ских наук ставит на повестку дня вопрос о мони-
торинге и эффективном использовании научного 
потенциала системы образования. Базовое усло-

вие для решения данной задачи – наличие на-
дежной информации, отражающей объективную 
картину развития научного знания, которая мо-
жет быть получена с использованием наукомет-
рических методов. 

 5 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

Анализ литературных данных. Основы 
наукометрии, разрабатывающей количественные 
методы исследования феномена науки как само-
организующейся системы, управляемой инфор-
мационными (документными) потоками, зало-
жили в начале 1960-х годов Дерек Джон де Сол-
ла Прайс (1922–1983) и Василий Васильевич На-
лимов (1910–1997), который и ввел данный тер-
мин в научный оборот [1]. 

Одной из главных задач наукометрии явля-
ется исследование динамики развития научных 
направлений с применением формализованных 
систем оценки продуктивности научных кадров. 
При этом самым простым и широко применяе-
мым подходом к определению научного вклада 
признан количественный анализ информацион-
ного потока научной продукции (журнальные 
публикации, патенты, зарегистрированные тех-
нологии, монографии, диссертации и др.) [2]. 

Динамика исследовательского процесса и 
его временнáя структура может быть определена 
понятиями «передний край исследований» и 
«эшелоны публикаций» [3]. 

Представление о переднем крае исследова-
ний было введено Д. Берналом и Д. Прайсом, 
для того чтобы подчеркнуть, что научный поиск 
разворачивается на границе познанного и непо-
знанного, и это придает особый характер всем 
исследовательским процедурам – отбору, оцен-
ке, способам обработки научного знания. 

С точки зрения Э. М. Мирского [4], на пе-
реднем крае находятся ориентиры, задающие 
мотивацию исследователей и воздействующие 
на выбор тематики работы, разнообразны и ме-
нее организованы. 

Научные публикации «эшелонированы» от-
носительно переднего края исследований. Наи-
более приближен к нему «эшелон статей», т. е. 
совокупность журнальных публикаций о резуль-
татах исследований, завершенных, как правило, 
1,5–2 года назад. «Эшелон обзоров», который 
формируется на основе научных статей, отстоит 
от переднего края науки не менее чем на 2–3 и 
более лет. «Эшелон монографий» систематизи-
рует и обобщает результаты завершенных ис-
следований по крупным научным проблемам, и 
поэтому минимальная его удаленность от перед-
него края составляет 5–7 и даже 10 лет. 

Временнáя глубина переднего края исследо-
ваний, определяемая продолжительностью про-
цессов первичной экспертизы нового знания, со-
ставляет не более двух лет, что свидетельствует 
о чрезвычайно высокой интенсивности опера-
тивной научной коммуникации [3; 5]. Именно на 
переднем крае исследований формируется тема-
тика научного поиска. Э. М. Мирский подчерки-
вает, что при этом «инициатива всегда идет от 

самих профессионалов. Они наиболее квалифи-
цированно могут предположить, каким образом 
те или иные неясные идеи или практические за-
дачи могут быть преобразованы в предмет изу-
чения, сформулировать исследовательскую про-
блему, определить необходимые ресурсы всех 
видов, наконец, взять на себя персональную от-
ветственность за результат» [5]. 

Таким образом, теоретическая и практиче-
ская трактовка представления о переднем крае 
исследований не может строиться вне понятия 
интереса. 

Проблема интереса широко исследовалась в 
экономике, философии, социологии, психологии, 
педагогике. 

С философской точки зрения, интерес (от 
лат. interest – важно, имеет значение) – реальная, 
наиболее глубокая базовая составляющая дейст-
вий, событий, движений, которая стоит за непо-
средственными побуждениями – мотивами, по-
мыслами, устремлениями, идеями и т. д. – участ-
вующими в этих действиях, событиях, движени-
ях индивидов, общественных групп, организа-
ций [6]. 

Анализ литературы, посвященной рассмот-
рению понятия интереса с психологических по-
зиций, свидетельствует о наличии нескольких 
точек зрения: одни сводят понимание интереса к 
осознанным потребностям, другие – к направ-
ленности внимания, третьи – к познавательной 
направленности личности (см., например, обзор 
[7]). 

Познавательный интерес как целостное об-
разование широко исследуется в отечественной 
психологии и педагогике. Однако, по мнению 
Е. А. Меньшиковой [8], точки зрения на предмет 
феномена познавательного интереса разнопла-
новы и противоречивы: познавательный интерес 
рассматривается в контексте нескольких науч-
ных направлений: интеллектуального, эмоцио-
нального и волюнтаристского. 

А. С. Алпатов [9] определяет познаватель-
ный интерес как форму предпочтения в познава-
тельной деятельности и наряду с познаватель-
ным интересом выделяет интерес в познании и 
интерес к познанию. С его точки зрения, интерес 
в познании обусловлен в большей степени прак-
тическими потребностями, т. е. выгодами, кото-
рые будут получены в процессе познания, а ин-
терес к познанию определяется «склонностью»: 
любит ли человек познание как предмет или вид 
деятельности (любознательность), или он любит 
предмет в познании – подобная склонность на-
правляет его интерес. 

Особое место познавательный интерес за-
нимает в сфере научной деятельности. Извест-
ный французский социолог П. Бурдьё (Pierre 
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Bourdieu) [10] утверждает, что само функциони-
рование научного поля производит и предпола-
гает специфическую форму интереса. В данном 
контексте научный интерес сопоставим с поня-
тием профессиональных интересов научного со-
общества и отдельных его представителей. 

В науковедческих публикациях достаточно 
часто используется схожий термин – «исследо-
вательский интерес», однако детальной прора-
ботки он не получил. 

Цель статьи – разработка содержания поня-
тия «исследовательский интерес» как оператив-
ного концепта наукометрического анализа при-
менительно к области педагогических наук. 

Изложение основного материала. Научная 
деятельность представляет собой особый вид 
интеллектуальной, познавательной деятельности 
и одновременно сферу профессиональных инте-
ресов научных сообществ. В данном контексте 
понятие «научный интерес» может быть истол-
ковано по-разному: 
- как особый познавательный интерес (в этом 

смысле используется выражение «область на-
учных интересов ученого/научного коллекти-
ва»); 

- как профессиональный интерес научного ра-
ботника (например, в связи с развитием его 
научной карьеры);  

- как корпоративный интерес научного сооб-
щества (в смысле концепции социальных по-
лей П. Бурдьё). 

Всё, что выявлено по поводу феномена ин-
тереса в целом, может быть в той или иной мере 
соотнесено с интересом научным. Так, анализи-
руя понятие интереса с точки зрения его семан-
тического значения, Е. А. Меньшикова [8] выде-
ляет пять основных содержательных аспектов: 
- интерес как выгода, проявляющаяся в стрем-

лении к приобретению моральных и матери-
альных благ; 

- интерес как сочувствие другому человеку, 
проявляющийся в мыслительных взаимоот-
ношениях с людьми; 

- интерес как занимательность, характери-
зующий поверхностную сторону деятельно-
сти, не связанную с глубиной познания суще-
ственных связей и отношений между предме-
тами и явлениями действительности; 

- интерес как внимание у(при)влечение чело-
века чем-то значительным; 

- интерес как потребность, связанный психо-
логически с мотивом познавательной дея-
тельности. 

Однако следует согласиться с Т. В. Шорохо-
вой [7], что наиболее точно природу интереса 
отражает его потребностно-мотивационное оп-
ределение как осознанной, предметной потреб-

ности, выражающейся в направленности на оп-
ределенную деятельность. Если эта деятельность – 
самостоятельный поиск, исследование, то можно 
говорить об исследовательском интересе. 

Таким образом, исследовательский интерес – 
это особый познавательный интерес, побуж-
дающий к исследовательской деятельности от-
носительно значительного, привлекательного 
предмета или явления действительности. 

Формой проявления исследовательского ин-
тереса является мыслительная активность, 
стремление к самостоятельному поиску нового, 
сосредоточенность внимания на объекте, пред-
ставляющемся исследователю важным. Для 
профессионального исследователя, научного ра-
ботника, ученого исследовательский интерес, 
без сомнения, является значимым компонентом 
его научных интересов (рис. 1). 

Рис. 1. Графическая модель взаимосвязи 
феноменов исследовательского, 

познавательного и научного 
(профессионального) интересов. 

 

Профессиональные интересы как составная 
часть профессиональной культуры являются 
важной характеристикой любого профессио-
нального сообщества. Они складывается из тес-
ного переплетения общественных, корпоратив-
ных и личных потребностей и мотивов в иссле-
довательской, экономической, социальной, куль-
турной сферах. Поэтому профессиональные ин-
тересы, в том числе и исследовательские, как на-
учного сообщества в целом, так и отдельного 
научного работника в значительной мере зависят 
от существующей практики ресурсной поддерж-
ки научной деятельности (финансовой, инфор-
мационной, кадровой, материально-технической). 

На рис. 2 представлена графическая модель 
взаимодействия основных факторов, обусловли-
вающих формирование исследовательского ин-
тереса. 

 

Научный 
(профессиональный) 

интерес 

Познавательный 
интерес 

Исследовательский 
интерес 
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Рис. 2. Графическая модель взаимодействия основных факторов, 
обусловливающих формирование исследовательского интереса. 

 

Исследовательский интерес, с одной сторо-
ны, определяется ценностными установками, 
профессиональным опытом, структурой лично-
стных знаний и уровнем компетентности; с дру-
гой – желанием получить признание академиче-
ского сообщества, выражающееся в соответст-
вующих сертификатах, в академической мо-
бильности, в допуске к деятельности различных 
научных ассоциаций, академий и ученых советов 
и др. 

Внутри научного сообщества формируются 
представления об актуальности тех или иных 
научных направлений, их ценности и востребо-
ванности, а также оценки потенциальной и акту-
альной результативности исследований, выра-
жаемой соответствующими «сленговыми» поня-
тиями «диссертабельности», «грантоспособно-
сти». 

Важным инструментом формирования ис-
следовательского интереса является наличная 
научно-исследовательская база, определяющая 
исследовательские возможности научного сооб-
щества, научной группы или отдельного научно-
го работника, – информационные, научно-
коммуникационные, финансовые, материально-
технические ресурсы, находящиеся в распоря-
жении или доступные. 

Понятие «исследовательский интерес» вы-
водит нас на проблему выбора тематики иссле-
дований (определения исследовательской про-
граммы). Предельно обобщая, можно констати-
ровать, что научно-исследовательская тематика 
определяется сочетанием двух ведущих факто-

ров – так называемым «социальным заказом» и 
интересами профессионального сообщества, в 
том числе отдельных исследователей. Социаль-
ный заказ отражает общественные интересы и 
общественные представления о желаемом буду-
щем и формулируется в виде соответствующих 
законодательных актов, решений, постановле-
ний, директив, а также обзоров, докладов и 
справок, представляемых руководящими лицами 
и экспертами. Реализация социального заказа 
осуществляется прежде всего через направлен-
ные инвестиции – финансирование программ и 
проектов, грантовая поддержка и др. 

Традиционно сложилось так, что большая 
часть педагогических и научно-методических 
исследований выполняется без дополнительного 
финансирования, а следовательно, их тематика 
преимущественно определяется исследователь-
скими интересами научного сообщества, науч-
ных групп и отдельных ученых. Эти исследова-
ния проводятся, как правило, в форме написания 
диссертационных работ. 

В научном документопотоке диссертации 
занимают особое и очень важное для наукомет-
рического анализа место, так как, во-первых, они 
содержат значительный объем систематизиро-
ванных данных и, во-вторых, между результата-
ми анализа потоков диссертаций и журнальных 
статей как наиболее массового вида научных 
публикаций наблюдается высокая корреляция 
[11]. Кроме того, распределение кандидатских и 
докторских диссертаций по отраслям наук отра-
жает активность, системность и комплексность 

 

Представления 
об актуальности 

Представления о 
результативности 

Исследовательские 
возможности 

Ценностные установки исследователя и 
научного сообщества 

Наличная научно-исследовательская база 

Исследо-
вательский 

интерес 
научная 
новизна; 

практическая 
ценность; 

востребован-
ность 

информационные, научно-коммуникационные, финансовые, 
материально-технические 

диссертабель-
ность; 

грантоспособ-
ность 
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научно-исследовательской деятельности в реше-
нии соответствующих актуальных проблем [12]. 
Не случайно информационной базой для опуб-
ликованных недавно наукометрических иссле-
дований [13–15], посвященных проблемам 
управления развитием ресурсов научного потен-
циала системы образования РФ, является именно 
массив диссертаций в области педагогики, пред-
ставленных к защите в диссертационные советы. 

Между тем в аспекте наукометрического 
изучения переднего плана исследований показа-
тель научных публикаций и защит диссертаций – 
с учетом эшелонирования этих научных доку-
ментов относительно переднего края и его 
временнóй глубины – даёт картину с некоторым 
запаздыванием. 

Диагностика переднего края научных иссле-
дований как определение количественных пара-
метров феномена исследовательского интереса и 
направлений роста науки должна базироваться 
на более «чувствительном» показателе. 

Научная практика Украины предоставляет 
такие возможности в области педагогических и 
психологических наук. Открыты и доступны для 
научного анализа протоколы Межведомственно-
го совета по координации исследований в облас-
ти педагогики и психологии при НАПН Украи-
ны [16], содержащие одобренные формулировки 
тем диссертационных исследований, которые 
предполагаются к выполнению в научных орга-
низациях и высших учебных заведениях Украи-
ны. 

Можно предположить, что наукометриче-
ский анализ тематики предполагаемых диссер-
тационных работ окажется эффективной харак-
теристикой исследовательского интереса, кото-
рый, в свою очередь, рассматривается в качестве 
оперативного индикатора динамики продвиже-
ния переднего края науки. 

Выводы. 
1. Оперативным индикатором динамики 

продвижения переднего края науки является ис-
следовательский интерес. 

2. Исследовательский интерес можно интер-
претировать как особый познавательный инте-
рес, побуждающий к исследовательской дея-
тельности относительно значительного, привле-
кательного предмета или явления действитель-
ности. 

3. Исследовательские интересы отдельных 
исследователей и целых научных групп опреде-
ляются не только ценностными установками, 
профессиональным опытом, структурой лично-
стных знаний и уровнем компетентности, но и 
желанием получить академическое признание. В 
значительной мере они зависят от существую-
щей практики ресурсной поддержки научной 

деятельности (финансовой, информационной, 
кадровой, материально-технической). 

4. Тематика бóльшей части педагогических 
и научно-методических исследований, которые, 
как правило, проводятся в форме написания дис-
сертационных работ, преимущественно опреде-
ляется исследовательскими интересами научного 
сообщества, научных групп и отдельных ученых. 

5. В качестве наукометрической характери-
стики исследовательского интереса может быть 
использована тематика предполагаемых диссер-
тационных работ. 
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Монке О. С. 

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ МИНУЛОГО ЩОДО ПОЗИЦІЇ 
ПЕДАГОГА В МОРАЛЬНО-ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Анотація. В статті представлена ретроспектива філософсько-педагогічних поглядів на сут-
ність, функції, засоби і позицію педагога у морально-духовному вихованні підростаючого покоління. 
Наголошується на важливості створення сучасної концепції морально-духовного виховання з тради-
ційним християнським вектором. Акцентовано увагу на мистецтві, зокрема художній літературі, як 
ефективному і обопільному засобі морально-духовного виховання; важливості власного прикладу пе-
дагога в означеному процесі. 

Ключові слова: морально-духовне виховання, філософсько-педагогічні підходи до морально-
духовного виховання у педагогічній думці минулого, засоби морально-духовного виховання. 

Монке Е. С. 
ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ПРОШЛОГО О ПОЗИЦИИ 

ПЕДАГОГА В МОРАЛЬНО-ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация. В статье представлена ретроспектива философско-педагогических взглядов на 

сущность, функции, средства и позицию педагога в морально-духовном воспитании подрастающего 
поколения. Отмечается важность создания современной концепции морально-духовного воспитания 
с традиционным христианским вектором. Акцентировано внимание на искусстве, в частности ху-
дожественной литературе, как эффективном и обоюдонаправленном средстве морально-духовного 
воспитания; важности собственного примера педагога в этом процессе. 

Ключевые слова: морально-духовное воспитание, философско-педагогические подходы к мораль-
но-духовному воспитанию в педагогической мысли прошлого, средства морально-духовного воспита-
ния. 

Monke O. S. 
PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL IDEAS OF THE PAST 

ABOUT THE POSITION OF A TEACHER IN THE MORAL 
AND SPIRITUAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

Summary. The article presents a retrospective of the philosophical and pedagogical views on the nature, 
functions, and the position of the teacher in moral and spiritual education of the younger generation. The 
philosophical and pedagogical views of the representatives of the materialistic, idealistic and religious-
pedagogical approaches to moral and spiritual education have been analyzed. In the core of understanding 
the moral and spiritual education for all the representatives above named approaches is absolute and su-
preme spiritual value – love, as the basis for empathy, respect for others, kindness, altruism, compassion, all 
that underpins the Christian worldview. The importance of referring to the sacral literary works of Kievan 
Rus' to prepare the future teachers for moral and spiritual education of children is emphasized. The impor-
tance of creating a modern concept of moral and spiritual education with traditional Christian vector is 
noted. The attention is focused on the arts, particularly literature, as an effective means of moral and spiri-
tual education, the importance of the teacher's own example in this process. 

Key words: moral and spiritual education, philosophical and pedagogical approaches to moral and spi-
ritual education in the educational ideas of the past, means of moral and spiritual education. 
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Постановка проблеми. На сьогодні в Укра-
їні не має офіційної ідеології. До останнього ча-
су це вважалося позитивним явищем, оскільки 
наявність в країні якоїсь панівної ідеології, яка 
підтримується владою і засобами масової інфор-
мації, вважається основною ознакою тоталітари-
зму. Однак, будь-яке стабільне і процвітаюче су-
спільство завжди має певну загально визнану 
світоглядну систему, засновану передусім на 
ціннісних настановах і орієнтирах. Ідеологічний 
вакуум, який склався в нашій країні, стає небез-
печним для її жителів. Передусім він призводить 
до дегуманізації, деморалізації і дезорієнтації 
суспільства, повної втрати морально-духовних 
основ буття. Звісно, що за таких умов неабияко-
го значення набуває проблема морально-
духовного виховання. Зауважимо, що на сьогод-
ні більш вживаним є термін «духовно-моральне 
виховання». Але у контексті нашого досліджен-
ня вважаємо більш коректним термін «морально-
духовне виховання», оскільки щодо дітей дошкі-
льного віку виховання моральності йде першим, 
а розвиток духовності базується на його основі, 
тобто шлях до позитивно розвиненої духовності 
йде через виховання моральності. 

На жаль, доводиться спостерігати, що прак-
тично морально-духовне виховання сьогодні 
зведене до мінімуму. Адже в Україні не має його 
чіткої концепції, яка б була впроваджена на всіх 
освітніх рівнях, починаючи від дошкільних за-
кладів і закінчуючи вищими навчальними закла-
дами освіти. На нашу думку, справедливими є 
слова російського вченого Л. Л. Любимова: 
«ніхто не знає …, – а що це таке – духовно-
моральне виховання? ... ми не знаємо, на якому 
"символі віри" виховувати…» [1]. Цей «символ 
віри», на думку автора, не потребує винаходів і 
уособлює у собі «…навчати дітей добру, істині і 
красі, виховувати духовність "вже в інстинкті 
дитини"» [1]. 

Метою статті є ретроспектива філософсько-
педагогічних поглядів минулого щодо педагогі-
чної позиції у морально-духовному вихованні 
підростаючого покоління. 

Виклад основного матеріалу. Звертаючись 
до філософсько-педагогічних поглядів минулого 
на морально-духовне виховання підростаючого 
покоління, ще раз переконуємося в тому, що ви-
ховати моральність і розвинути духовність у ді-
тях спроможний тільки той дорослий, який пра-
гне до власної морально-духовної досконалості, 
остаточно відвертаючись від аморальності. Так, 
у шкільному статуті Успенського братства «По-
рядок шкільний» (за 1588 рік), перший пункт 
про вчителя, моральні якості якого наслідують 
учні, такий: «учитель ... має бути благочестивий, 
розумний, смиренномудрий, покірливий, по-

встримний, не п’яниця, не блудник, не лихвар, 
ані сріблолюбець, не гнівливий, не заздросник, 
ані сміхостроїтель, не соромослівець, не чародій, 
ні байкосказатель, не посібник єресям, але лю-
дина сприятлива благочестю, образ добрих, і в 
цьому себе має подавати не [тільки] в отих доб-
родійностях – нехай будуть учні як учитель їх-
ній» [2]. 

Опираючись на ідеї просвітників і педагогів 
середини XIX – початку XX століття науковця-
ми (В. Ворожбіт [3], І. Сіданич [4], О. Стьопіна 
[5], О. Сухомлинська [6] та ін.) визначено різно-
манітні філософсько-педагогічні підходи щодо 
сутності, предмету і функцій духовно-
морального виховання. 

Так, матеріалістичний підхід, розкриваючи 
сутність морально-духовного виховання у кон-
тексті педагогічного натуралізму, надає першо-
чергового значення емпіричним знанням і досві-
ду дитини. Серед яскравих представників цього 
напряму – К. М. Вентцель [7], Б. Д. Грінченко, 
М. П. Драгоманов, М. І. Пирогов та ін. 

М. П. Драгоманов пріоритетними цінностя-
ми в українській педагогіці й теорії виховання 
визначав рідну мову, патріотизм, історизм, на-
родність, релігійні морально-етичні постулати, 
духовність [6, с. 377]. 

Б. Д. Грінченко, так само, як і М. П. Драго-
манов, доводив, що тільки навчання рідною мо-
вою, національна освіта і національна система 
виховання можуть принести користь народові. 
Навчання ж чужою мовою гальмує духовний ро-
звиток дитини [6, с. 295]. 

М. І. Пирогов серцевиною і результатом мо-
рально-духовного виховання вважав прагнення 
особистості бути гідною в очах наступних поко-
лінь через збереження в собі своєї євангельської 
сутності. Педагог приділяв велику увагу тим 
стосункам, які складалися між вихователями і 
вихованцями. Найпершими у ціннісній парадиг-
мі морально-духовного виховання він уважав 
справедливість, доброзичливість, щирість, сер-
дечність [6, с. 308–318]. 

Представники ідеалістичного підходу (М. І. 
Демков [8], О. В. Духнович, К. П. Побєдоносцев 
та ін.) у розумінні морально-духовного вихован-
ня були зорієнтовані на формування цінностей, 
моральності як основи духовного життя. 

О. В. Духнович, наслідуючи ідею народнос-
ті, морально-духовне виховання розумів як ви-
ховання чистої совісті і посилення в душі люди-
ни страху Божого. Запорукою його здійснення 
він вважав авторитет сім`ї і педагогів, радив вла-
сним прикладом виховувати дітей: патріотиз-
мом, відданістю своєму народові і його культурі, 
чесністю, працелюбством, гідною поведінкою [6, 
с. 267]. 
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У творах Т. Г. Шевченка постає виховний 
ідеал – людина з багатогранними знаннями і ви-
сокими моральними якостями, здатна застосову-
вати знання в житті, яка любить працю, вміє ці-
нувати мистецтво [9]. А в основі цього ідеалу 
лежить працелюбність, адже «людина працьови-
та – найщасливіша людина в світі» [10, с. 94]. 
Високоморальною, за Т. Г. Шевченком, є люди-
на з почуттям обов'язку, яка понад усе любить 
свою Батьківщину, ненавидить брехню, лице-
мірство й підлабузництво. Стверджуючи мора-
льні почуття й ідеали, великий поет визнавав 
милосердя вищою основою людських стосунків, 
пов'язуючи його з боротьбою за волю, щастя, 
справедливість [10, с. 258]. 

Представники релігійно-педагогічного підхо-
ду, зводячи сенси морально-духовного вихован-
ня до наближення особистості до виховного ідеа-
лу Христа, розглядали його також у єдності з есте-
тичним вихованням (К. Д. Ушинський, П. Д. Юр-
кевич, С. І. Миропольський, В. В. Зеньковський 
та ін.). Так, П. Д. Юркевич наголошував на під-
порядкованості усіх видів виховання і навчання 
саме морально-духовному вихованню, яке здійс-
нюється на основі релігії. Вважаючи серце 
центром душевного і духовного життя, він стве-
рджував, що, щоб світло знань стало життям ду-
ху, воно повинно дійти серця – тоді істина стане 
нашим внутрішнім надбанням. Мислення не є 
сутністю душі. У душі є щось задушевне, така 
глибока сутність, яка ніколи не вичерпується ро-
зумом [11, с. 68]. Вчений вбачав завдання педа-
гога виховувати дитину так, щоб у зрілому віці 
вона знала добро, любила добро, мала сили ро-
бити добро [11, с. 85]. Окрім того, розмірковую-
чи про важливість діяльного морального духу у 
людині, він приходить до необхідності форму-
вання духовності дитини в особистісно-
діяльному напрямку. 

Як відомо, К. Д. Ушинський стверджував, 
що потреба віри, релігійності, духовного самов-
досконалення є вродженою. Особливо виразно ці 
вроджені потреби спостерігаються у дітей. А то-
му їх слід облагороджувати, розвивати, напов-
нювати християнським змістом. 

На переконання В. В. Зеньковського, в душу 
дитини необхідно всівати релігійні образи, інак-
ше вона сама буде створювати їх. При цьому 
слід більше впливати на серце, ніж на розум, 
щоб основне дитяче релігійне почуття не гасло і 
не слабшало [12, с. 88]. 

Цінними є поради С. Ф. Русової батькам і пе-
дагогам щодо морально-духовного виховання. Пи-
тання моральності вона розглядала в дусі христи-
янського вчення про добро і зло. Тому не дивно, 
що релігію С. Ф. Русова, як і К. Д. Ушинський, 
вважала складовою морального виховання [13]. 

Х. Д. Алчевська, так само як і передові осві-
тяни другої половини ХІХ століття, запорукою 
успішного й ефективного морально-духовного 
виховання дітей вважала самоосвіту педагога і 
його особистий приклад для наслідування. Своє 
завдання вона вбачала у вихованні людей, здат-
них самостійно підвищувати свій розумовий і 
культурний рівень протягом усього життя, стоя-
ти на сторожі ідей, які вони сприйняли, бути 
спроможними презентувати їх [14, с. 38]. 

У серцевині розуміння морально-духовного 
виховання представниками усіх вищеозначених 
підходів знаходиться абсолютна і найвища духо-
вна цінність – любов як підґрунтя співпережи-
вання, поваги до інших, добросердності, альтруї-
зму, милосердя, тобто всього того, що лежить в 
основі християнського світобачення. 

З-поміж засобів морально-духовного вихо-
вання особливо ефективним визначається мис-
тецтво, зокрема художня література і усна на-
родна творчість. Так, на думку Т. Г. Шевченка, 
людина повинна мати добре розвинені естетичні 
смаки, адже «прихильники прекрасного» рідко 
бувають поганими людьми, музика облагоро-
джує людські почуття і серце, «допомагає дожи-
ти до старості фізичної і зберегти всю юнацьку 
свіжість духовну» [10, с. 94]. 

Тарас Григорович був переконаний, що лю-
дина повинна добре орієнтуватися в образотвор-
чому мистецтві, бути обізнаною з високохудож-
німи літературними творами, адже, «хто полю-
бить книгу, той далеко піде в своєму розвитку» 
[10, с. 94]. А кращі зразки народної творчості, на 
думку Т. Г. Шевченка, прищеплюють здорову 
народну мораль. 

О. В. Духнович ефективним засобом мора-
льно-духовного виховання уважав художню лі-
тературу виховного змісту, яка сприятиме фор-
муванню світогляду дітей, дієвому впливу на їх 
душу. Читання навчальних книг, за переконан-
ням О. В. Духновича, «есть не только средством 
к мудрості, но и должно науку моральную пода-
вати» [15, с. 45]. 

К. Д. Ушинський зауважував, що дитяче 
сприйняття не слід обтяжувати передчасним пе-
реживанням, яке не знайде свого місця в серці 
дитини, а лише створить звичку до пустої фрази, 
що не буде поєднана з пережитим почуттям. Теж 
саме стосується й моралі, яка не повинна базува-
тися на пустих моральних сентенціях. Моральне 
відчуття повинно діяти лише через пережитий 
досвід або через літературний твір, в якому опи-
сується той чи інший моральний вчинок, почут-
тя, думка, які дитина здатна відчути і зрозуміти 
[16]. 

У педагогічній творчості Х. Д. Алчевської 
розкрито роль художньої літератури як засобу 
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морально-духовного виховання. За Х. Д. Алчев-
ською, найкраща художня література виховує іс-
тинну духовність і моральність, критично оці-
нює негативні, аморальні явища, закликає боро-
тися за світлі ідеали. Особливого значення вчена 
надавала підбору книг для читання з урахуван-
ням потреб, інтересів, відповідності рівню роз-
витку й розумінню вихованців, адже під впли-
вом літературних творів можуть прийматися рі-
шення, які визначатимуть світогляд людини та її 
подальшу долю. Причому, на глибоке переко-
нання Х. Алчевської, художні твори, які викли-
кають почуття смутку, найсильніше впливають 
на душу, примушують замислюватися й аналізу-
вати прочитане, співвідносити з ним реальну 
дійсність. Вона наголошувала на тому, що зага-
льна духовна культура особистості, культура її 
почуттів, система її власних критеріїв оцінки 
дійсності великою мірою залежить від культури 
читання, сприйняття літератури і ставлення до 
неї [14]. 

З метою морально-духовного виховання 
Х. Д. Алчевська радила використовувати висо-
кохудожні твори на християнську тематику, за 
біблійними мотивами, адже віра, за її глибоким 
переконанням, є найважливішим морально-
духовним орієнтиром кожної людини. А біблійні 
сюжети несуть у собі глибокий педагогічний 
сенс, оскільки вказують на витоки й основні 
принципи духовного і морального життя [17; 
18]. Так само, як і читання художньої літератури, 
велику силу виховного впливу має театр як най-
вища школа, без якої стає грубішою й черстві-
шою душа людини серед життєвих чвар [14, с. 
25]. 

С. Ф. Русова у національній літературі і ус-
ній народній творчості вбачала безліч збіжнос-
тей, коли національне і християнське надзвичай-
но близько й гармонійно поєднувалися, в най-
кращій словесній формі втілювались християн-
ські ідеали, закладалися зерна майбутнього укра-
їнського національного виховного ідеалу [13]. 

Загалом, ідеї вітчизняних культурно-освітніх 
діячів середини XIX – початку XX століття підт-
верджують християнську сутність морально-
духовного виховання. А з-поміж моральних яко-
стей і духовних цінностей, які батьки і педагоги 
повинні прищеплювати, передусім власним при-
кладом, виокремлюють любов, милосердя, спра-
ведливість, доброзичливість, щирість, сердеч-
ність, патріотизм, працелюбність, релігійні мо-
рально-етичні імперативи. 

Щодо безпосередньої підготовки майбутніх 
педагогів до морально-духовного виховання до-
шкільників, то тут варто звертатися також до іс-
торичних пам'яток сакральної літератури давньої 
Русі. 

Однією із найдавніших книг доби Київської 
Русі є «Повчання дітям» Володимира Мономаха. 
Увагу майбутніх педагогів треба акцентувати на 
тому, що прийняття християнства на Русі перед-
бачало запровадження відповідних моральних 
принципів. Моральні настанови Володимира 
Мономаха стверджували ідеали християнської 
поведінки: «Їжі та напоям бути без шуму вели-
кого, при старих мовчати, премудрих слухати, 
старшим підкорятися, з рівними і молодшими 
любов мати, без лукавства розмовляючи, побі-
льше розуміти; не лютувати словом, не хулити у 
розмові, не сміятися багато…» [19, с. 215]. Во-
лодимир Мономах уважав, що виховувати дітей 
слід на позитивних прикладах батьків, дідів. Од-
ним із основних засобів виховання князь уважав 
освіту: «Що вмієте, того не забувайте, а чого не 
вмієте, того навчайтесь, – як батько мій, дома 
сидячи, знав п'ять мов, через те й честь йому бу-
ла в інших країнах…» [20]. 

Головне завдання вивчення творів літерату-
ри давньої Русі полягає, на нашу думку, у вста-
новленні їх зв'язків з нашою дійсністю: змусити 
сучасне молоде покоління замислитися про 
справжні людські цінності, такі як вірність да-
ному слову, безкорисливість в любові і дружбі, 
бажання творити добро, не вимагаючи за це по-
дяки, почуття честі і гідності, важливість справ-
жнього знання. Опрацювання творів сивої дав-
нини наштовхує майбутніх педагогів на думку, 
що морально-духовні цінності є вічними і люди-
на просто не може існувати без них. Цю ж думку 
вони донесуть згодом до сердець своїх вихован-
ців. 

Висновки. Аналіз філософської, психолого-
педагогічної та мистецтвознавчої літератури по-
казав, що спільною для всіх українських просві-
тителів і митців була обов'язковість морально-
духовного самовдосконалення, розуміння спра-
вжнього життя як постійної моральної діяльнос-
ті, спрямованої на служіння ближнім. Одностай-
ні думки і про те, що педагог повинен бути при-
кладом моральної поведінки і постійного духов-
ного саморозвитку. Мистецтво, зокрема художня 
література – ефективний і обопільний засіб мо-
рально-духовного виховання, яким повинен ко-
ристуватися педагог як для власного духовного 
зростання, так і у своїх діях щодо морального і 
духовного розвитку дітей. 

Перспективи подальших досліджень вбача-
ємо у розробці сучасної концепції підготовки 
майбутніх вихователів до морально-духовного 
виховання дошкільників з опорою на філософсь-
ко-педагогічний досвід минулих поколінь і тра-
диційні християнські цінності, художньо випи-
сані у творах мистецтва, зокрема у художній лі-
тературі. 
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УДК 372.«19»(477.75) 
Шевцова Н. П. 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 
У КРИМУ В ПЕРІОД С 1940 ПО 1970 РОКИ 

Анотація. Становлення і розвиток дошкільної освіти в сільській місцевості Криму в період 
1940–1970 рр. характеризується не тільки складнощами післявоєнного відновлення народного госпо-
дарства в СРСР, а й тим, що Крим відчував особливо гостру необхідність у дитячих дошкільних 
установах у сільській місцевості. Це було пов'язано з тим, що саме туди прибули колгоспники-
переселенці з різних областей Радянського Союзу і України, замість депортованих кримських татар 
та інших народів, що проживали до Великої Вітчизняної війни в Криму. 

Ключові слова: Крим, партійні, державні органи, дитячі садки, діти дошкільного віку. 

Шевцова Н. П. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В КРЫМУ В ПЕРИОД С 1940 ПО 1970 ГОДЫ 
Аннотация. Становление и развитие дошкольного образования в сельской местности Крыма в 

период 1940–1970 гг. характеризуется не только сложностями послевоенного восстановления на-
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родного хозяйства в СССР, но и тем, что Крым ощущал особенно острую необходимость в детских 
дошкольных учреждениях в сельской местности. Это было связано с тем, что именно туда прибыли 
колхозники-переселенцы из различных областей Советского Союза и Украины, вместо депортиро-
ванных крымских татар и других народов, проживавших до Великой Отечественной войны в Крыму. 

Ключевые слова: Крым, партийные, государственные органы, детские сады, дети дошкольного 
возраста. 

Shevtsova N. P. 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL EDUCATION 

IN RURAL AREAS OF THE CRIMEA DURING THE 1940–1970 
Summary. Formation and development of pre-school education in rural areas of the Crimea during the 

1940–1970 is characterized not only by the complexities of post-war reconstruction of the national economy 
in the USSR , but also by the fact that Crimea had acute need in kindergartens in rural areas. This was due to 
the fact that farmers settlers arrived there from various regions of the Soviet Union and Ukraine instead of 
deported Crimean Tatars and other peoples who lived before the war in the Crimea. In the period of 1944–
1946 about 17 thousand such families arrived to eight resettlement areas of Crimea. A number of resolutions 
and decisions of the Soviet state and party organs were adopted, binding heads of state and collective farms 
to organize seasonal kindergartens for workers of their farms. Many leaders openly sabotaged these deci-
sions, justifying lack of funds for the organization of pre-school institutions. In the newly organized kinder-
gartens they lacked food, bedding, furniture and had acute problems with the teaching staff to work with pre-
school children. Illiterate women worked with preschool children in a number of institutions. Many parents 
did not want to send their children to these kindergartens. Instead of working in the production they were 
forced to stay at home with them. Only in the 1970-th of the twentieth century in rural areas of Crimea the 
required amount of facilities for children of preschool age was built. 

A period of 1940–1960 of the XX century in the Crimea became crucial for the development of preschool 
education. These positive results were only possible thanks to the assistance and monitoring of government 
agencies. 

Key words: Crimea, party, government agencies, nurseries, pre-school children, acute problems. 
 
Постановка проблеми. Дошкільний вік є 

важливим періодом для формування особистості 
дитини, розвитку її пізнавальних здібностей, мо-
ральних якостей, естетичних смаків. Тому в усіх 
розвинених країнах першим ступенем освітньої 
системи є дошкільна ланка, що має власні орга-
нізаційні форми навчання і виховання дітей. 

Аналіз історичного досвіду, накопиченого в 
галузі дошкільної освіти, свідчить про те, що 
найбільш сприятливі умови для розвитку суспі-
льного дошкільного виховання створювалися в 
тих країнах, де на це була спрямована державна 
політика. До таких країн, насамперед, необхідно 
віднести Радянський Союз і країни колишнього 
соціалістичного табору. 

Українська PCP до 1990 року була однією з 
республік, у якій система дошкільного вихован-
ня була найбільш розвинена. Політичні і соціа-
льно-економічні зміни, що відбулися в Україні в 
останнє десятиліття XX століття, негативно 
вплинули на стан дошкільної освіти. Протягом 
цих років у державі перестала функціонувати 
третина дошкільних навчальних закладів. Особ-
ливо великі втрати система дошкільного вихо-
вання понесла в сільській місцевості. Це означає, 
що значна кількість українських дошкільників і 
в першому десятилітті ХХІ століття не мають 

можливості одержати необхідний для свого віку 
рівень освіти, розвитку, бути підготовленими до 
навчання в школі і соціалізованими в сучасному 
суспільстві. 

У зв’язку із цим актуальним є вивчення дос-
віду відновлення системи дошкільного вихован-
ня в післявоєнний період і її розвиток у наступні 
роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми дошкільного виховання завжди були в 
полі зору як педагогів-практиків, так і вчених. 
Дослідження організаційно-педагогічних аспек-
тів дошкільного виховання знайшли своє відо-
браження в роботах Л. Денякіної [1], В. Калми-
кової [2], Р. Курбатової, Н. Лященко, Л. Поздняк 
[3]. Проблеми підготовки дошкільних установ до 
роботи в сучасних умовах ринку розкриті в пра-
цях О. Проскури, В. Шкатулли [4]. 

У дисертаційному дослідженні Л. Покроєвої 
[5] розглядаються організаційно-педагогічні 
умови функціонування сучасних дошкільних на-
вчальних закладів. Дослідження С. Дидківської 
цікаве тим, що присвячене вивченню діяльності 
відомих дошкільних установ в одному з регіонів 
України. Соціально-педагогічні умови керування 
розвитком дошкільної освіти розглядає у своїй 
дисертації Л. Пєсоцька [6]. 
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Метою даної статті є аналіз організації, 
становлення і розвитку системи дошкільного ви-
ховання в сільській місцевості Криму в період з 
1940 по1970 роки. 

Виклад основного матеріалу. До Великої 
Вітчизняної війни в системі дитячих установ у 
сільській місцевості Кримської АРСР діяла 281 
ясельна установа на 8515 дітей і 71 дитячий са-
док на 1762 дитини [7]. 

Війна принесла величезні втрати дошкіль-
ному вихованню: приміщення були зруйновані, 
устаткування розкрадене, кадри знищені. Після 
звільнення території Криму від окупантів необ-
хідно було відбудувати практично кожен дитя-
чий садок. Крим відчував гостру необхідність у 
дитячих дошкільних установах особливо в сіль-
ських районах, тому що саме туди прибули за-
мість депортованих кримських татар та інших 
народів колгоспники-переселенці з різних облас-
тей РСФСР і України. Тільки за період 1944–46 
рр. у вісім переселенських районів їх прибуло 
близько 17 тис. родин [8]. Необхідно було термі-
ново створювати навчальні заклади, у тому числі 
ясла і дитячі садки. 

Постанова РНК СРСР «Про заходи для роз-
ширення мережі дитячих установ і поліпшення 
медичного і побутового обслуговування жінок і 
дітей», прийнята у вересні 1944 р., зобов’язувала 
керівництво республік, відомств збільшити ме-
режу дитячих ясел, дитячих будинків, дитячих 
садків, забезпечивши повне охоплення дітей від-
повідного віку. 

У Кримській області організовували і конт-
ролювали роботу з відбудови системи дошкіль-
ного виховання партійні та державні органи. 
Так, рішення облвиконкому від 11 березня 1946 р. 
№ 341 зобов’язувало райвиконкоми, сільради до 
початку польових сільськогосподарських робіт 
побудувати для дітей дошкільного віку літні се-
зонні дитячі майданчики. Перевірка виконання 
цього рішення у липні 1946 р. засвідчила, що 
план організації виконаний тільки на 61,5%. Не 
вистачало будинків для розміщення дітей, у ба-
гатьох приміщеннях були земляні підлоги, від-
сутні столи, стільці, м’який інвентар. Виявлено 
сезонні дитячі садки, у яких на 59 дітей було 
тільки 6 ложок. Батьки, відправляючи дитину до 
дитячого майданчика, повинні були приносити 
свою постільну білизну, посуд та ін. 

У більшості перевірених улітку 1946 р. до-
шкільних майданчиках, у період сезону збирання 
овочів і фруктів, діти одержували тільки борош-
няні і круп’яні продукти. Виховна робота майже 
не проводилася. Педагогічний склад формувався 
без узгодження з відділами освіти. Так, у бага-
тьох районах люди, що мають педагогічну осві-
ту, були відправлені на сільськогосподарські ро-

боти, а з дітьми працювали неписьменні жінки 
[9]. Усе це призвело до того, що батьки не хотіли 
віддавати своїх дітей на дитячі майданчики, від-
даючи перевагу утриманню їх у будинку. Відпо-
відно, вони і самі не могли вийти на літні польо-
ві роботи. Влітку 1947 року становище стало ще 
гіршим: виконання плану будівництва дитячих 
площадок склало лише 53,2% [9]. 

Проблеми в організації дитячих закладів у 
селах розглядали на XXI Пленумі Кримського 
обкому ВКП(б). У прийнятому рішенні відзна-
чалася необхідність активізації роботи з органі-
зації дитячих майданчиків, тому що «они осво-
бождают женщину-мать для участия в сельско-
хозяйственных работах и осуществляют пра-
вильное коммунистическое воспитание детей 
дошкольного возраста» [10]. На голів колгоспів і 
директорів радгоспів покладалася особиста від-
повідальність за організацію харчування і життя 
дітей на літніх дитячих майданчиках. Районні 
відділи освіти разом з райздороввідділами зо-
бов’язані були провести десятиденні семінари з 
підготовки завідувачів і вихователів «зі свідомих 
колгоспниць», організувати шефство шкіл над 
сезонними майданчиками, залучаючи до роботи 
в них учителів і старшокласників. На Пленумі 
вперше було поставлено завдання організувати 
постійнодіючі дитячі садки у великих сільських 
господарствах. 

Перші стаціонарні дитячі сади в сільській 
місцевості Криму були організовані в колгоспах 
ім. К. Ворошилова Красногвардійського району, 
ім. А. Жданова Судакського району [11]. 

Закон про п’ятирічний план відновлення і 
розвитку народного господарства СРСР на 1946–
50 рр. припускав збільшення вдвічі порівняно з 
1940 роком кількості дітей у ясельних і дошкіль-
них закладах. У Криму цей рівень не був досяг-
нутий: якщо в 1940 р. ясла й дитячі садки в 
Кримській АРСР відвідувало 25683 дитини, то в 
1950 р. – 15364. Особливо низькі показники були 
в сільській місцевості: у 1940 р. охоплення дитя-
чими закладами в селах складало 10277 дітей, а в 
1950 р. – 4559 дітей [7]. Проте, другу половину 
40-х років XX ст. можна назвати періодом перві-
сного відновлення системи дошкільного вихо-
вання і створення перших стаціонарних дошкі-
льних закладів у сільській місцевості Кримської 
області. 

50-і роки XX ст. стали роками відновлення 
сільського господарства в області. У цьому зна-
чну роль відгравало переселення колгоспників з 
інших районів країни. У 1950–1954 р. у Крим 
переселилося 13749 родин колгоспників із 
РСФСР та України. 

У ці ж роки закінчується процес становлен-
ня системи дошкільного виховання. З 1951 р., за 
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рекомендацією Ради Міністрів РСФСР, Кримсь-
кий облвиконком розглядав і затверджував пла-
ни сільськогосподарських робіт одночасно з 
планами організації дитячих установ у сільській 
місцевості. 

Міністерство освіти СРСР постійно контро-
лювало діяльність союзних міністерств. Одним 
із способів контролю за відновленням системи 
дошкільного виховання були щоквартальні звіти 
обласних відділів освіти перед союзними мініс-
терствами про хід будівництва дитячих садків. 
Про посилення контролю свідчать факти, що 
кожний дитячий садок в області глибоко переві-
рявся не менш одного разу в рік. Підготовка ка-
дрів для колгоспних дитячих закладів, надання 
допомоги в налагодженні виховної роботи була 
покладена на органи народної освіти й охорони 
здоров’я. 

У рішенні Кримського облвиконкому Ради 
депутатів трудящих «Про організацію в 1954 р. 
сезонних і постійних дитячих закладів у колгос-
пах Кримської області» була поставлена задача 
«будівництва спеціальних приміщень для дитя-
чих садів за рахунок коштів господарств, виді-
лення необхідних продуктів харчування і відпо-
відних асигнувань за кошторисами колгоспів» 
[12]. 

У лютому 1954 р. Кримську область переда-
ли зі складу РРФСР до складу Української PCP. 
Аналіз архівних матеріалів і статистичних даних 
засвідчує, що це на якийсь час активізувало роз-
виток мережі дошкільних установ в області, зок-
рема в сільських районах. Так, якщо в 1953 р. 
нараховувалося тільки 16 стаціонарних сільсь-
ких дитячих садків на 359 дітей, то в 1956 р. їх 
було уже 95 на 3575 місць. Але в наступні три 
роки число постійнодіючих дитячих садків збі-
льшилося всього на 6 одиниць. До 1959 р. в об-
ласті працювало 64 радгоспних і 37 колгоспних 
дитячих закладів [13]. 

У Директивах XX з’їзду КПРС (1956 р.) бу-
ло зроблено акцент на необхідності збільшення 
кількості місць у дитячих садках протягом 
п’ятирічки на 45%. У Криму виконання цього 
плану відбувалося в основному за рахунок збі-
льшення кількості дошкільних закладів у містах. 
У сільській місцевості становище було незадові-
льним [14]. 

Значні успіхи в організації дошкільного ви-
ховання в Кримській області стали помітними 
після постанови Ради Міністрів СРСР від 1959 р. 
«Про заходи для подальшого розвитку дитячих 
дошкільних закладів, поліпшення виховання і 
медичного обслуговування дітей дошкільного 
віку», відповідно до якої відбулося об’єднання 
двох типів дитячих установ – ясел і дитячих сад-
ків – у єдину дошкільну установу «ясла-садок». 

Почалося інтенсивне будівництво нових примі-
щень ясел-садків за типовими проектами. 

У травні 1960 р. на колегії Міністерства 
освіти УРСР слухалося питання про результати 
суспільного контролю дошкільних установ у ря-
ді областей України. Високу оцінку одержала 
Кримська область у частині організації кількості 
сезонних дошкільних закладів у сільській місце-
вості. Щорічно в період польових робіт у Криму 
відкривалося до 450 сезонних дитячих садів, які 
охоплювали більш 14 тис. дітей. Однак залиша-
лися працювати постійно одиниці [15]. 

Станом на січень 1962 р. у Кримській облас-
ті постійними місцями в дошкільних закладах не 
були забезпечені 19 тис. дітей, із них 16 тис. – у 
сільській місцевості. Із цієї причини в області 2 
тис. працездатних жінок не могли брати участь у 
сільськогосподарських роботах [16]. 

Аналіз архівних матеріалів, періодики того 
часу дозволяє зробити висновок про те, що роз-
виток дошкільного виховання в сільських райо-
нах Кримської області головним чином залежав 
від активності й дієвості районних відділів на-
родної освіти, їхнього принципового підходу до 
постановки питань перед відповідними органами 
й окремими керівниками. 

Значну роль в активізації розвитку системи 
дошкільних установ на селі зіграла 5-а сесія 
(сьомого скликання) Кримської обласної Ради 
депутатів трудящих (квітень 1962 р.). На ній роз-
глядалося питання «О состоянии и мерах по 
улучшению работы дошкольных учреждений и 
выполнению обязательств по расширению их се-
ти». Негативну оцінку організації системи до-
шкільного виховання в районах одержали ряд 
райвиконкомів і сільрад. Відзначалося, що пи-
тання стану роботи дошкільних установ дуже рі-
дко слухалося на сесіях районних Рад, засідан-
нях райвиконкомів. Перевірки показали, що в 
ряді колгоспів сезонні дитячі заклади відкрива-
лися формально, розміщалися в старих будин-
ках, яким загрожували обвали і які ремонту не 
підлягали. У доповіді, представленій на сесії, 
були озвучені жахливі факти байдужого відно-
шення керівників господарств до організації ди-
тячих закладів. Говорилося про те, що «из-за от-
сутствия чашек дети пьют чай из тарелок, дети 
ясельного возраста из-за отсутствия маленьких 
ложек едят руками. Недостаток мебели привел к 
тому, что распространенным явлением стало ук-
ладывание в одну кроватку двух-трех детей, 
часть детей спала на столах» [10]. 

Не було розроблено плану постачання меб-
лів до дитячих установ, тому спеціалізовані ма-
газини не мали потрібного асортименту. Особ-
ливо гострий нестаток був у меблях для дітей 
раннього віку, тому що вони місцевою промис-
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ловістю не вироблялися взагалі. Указувалося так 
само, що поряд з колгоспами і радгоспами, що 
забезпечували прекрасне харчування дітей, від-
пускаючи за здешевленими цінами м’ясо, моло-
ко, яйця, овочі, фрукти (господарства Октябрь-
ського району), малися господарства, у яких ба-
тьки в дитячий садок приносили манну кашу, то-
му що дітей не було чим годувати. Частими були 
випадки, коли в дитячому садку на обід і вечерю 
в меню був тільки суп. 

Велику тривогу викликав стан виховної ро-
боти з дітьми. Кадри, що працювали в сільських 
дитячих садках, у більшості були випадковими 
людьми, що не мали не тільки фахової освіти, 
але навіть загальної середньої. У той же час у 
ряді господарств відмовляли в прийомі на робо-
ту фахівцям, спрямованим райвно. Правління 
колгоспів, керівництво радгоспів безвідповіда-
льно відносилися до підбору завідувачів і вихо-
вателів, не створювали умов для їх закріплення 
на місцях. Обласний інститут удосконалення 
вчителів у 1961 р. підготував на курсах 171 осо-
бу для роботи в сільських дитячих садках, а за-
лишилися працювати через рік одиниці [10]. 
Треба відзначити, що цьому сприяла і система 
оплати працівників дошкільних установ у селах: 
у багатьох колгоспах їм нараховувався один 
трудодень за тиждень роботи. Керівникам гос-
подарств було невигідно складати з працівника-
ми трудові договори, які передбачали б грошову 
оплату праці. 

Рішенням виконкому Кримської обласної 
Ради депутатів трудящих № 740 від 13 липня 
1962 р. було заборонено призначати завідувачів і 
вихователів сільських дошкільних закладів без 
представлення їх органами народної освіти і за-
твердження на виконкомах районних Рад [17]. 

У 1963 р. вийшла постанова Ради Міністрів 
УРСР «Про розвиток мережі дошкільних дитя-
чих закладів у колгоспах і радгоспах Української 
PCP». Бюро Кримського обкому Компартії Укра-
їни й облвиконком спільною постановою від 7 
червня 1963 р. затвердили трирічний план будів-
ництва дитячих дошкільних закладів у колгоспах 
і радгоспах та зобов’язали керівників госпо-
дарств до кінця 1965 р. створити постійнодіючі 
ясла-садки на всіх центральних садибах і у вели-
ких селах [18]. 

Надалі зміцненню матеріальної бази сільсь-
ких дитячих закладів, поліпшенню виховної ро-
боти в них сприяли огляди колгоспних і радгос-
пних дитячих садків, які щорічно проводились у 
Кримській області. Підсумки оглядів обговорю-
валися в партійних і радянських органах, на Ра-
дах обласного відділу народної освіти разом з 
керуючими сільським господарством і облздоро-
ввідділом. Намічалися конкретні шляхи вияв-

лення і вирішення недоліків. Питання розвитку 
дошкільного виховання неодноразово обговорю-
валися на засіданнях облвиконкому, райвикон-
комів, обкому і райкомів партії, районних відді-
лів освіти. На Радах облвно щоквартально звіту-
вали про роботу дошкільних закладів районні 
відділи народної освіти, обговорювалася необ-
хідна допомога, приймалися заходи для виправ-
лення недоліків. 

Як результат, до кінця 1965 р. у Кримській 
області було побудовано 198 постійнодіючих 
колгоспних ясел-садків на 11190 дітей і 293 рад-
госпних – на 13271 дитину [19]. Покращився 
стан виховної роботи з дітьми. Збільшилася кі-
лькість завідувачів і вихователів із загальною 
середньою освітою, частина з яких навчалася в 
Ялтинському педагогічному училищі. 

Для підвищення ефективності роботи сіль-
ських дитячих садків у цей період було прийняте 
рішення про організацію для них шефської до-
помоги сільськими школами і міськими дитячи-
ми садками. Так, тільки в Сімферопольському 
районі 19 міських дошкільних закладів були за-
кріплені за дитячими садами колгоспів і радгос-
пів для надання їм практичної допомоги. 

Досвід роботи Кримського сільського обла-
сного відділу народної освіти щодо розгортання 
й удосконалення діяльності постійнодіючих кол-
госпних дитячих садків був схвалений Міністер-
ством освіти УРСР. У наказі Міністерства освіти 
УРСР № 21 від 17 лютого 1964 р. «Про роботу 
постійнодіючих дошкільних закладів у колгос-
пах Кримського сільського облвно» високу оцін-
ку одержала робота з організації дошкільного 
виховання в сільських районах. У більшості кол-
госпів області організовані постійнодіючі дитячі 
заклади, у яких створені всі необхідні умови для 
виховання дітей; планово і систематично прово-
дилася виховна робота. Відзначалося поліпшен-
ня матеріальної бази: усі постійні дошкільні за-
клади цілком обладнані меблями, газовими пли-
тами, холодильниками, пральними машинами, 
ігровими і спортивними майданчиками, навча-
льними посібниками, іграшками, літнім одягом 
для дітей. З метою популяризації досвіду роботи 
сільських дошкільних закладів Кримської облас-
ті в 1965 році в колгоспі ім. Леніна Бахчисарай-
ського району був проведений Всеукраїнський 
семінар методистів обласних інститутів удоско-
налення вчителів [20]. 

Таким чином, період 60-х років XX ст. у 
Криму став вирішальним для розвитку системи 
дошкільного виховання на селі. Такі позитивні 
результати стали можливі тільки за умов допо-
моги й контролю з боку партійних і державних 
органів, співробітництва відділів народної освіти 
і сільського господарства. 
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Динаміку зміни мережі сільських дошкіль-
них закладів і кількості дітей у них на протязі з 
1940 по 1970 роки можна простежити за табл. 1. 

Таблиця 1. 
Кількість дошкільних закладів та дітей 

у період з 1940 по 1970 роки. 

Рік Кількість дошкіль-
них закладів Кількість дітей 

1940 325 10227 
1945 224 6978 
1950 181 4559 
1955 245 6170 
1960 359 11532 
1965 491 24461 
1970 645 41300 

Висновки. 
1. Система дошкільного виховання в сільсь-

кій місцевості Криму в 40–60 роки XX сторіччя 
потерпала від великої кількості труднощів і про-
блем, спричинених слабким матеріально-
технічним забезпеченням і відсутністю профе-
сійно підготовлених кадрів. 

2. Командно-адміністративна система в умо-
вах гострого дефіциту матеріально-технічних за-
собів і недостатньо високого рівня підготовки 
керівних кадрів на місцях не сприяла зацікавле-
ності в реалізації директив партії й уряду, не до-
зволяла керівникам господарств усвідомити ва-
жливість дошкільних установ, їхньої ролі і місця 
в процесі виховання дітей. 

3. Тільки завдяки твердій позиції, вимогли-
вості і контролю з боку партійних і державних 
органів удавалося перебороти інертність і бай-
дужність до питання розвитку системи дошкіль-
ного виховання на селі, домагатися позитивних 
результатів в охопленні дітей дитячими заклада-
ми. 

Подальше дослідження вбачаємо в аналізі на-
ступних періодів (1970–1990 рр., 1990–2010 рр.) 
розвитку дошкільної освіти в Криму. 
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УДК 372.851 
Шмалей С. В., Щербина Т. И. 

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу эволюции целей и содержания образо-
вания в отечественных и зарубежных (Германия, США, Япония) концепциях. Выявлены базовые 
компоненты и факторы процесса становления саморазвивающейся личности. В современном обра-
зовании главными являются следующие целеполагания: признание гуманистического, культурного и 
международного аспекта образования; усиление ценностно-личностного фактора в структуриро-
вании целей и содержания образования; включение общечеловеческих ценностей в учебные про-
граммы и планы; осуществление образовательной цели как формирования глобального мышления и 
соответствующих форм адаптивного поведения личности. 

Ключевые слова: цели, содержание, образование, личность, саморазвитие. 
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Шмалєй С. В., Щербина Т. І. 
ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМИ ЦІЛЕЙ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ 

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу еволюції цілей і змісту освіти у вітчизня-
них та зарубіжних (Німеччина, США, Японія) концепціях. Виявлено базові компоненти і чинники про-
цесу становлення саморозвитку особистості. У сучасній освіті головними є наступні цілепокладан-
ня: визнання гуманістичного, культурного та міжнародного аспекту освіти; посилення ціннісно-
особистісного фактора в структуруванні цілей і змісту освіти; включення загальнолюдських ціннос-
тей в навчальні програми та плани; здійснення освітньої мети як формування глобального мислення і 
відповідних форм адаптивної поведінки особистості. 

Ключові слова: цілі, зміст, освіта, особистість, саморозвиток. 

Shmalyey S. V., Scherbina T. I. 
THE HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT 

OF THE PROBLEM OF OBJECTIVES AND CONTENT OF EDUCATION 
The article is devoted to a comparative analysis of the evolution of the objectives and contents of educa-

tion in national and overseas (Germany, USA, Japan) concepts. 
The basic components and the factors of the self-development processes of a personality are identified. 
In classical education personal values and goals of the individual with a strong social and professional 

orientation were dominated. In traditional pedagogy education is understood as a process of influencing on 
the person to form valuable qualities. Learning is a process of acquiring knowledge, skills, development and 
the changes taking place in all areas of personality. 

In modern education the main are the following areas: recognition of humanistic, cultural and interna-
tional aspects of education, strengthening of the value-personal factor in the structuring of the objectives and 
content of education, inclusion of universal values into curricula and plans, the implementation of education-
al purposes as the formation of global thinking and appropriate forms of adaptive behavior of a personality. 

The main task of education is to develop the individual in order to move to the level of self-development. 
The main components of the content may be knowledge, experience reproductive and creative activity, emo-
tional experience – valuable relation to the activities and the society. Content of education should include the 
formation of human values and abilities to the evaluation, selection, experience and action. 

Key words: objectives, content, education, personality, evaluation, human values, creative activity. 
 
 
Постановка проблемы. Модернизация со-

временной системы образования обусловлена 
активными социально-политическими процесса-
ми демократизации, гуманизации и значитель-
ной диссипативности общественных отношений. 
Соответственно, формирование личности бази-
руется на общечеловеческих ценностях (гума-
низме, благополучии, красоте, мудрости), отри-
цая жесткие догматы классового подхода. 

Анализ основных исследований и публи-
каций. Политическое, социальное, культурное 
обновление, протекающее в обществе, обуслав-
ливает постановку новой глобальной образова-
тельной задачи – формирование универсальной 
системы основополагающих человеческих цен-
ностей, связанных с миром, правами человека и 
демократией. Это влечет и изменение общей цели 
всей системы непрерывного образования и тре-
бует разработки и обоснования современной кон-
цепции целей и содержания образования [1–4]. 

Основополагающей идеей этой концепции 
является обновление целей образования с ориен-

тацией на развитие личности на основе общече-
ловеческих, гуманистических ценностей. Функ-
ция развития личности, совершенствование всех 
ее сфер составляет главную функцию системы 
непрерывного образования. Содержание образо-
вания, учебные программы, планы и учебники 
должны включать в себя не только информацию, 
но и способы деятельности и общечеловеческие, 
вечные, непреходящие ценности, а также спосо-
бы их оценки, выбора и принятия личностью 
этих ценностей в собственную ценностную сис-
тему [5, с. 306–308; 6, с. 10–11]. 

Цель данной статьи – сравнительный ана-
лиз проблемы целей и содержания образования в 
историко-методологическом контексте. 

Изложение основного материала. Процесс 
образования личности является индивидуаль-
ным. Но в развитом демократическом обществе, 
заботящемся одновременно о собственном про-
цветании и благополучии каждого его члена, 
создание равных условий для самообразования, 
саморазвития и самоопределения личности явля-
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ется обязанностью государства. Являясь услови-
ем саморазвития и выживания личности в труд-
ной экономической и социальной ситуации, об-
разование выступает условием выхода из всеоб-
щего кризиса, прогресса общества в целом. Раз-
витие личности становится приоритетом систе-
мы непрерывного образования [7]. 

Глобальная цель общеобразовательной 
средней школы – формирование гражданина, 
патриота, гуманиста, ориентированного на свое 
непрерывное самообразование и саморазвитие, 
высокий гуманизм и морально-этическую ответ-
ственность. Такой подход является личностно-
центристским, холистическим, где ценность ка-
ждого человека и ценность (священность) жизни 
абсолютны [3, с. 11; 8, с. 106–108; 9, с. 105]. 

Выявленные доминанты приоритетов лич-
ностного развития обуславливают комплексное 
решение сложных задач современного образова-
ния: осуществление демократических, плюрали-
стических, толерантных и вариативных проектов 
учебных учреждений; реализация свободы креа-
тивных подходов в аспекте обеспечения высоких 
стандартов конкурентоспособного образования. 

Разработка концепции содержания совре-
менного образования в Украине требует истори-
ческого анализа этой проблемы, а также учета 
современного международного опыта. Известно, 
что значимыми целями дореволюционного обра-
зования являлись устойчивые, стабильные соци-
ально-консервативные выборы стратегий про-
фессиональной деятельности, семейного благо-
получия, материального достатка, социально по-
ощряемого досуга и государственно принятых 
моральных, этических и духовных ценностей 
[10, с. 231–233]. 

Данный подход обеспечивался в достаточно 
жестком и регламентированном (кодифициро-
ванном) образовательном поле путем развития 
человека вне контекста общецивизационных на-
учных, культурных, духовных достижений. Цели 
и содержание образовательных программ этого 
периода имели вектор развития функциональной 
индивидуальности, сосредоточенной на негиб-
кой реализации конкретной профессиональной и 
социальной задачи [8]. 

Проведем сравнительный анализ содержа-
тельных характеристик школьных образователь-
ных программ в отдельных странах. 

Очевидный интерес вызывают качественные 
особенности образовательных программ школь-
ных учреждений США. В компаративистских 
педагогических исследованиях показано, что аб-
солютной задачей американской школы является 
формирование личности школьника, развитие 
высоких адаптивных навыков на базе достаточ-
ных когнитивных, лингвистических, коммуника-

тивных технологий; овладение навыками само-
актуализации, самопроектирования, самокон-
троля; понимания и поведения в контексте эко-
логической этики и валеологической культуры; 
становление патриотизма и гражданственности, 
законопослушность, профессиональная конку-
рентоспособность; национальная, половая и 
конфессиальная толерантность, корпоратив-
ность, диалогичность и коллективизм; ценность 
института семьи и брака [11, с. 160–172]. 

Показано, что стратегические цели школь-
ного образования Германии представлены сле-
дующими приоритетами: вариативность готов-
ности молодежи к осуществлению профессио-
нального выбора соответственно разнообразным 
и сложным вызовом социально-экономической, 
политической и производственной ситуациям; 
значимость воспитания здорового, духовно и ин-
теллектуально развитого подрастающего поко-
ления; независимость и самокритичность мыш-
ления, ответственность в принятии решений и 
конструктивность совершаемых действий; тер-
пимость в отношениях с представителями раз-
личных национальных, религиозных, политиче-
ских, ментальных интересов; способность к ав-
тономной и коллективной социальной жизни, 
самостоятельность в непрерывном профессио-
нальном самосовершенствовании как показатель 
социальной зрелости личности; свободолюбие, 
самоуважение и стремление к личной независи-
мости путем достижения материального благо-
получия [4]. 

Достижения современной общеобразова-
тельной школы Японии обусловлены реализаци-
ей следующих целеполагающих задач: природо-
сообразным интеллектуальным и физическим 
развитием соответственно высоким стандартам 
образовательных программ; формированием 
обязательной личной ответственности каждого 
гражданина в создании общественного и госу-
дарственного продукта; внедрением превентив-
ных профориентационных программ с целью 
ранней ориентации на рынке современных про-
фессий; подготовкой учащихся к аналитической 
рефлексии общественной жизни в контексте ис-
торических, духовных ментальных традиций; 
доминированием жизненных приоритетов инди-
видуальности при становлении личности; вне-
дрение социальных проектов непрерывного об-
разования, повышения профессиональной ком-
петентности, стратегий образования в процессе 
жизни [6, с. 12–14]. 

Выявлено, что содержание целей и задач об-
разовательных учреждений Германии, США, и 
Японии детерминировано глобалистическими 
технократическими и постиндустриальными 
тенденциями организации общества, которые 
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бросили вызов качественным и динамическим 
возможностям личности в связи с необходимо-
стью ускоренной и усложненной адаптации и 
трансформации для полноценного участия в со-
циальной, интеллектуальной, производственной, 
духовной жизни современного социума. Вслед-
ствие изменения характера деятельности и задач 
социально-экономического развития обществен-
ных институтов во 2 половине ХХ столетия оп-
ределился ведущий критерий образовательных 
программ – формирование креативной самоак-
туализирующейся и самопроектирующейся лич-
ности, становление и деятельность которой осу-
ществляется в новых диссипативных условиях 
[1, с. 211–216]. 

Существенное влияние на инновационные и 
адаптационные процессы образовательных про-
грамм в государствах Европы оказывает мощ-
ный доминирующий глобалистический фактор, 
отражающий трансформацию, универсализацию, 
интеграцию, кросс-культурные обмены и трудо-
вую миграцию населения. Лидирующее значе-
ние приобретают международная кооперация и 
консолидация, способствующие оптимизации 
образовательных программ, высококачествен-
ному интернациональному обучению профес-
сионалов и обмену опытом, созданию адекват-
ных стратегий школьного образования, внедре-
нию современных технологических подходов, 
которые выходят за рамки национальных кано-
нов и традиций. Достижением данного этапа 
развития образовательных программ является 
системное формирование ценностных качеств 
личности учащегося. В частности, отдельные 
программы главной целью заявляют «содействие 
в достижении всеобщего благополучия молоде-
жи» [11, с. 76–92], а благополучие людей опре-
деляется «исходя из таких основополагающих 
ценностей, как выживание, здоровье, счастье, 
дружба, способность понять других, осознан-
ность жизни, самовоплощение, свобода, чувство 
справедливости в жизни» [3, с. 12]. 

Таким образом, в образовательных про-
граммах ведущих зарубежных стран проявляют-
ся и реализуются основные идеи: приоритет ин-
тернационального ценностного личностно-
ориентированного аспекта в содержании образо-
вания, дифференцировка и ранняя профилизация 
и профориентация школьных программ, планов 
и учебников; вариативность типов общеобразо-
вательных учебных заведений, развитие практи-
ки инклюзивного образования; внедрение глоба-
листических концепций с целью обеспечения 
адаптации личности в поликультурном общест-
ве. 

Разработку и обоснование образовательных 
целей школы необходимо осуществлять соответ-

ственно состоянию общества, национальным, 
культурным и другим особенностям государст-
ва. В нашем обществе определяющим социаль-
ным фактором постановки проблемы разработки 
целей и содержания системы непрерывного об-
разования является процесс переориентации 
системы общественных ценностей на человека, 
его жизнь, здоровье, индивидуальную самобыт-
ность. 

Существуют и другие факторы, обострив-
шие проблему целей и содержания образования 
средней школы в Украине: политизация процес-
са обучения; пренебрежение самоценностью и 
суверенностью личности ученика; унификация 
образовательного процесса; наличие единых ус-
ложненных учебных программ, планов, учебни-
ков; обязательность среднего образования, и, как 
следствие, низкое усвоение учебного материала, 
падение интереса к учению, неудовлетворен-
ность общества качеством образования. 

Анализ вышеизложенных факторов позво-
ляет выявить особенности обоснования целей 
среднего образования: 
1) реализация новой образовательной цели тре-

бует разработки 
а) базового содержания как инвариантной 

части содержания общего среднего обра-
зования, необходимой каждому ученику 
для выполнения социальных функций, 
общих для всех членов общества, 

б) расширенного общего образования, спо-
собствующего развитию склонностей, по-
знавательных интересов личности на ос-
нове дифференцированного подхода в 
обучении по специальным углубленным 
программам; 

2) осуществление этой новой образовательной 
цели должно способствовать 
а) формированию у учащихся глобального 

мышления, 
б) приобщению их к глобальным проблемам 

человечества на основе раскрытия личных 
возможностей активного участия в их ре-
шении, 

в) приобретению системы общечеловече-
ских ценностей. 

Проблема определения современных целей и 
отбора базового образования, включения лично-
стных ценностей в содержание образования ак-
тивно разрабатывается российскими учеными 
М. Н. Скаткиным [11, с. 180], Л. Я. Зориной [12, 
с. 105–109], И. Я. Лернером, И. К. Журавлевым, 
[13, с. 217–230]. Формируется соответствующее 
направление исследований и в Украине [1–3]. 

Результаты этих исследований указывают на 
определенные особенности. Так, отмечается, что 
в содержании образования должен присутство-
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вать такой компонент, как морально-этические 
взаимоотношения между людьми и высоконрав-
ственные отношения к окружающей действи-
тельности, объектам живой и неживой природы, 
продуктам созидательного труда. 

Особое внимание уделяется содержанию об-
разования. Представлено, что содержание обра-
зования, являясь средством реализации целей 
образования, призвано обеспечить личность 
а) знаниями о человеке, природе, обществе, 

способствующими формированию научной 
картины мира как основы мировоззрения и 
реализации выбора сферы будущей практиче-
ской деятельности; 

б) опытом коммуникативной, умственной, эмо-
циональной, физической трудовой деятельно-
сти, обеспечивающим формирование основ-
ных интеллектуальных, трудовых, организа-
ционных и гигиенических умений и навыков 
для организации собственной жизнедеятель-
ности, участия в общественном производстве, 
продолжения образования и самообразова-
ния; 

в) опытом творческой деятельности для форми-
рования личностных характеристик и ка-
честв, обеспечивающим подготовку человека 
к саморазвитию, самоактуализации и само-
реализации в динамично развивающемся со-
временном мире; 

г) опытом общественных и личностных отно-
шений, готовящим молодежь к решению но-
вых глобальных мировых проблем, а также к 
личностному самоопределению на основе 
общечеловеческих ценностей. 
Таким образом, процесс обновления образо-

вательных целей с переориентацией на развитие 
личности как раз и отражается в выделении в со-
держании образования не только традиционных 
компонентов (знаний), но и таких элементов, как 
способы репродуктивной и творческой деятель-
ности, эмоционально-ценностное отношение к 
деятельности, социуму. Ранее содержание обра-
зования многими учеными и практиками своди-
лось только к знаниям, умениям, навыкам. 

Такой традиционный подход был оправдан в 
рамках императивной педагогики, где воспита-
ние понималось как процесс влияния на человека 
для формирования ценных качеств; обучение – 
как процесс взаимодействия учителя и учащих-
ся с целью приобретения знаний, умений, навы-
ков; развитие – как изменения, происходящие во 
всех сферах личности в результате ее образова-
ния. 

В современной педагогической теории и 
практике, когда разрабатываются новые образо-
вательные цели и задачи с приоритетом развития 
личности, образование приобретает комплекс-

ный, интегративный смысл, а дидактические ка-
тегории – обучение, воспитание и развитие – 
становятся тождественными педагогическими 
понятиями. Тогда обучение выступает перма-
нентно развивающим, а развитие становится оп-
ределяющим эффективность всего процесса 
обучения. Процесс развития понимается как ус-
воение личностью новых знаний в ходе форми-
рования способности к рефлексии, способов 
мышления через диалоговую форму обучения. 

Мы придерживаемся мнения тех исследова-
телей, которые рассматривают предмет педаго-
гики как косвенное управление процессом ста-
новления личности посредством технолого-
прогнозируемых воздействий, направленных на 
личность. Результаты педагогической практики 
и исследований показывают, что развитие лич-
ности, ее социализация полноценно происходят 
при рефлексии собственного опыта. Тогда обра-
зовательной целью на личностном уровне может 
выступать формирование адаптационно-преоб-
разующих качеств и умений личности с целью 
перехода ее на новый уровень – уровень само-
развития. 

Итак, в результате сравнительного анализа 
целей и содержания образования в отечествен-
ных и зарубежных педагогических концепциях 
можно сформулировать следующие выводы. 

1. Общей целью общеобразовательной сред-
ней школы выступает воспитание молодого по-
коления самостоятельных, инициативных, твор-
ческих, неравнодушных людей с высоким уров-
нем готовности к труду, самообразованию и са-
моразвитию, ориентированных на прогресс об-
щества и общечеловеческие ценности. Главной 
задачей системы непрерывного образования яв-
ляется развитие личности с целью перехода ее на 
уровень саморазвития. 

2. Основными компонентами содержания 
являются знания (информация); опыт репродук-
тивной деятельности (умения и навыки органи-
зации собственной жизнедеятельности, самооб-
разования и участия в общественном производ-
стве); опыт творческой деятельности (способы 
деятельности и умения творческого самоопреде-
ления и саморазвития, постановки целей и раз-
работки новых проектов в различных областях 
человеческой практики); опыт ценностного от-
ношения к деятельности, социуму, его матери-
альным и духовным объектам. Содержание об-
разования с вышеописанными компонентами яв-
ляется средством реализации целей образования, 
связанных с развитием личности. 

3. Содержание образования включает фор-
мирование общечеловеческих ценностей и спо-
собностей личности к оценке, выбору, пережи-
ванию и действию. 
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Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ДУХОВНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
УДК 37.015.3:371.212 

Алієва С. Р. 
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ШКОЛАХ АР КРИМ 
Анотація. Висвітлено стан сформованості крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкі-

льного віку в школах АР Крим. З’ясовано, що причиною низького рівня сформованості крос-культурних 
цінностей у молодших школярів є відсутність відповідної цілеспрямованої системи виховання, неви-
користання повною мірою можливостей позакласної роботи, неефективність змісту, форм та ме-
тодів виховання, нерозуміння вчителями основних цілей та завдань формування крос-культурних цін-
ностей та непідготовленість батьків до формування крос-культурних цінностей у власних дітей. Бу-
ло виділено 5 груп дітей з адекватним, достатнім, нормативно-сталим, середнім, низьким рівнями 
сформованості крос-культурних цінностей. 

Ключові слова: крос-культурні цінності, українська і кримськотатарська культура, моно- і полі-
культурна школа, бесіда, інтерв’ю, анкетування, проективна методика. 

Алиева С. Р. 
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ШКОЛАХ АР КРЫМ 
Аннотация. Освещена проблема сформированности кросс-культурных ценностей у детей млад-

шего школьного возраста в школах АР Крым. Установлено, что причиной низкого уровня сформиро-
ванности заявленных ценностей у младших школьников является отсутствие соответствующей це-
ленаправленной системы воспитания, использование не в полной мере возможностей внеклассной ра-
боты, неэффективность содержания, форм и методов воспитания, непонимание учителями основ-
ных целей и задач формирования кросс-культурных ценностей и неподготовленность родителей к 
формированию кросс-культурных ценностей у собственных детей. Было выделено 5 групп детей с 
адекватным, достаточным, нормативно-устойчивым, средним, низким уровнями сформированности 
кросс-культурных ценностей. 

Ключевые слова: кросс-культурные ценности, украинская и крымскотатарская культура, моно- 
и поликультурная школа, беседа, интервью, анкетирование, проективная методика. 

Alieva S. R. 
DIAGNOSTICS OF FORMED CROSS-CULTURAL VALUES FOR PRIMARY SCHOOL 

AGE CHILDREN IN SCHOOLS OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA 
Summary. The problem of maintenance and development of spiritual and cultural priorities, the neces-

sity of forming personality in the conditions of intercultural cooperation creates pre-conditions for the search 
of ways of acquisition of cross-cultural experience which is the important factor of providing vital functions 
of democratic society. This problem finds the realization in Ukraine, in particular and in the Crimean region, 
where there is a difficult process of national revival, which needs deep comprehension of historical, political, 
social, ethnic and cultural factors. They determine the features of life of the state and of separate regions. 
Therefore forming cross-cultural values in intercultural regions is the actual task of cross-cultural education, 
which is instrumental in mutual teaching, mutual enriching of representatives of different cultures and cher-
ishes tolerant relations in society. The status of cross-cultural values among children of primary school age 
in schools in the Crimea was analysed. It was determined that the reason for the low level of cross-cultural 
values among elementary school students is the lack of a coherent system of education, the use of not full op-
portunities for extracurricular activities, ineffective content, forms and methods of education, lack of teachers 
and objectives of the formation of cross-cultural values, unreadiness of parents towards the formation of 
cross-cultural values in their children. On the basis of comparing of the real indexes of conduct of junior 
schoolboys to the criteria exposed by us, we selected 5 groups of children with the adequate, sufficient, nor-
mative-stable, medium and low levels of formed cross-cultural values. 

Key words: cross-cultural values, Ukrainian and Crimean Tatar culture, mono- and multicultural 
school, interview, interviews, questionnaires, projective technique. 
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Постановка проблеми. Збереження та роз-
виток духовних і культурних пріоритетів, необ-
хідність формування особистості в умовах між-
культурної взаємодії створюють передумови 
пошуку шляхів набуття крос-культурного досві-
ду, який є важливим чинником забезпечення іс-
нування демократичного суспільства. Ця про-
блема знаходить свою реалізацію в Україні, зок-
рема і в Кримському регіоні, де відбувається 
складний процес національного відродження, 
який потребує глибокого осмислення історич-
них, політичних, соціальних, етнокультурних 
чинників, що визначають особливості життя 
держави та її окремих регіонів. Тому формуван-
ня крос-культурних цінностей у полікультурних 
регіонах є актуальним завданням міжкультурної 
освіти, що сприяє взаємовивченню, взаємозбага-
ченню представників різних культур, плекає то-
лерантні стосунки в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
показав, що вченими досліджувалися різні аспе-
кти крос-культурних цінностей. Моніторинг мі-
жетнічної та міжконфесіональної толерантності 
в навчальних закладах АРК проводили М. Ара-
джионі [1], Є. Чорний [2] та ін. Полікультурне 
виховання старших школярів висвітлено у робо-
тах А. Солодкої, О. Джуринського [3]. Дослі-
дження з професійної підготовки вчителів до 
міжкультурної та крос-культурної взаємодії 
представлено іменами Д. Гурніної [4], Т. Коло-
совської [5], Н. Якси [6] тощо. 

Метою статті є висвітлення результатів діа-
гностики сформованості крос-культурних цінно-
стей у дітей молодшого шкільного віку в школах 
АР Крим. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, 
що полікультурну школу ми розглядаємо як 
школу, де навчаються діти різних культур, мо-
нокультурну школу – як школу, де навчаються 
діти переважно однієї культури. У нашому дос-
лідженні прийняли участь дві полікультурні 
школи (ЗНЗ І–ІІІ ст. № 37 м. Сімферополя та 
Новостепнівський ЗНЗ І–ІІІ ст. Джанкойського 
району АРК) та п’ять монокультурних (кримсь-
котатарських) шкіл (ЗНЗ І–ІІІ ст. № 42 м. Сімфе-
рополя, ЗНЗ І–ІІІ ст. № 4 м. Білогорська, ЗНЗ І–
ІІІ ст. № 5 м. Бахчисарая, ЗНЗ І–ІІІ ст. № 18 м. 
Євпаторії та Майський ЗНЗ І–ІІІ ст. Джанкойсь-
кого району АРК). 

Згідно з віковими особливостями дітей мо-
лодшого шкільного віку було використано різ-
номанітні види діагностики стану сформованості 
крос-культурних цінностей у даних дітей. 

З метою виявлення крос-культурних ціннос-
тей у дітей 1–3-х класів та навичок розв’язання 
завдань міжкультурного характеру було прове-
дено тестування на уроці «Я і Україна». Дітям 

1–3-х класів (усього 216 осіб) було запропонова-
но для обговорення притчу «Про взаємини пта-
шки та коня». У процесі роботи вчитель поясню-
вав дітям незнайомі або складні для їхнього ро-
зуміння слова, які зустрілися у тесті, такі як ко-
ристь; небезпека; приятель; трагічний вчинок; 
точка зору; культура; традиції; відповідальність; 
позбавлення волі; муки сумління, гризота, каят-
тя; суперечність; норми моралі, поведінки; бать-
ківські настанови. Дітям потрібно було не лише 
прийняти рішення стосовно ситуації, описаної в 
тесті, а й передбачити наслідки цієї ситуації. 

Звертають на себе увагу відповіді дітей: 
«Пташка мала дізнатися, чим харчується кінь, 
лише потім запрошувати його у гості», що нада-
ли 37,8% дітей, «Притча нагадує казку про лиси-
чку та журавля, де герої теж не порозумілися 
між собою», що надали 28,6% дітей, «Дружня 
вечеря могла трагічно закінчитися, тому треба 
вивчати традиції інших культур», що надали 
28,6% дітей. 

З метою виявлення крос-культурних знань з 
життя українського і кримськотатарського наро-
дів, у тому числі назв елементів національної ар-
хітектури, одягу і предметів побуту, уміння зна-
ходити спільне та відмінне в обох культурах, бу-
ло проведено індивідуальні бесіди за картинками 
з учнями 1-х класів. Метод порівняльного аналі-
зу, використаний у бесіді, мав для учнів розви-
вальний характер, оскільки ґрунтувався на логі-
чних операціях (аналіз, синтез, порівняння, уза-
гальнення) та самоусвідомленні щодо своєї чи 
іншої культури через обізнаність і використання 
у мовленні назв елементів народної культури, їх 
розуміння тощо; виховний аспект виявлявся че-
рез ціннісне ставлення до спадщини своєї чи ін-
шої культури. 

Відповіді дітей 1-го класу виявилися пока-
зовими у цьому плані і дали змогу виявити іден-
тифікацію дітей з рідною культурою: «Кримсь-
котатарська домівка, як моя, інша – українська» 
(Тегермеджі Ізєт, 1-й клас ЗНЗ І–ІІІ ст. № 4 м. 
Білогірська); особливості взаємин з представни-
ками інших культур: «Є люди, які люблять 
кримських татар, і, на жаль, є такі, що не люб-
лять» (Мусієва Нуріє, 1-й клас Майського ЗНЗ І–
ІІІ ст.); наявність несвідомих стереотипів: «Іноді 
одні люди конфліктують з іншими» (Сеїт-Аблаєв 
Сеїт, 1-й клас Майського ЗНЗ І–ІІІ ст.); зорієнто-
ваність на соціальний статус: «У даних малюн-
ках закладено глибокий зміст, тому що ці люди 
пристойно вдягнуті» (Тулаєв Курбан-Алі, 1-Г 
клас ЗНЗ І–ІІІ ст. № 42 м. Сімферополя). 

З метою апробації даної методики у формі 
анкет з порівняльним аналізом двох культур бу-
ло проведено заняття з образотворчого мистецт-
ва з учнями 2–3-х класів за темою «Порівняння 
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культур». Для цієї вікової категорії анкети мали 
за мету виявити рівень усвідомлення молодши-
ми школярами подібності і відмінності в україн-
ській та кримськотатарській архітектурі, націо-
нальному одязі, предметах побуту. Таке порів-
няння дозволило б глибше дослідити розуміння 
дітьми місця кримськотатарської культури у 
контексті сучасної української культури, а також 
виявити ставлення до даних культур крізь приз-
му об’єднуючих та самобутніх якостей. 

Ураховуючи складність завдання, було про-
ведено попередню роботу в формі вступної бесі-
ди, після чого дітям пропонувалося розглянути 
малюнки на анкетах, а потім дати усні чи пись-
мові відповіді на запитання. 

Опитування дітей дало змогу виявити спіль-
не й відмінне у національному одязі українців та 
кримських татар. Загалом було одержано 297 ві-
дповідей, присвячених спільним ознакам в одязі 
та 322 відповіді, що вказували на відмінні озна-
ки. 

З метою виявлення розуміння учнями необ-
хідності дружби між народами з учнями 1–4-х 
класів було проведене інтерв’ю. Порівняльний 
аналіз відповідей щодо добросусідських стосун-
ків між народами засвідчив, що найбільш зна-
чущими для взаємин народів, які проживають на 
теренах України, є повага до людини, народу, 
культури на основі визнання цінності кожної 
людини, на основі терпимості; інтерес до мови, 
історії та культури різних етносів; спільні зусил-
ля, які б сприяли процвітанню України. На дум-
ку учнів, низкою причин, що заважають добро-
сусідським стосункам, є міжнаціональні конфлі-
кти, вияви націоналізму, агресія, ненависть, жо-
рстокість, приниження тощо. Частина учнів не 
бачить жодних проблем, про що свідчать їхні ві-
дповіді, наприклад: «Нічого не заважає дружбі 
українців та кримських татар» (Москалик Діана, 
3-В клас ЗНЗ І–ІІІ ст. № 42 м. Сімферополя). 53 
учням зі 107 опитаних, що складає 49,5%, було 
важко відповісти, що свідчить про неусвідомле-
ність крос-культурних стосунків дітьми цієї ві-
кової групи. 

З метою виявлення ідентифікації зі своєю та 
іншою культурами, мотивів вибору використо-
вувався метод асоціацій у роботі з учнями 3-х 
класів (усього 49 осіб). Учням було запропоно-
вано ситуації, у яких: а) дитина, збираючись на 
безлюдний острів, може взяти із собою лише 3 
будь-які предмети рідної культури (ужиткові ре-
чі, національні страви, складові одягу тощо); б) 
дитині необхідно розповісти іноземцям про на-
роди, які населяють Україну, і їхню культуру; з 
цією метою вибрати також 3 найважливіших 
предмети іншої культури (ужиткові речі, націо-
нальні страви, складові одягу тощо). 

У процесі роботи виявилось, що діти з мо-
нокультурних шкіл чітко розрізняли поняття 
«предмети кримськотатарської культури» та 
«предмети української культури». Проте діти, 
що навчаються в полікультурних школах, не 
завжди чітко розрізняли ці поняття, вдаючись до 
загальноприйнятих понять: «На безлюдний ост-
рів я візьму комп’ютер, джинсовий костюм, їжу» 
тощо, або ж з труднощами згадували про ті пре-
дмети, що ототожнюють їхню культуру чи куль-
туру їхніх друзів. 

Додатково у Білогірському ЗНЗ І–ІІІ ст. № 4 
було використано діагностичну методику з му-
зичним обладнанням. Цю методику було вико-
ристано на уроці музики з метою виявлення ду-
ховних цінностей спочатку окремо кримськота-
тарського та українського народів, а потім за ви-
значенням характеру звучання народних інстру-
ментів, виявлення характеру душі народу та по-
рівняння між собою визначених характеристик і 
ознак. Стисла історична довідка про кожен із на-
родних інструментів (кр.-тат. – саз, укр. – банду-
ра) дала можливість учням дослідити різні куль-
турні впливи та процес створення й удоскона-
лення музичних інструментів. 

Ця методика дала змогу не лише діагносту-
вати рівень сформованості крос-культурних цін-
ностей у дітей, але й формувати у них інтерес до 
національної музики та позитивну налаштова-
ність на сприйняття своєї та іншої культури. Ді-
ти відмітили подібність музики обох народів, що 
говорить про спільні почуття радості, суму, ніж-
ності, піднесення тощо. Окрім цього вчителем 
було зазначено, що народна музика розкриває 
характер людини. 

Подальше проведення констатувального ек-
сперименту передбачало виявлення рівня обіз-
наності з українською та кримськотатарською 
культурою, а також сприймання цих культур. 
Опитування було проведено методом анкетуван-
ня. Учням 3–4-х класів (124 особи) було запро-
поновано відповісти на 3 анкети, які були скла-
дені за таких умов: 
а) питання, побудовані «із зовні в середину», 

тобто спрямовані на порівняння когнітивно-
го, емоційно-ціннісного, саморегулятивного 
компонентів крос-культурних цінностей; 

б) питання порівняльного аналізу, що давало 
можливість порівнювати знання та уявлення 
учнів щодо української та кримськотатарсь-
кої культур. 
Перша анкета виявляла знання традицій та 

свят українського та кримськотатарського наро-
дів, а також ставлення дитини до цих традицій та 
свят (зацікавленість, байдужість, інтолерант-
ність). Перші два запитання стосувалися су-
джень про свята й традиції українського та 
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кримськотатарського народу, про які б дитина 
хотіла розповісти своїм одноліткам із різних кра-
їн. Отримані данні свідчать про те, що певний 
відсоток дітей відносить до українських свят й 
традицій і такі державні свята, як Новий рік, 
День Незалежності, День Конституції, 8 Березня, 
а також сімейні свята, зокрема День народження, 
та західні свята – День Святого Валентина, Хе-
лоуін. Усе це вказує на те, що в частини дітей 
полікультурних шкіл немає чітких знань про 
традиції та свята українського народу. Також 
мали труднощі з відповіддю і діти з монокульту-
рних шкіл: «Я не знаю традицій українського 
народу» – 3 (2,9%). Не змогли відповісти на пе-
рше запитання 14 дітей монокультурної школи, 
що склало 13,4%. 

Щодо суджень про свята й традиції кримсь-
котатарського народу, про які б діти хотіли роз-
повісти своїм ровесникам з інших країн, інтерес 
становлять широкі розгорнуті відповіді дітей з 
монокультурних шкіл, на відміну від відповідей 
дітей з полікультурних шкіл. 

Порівняльний аналіз суджень дітей з моно- 
та полікультурних шкіл щодо їхнього бажання 
більше дізнатися про свята й традиції кримсько-
татарського народу засвідчив, що: «зі всіма тра-
диціями кримськотатарського народу хотіли б 
ознайомитись» – 21,9% учнів монокультурних 
шкіл та 31,0% учнів полікультурних шкіл; про 
Курбан байрам – відповідно, 5,5% та 12,7%; тра-
диції весільного звичаю – 8,2% та 1,4%; більше 
дізнатися про всі свята – 2,7% та 1,4%; гендерні 
традиції – 1,4% та 2,8%. Крім того, діти з моно-
культурних шкіл у своїх відповідях згадали про 
такі свята, як Хидирлєз байрам – 11,0%; Ораза 
байрам – 11,0%; Дервіза байрам – 8,2%; Наврез 
байрам – 8,2%; старовинні традиції – 4,1%; а та-
кож про історію кримських татар – 2,7%; етикет 
отримання і дарування подарунків – 1,4%; тра-
диції кримськотатарського колядування – 1,4%. 
Відповіді дітей полікультурних шкіл стосували-
ся здебільшого традицій кримськотатарського 
народу – 4,2%. У відповідях крос-культурного 
характеру простежуються спроба крос-
культурного порівняння – 1,4%; бажання дізна-
тися про традиції інших народів – 1,4%; інше – 
1,4%. Мали труднощі з відповіддю 1,4% респон-
дентів монокультурних та 40,8% полікультурних 
шкіл. Не дали відповідь лише 8 дітей у моноку-
льтурній школі, що складає 11,0%. 

Метою другої анкети було виявлення знань 
про світові досягнення українського та кримсь-
котатарського етносів, ставлення до двох куль-
тур (захоплення, відкритість або закритість до 
сприймання, байдужість, інтолерантність), вияв-
лення застарілих стереотипів щодо української 
та кримськотатарської культур. 

Порівняння досвіду моно- та полікультур-
них шкіл АР Крим щодо суджень учнів про сві-
тові досягнення двох народів розкривають певну 
тенденцію та дають змогу окреслити певні групи 
відповідей. Діти першої групи (14,4%) переваж-
но виявили увагу до внутрішнього прояву досяг-
нень культури (видатні письменники, історичні 
особи, збереження своїх традицій, незалежність, 
мова та ін.). Відповіді дітей другої групи (19,6%) 
характеризуються знанням досягнень українсь-
кого та кримськотатарського народів та перева-
жною увагою до їхнього зовнішнього вияву (по-
бутова техніка, літак «Мрія» тощо). Також виок-
ремлюємо групу учнів (29,4%), які не знають, 
але бажають дізнатися про традиції обох наро-
дів. До іншої групи (36,6%) належать діти, які не 
знають досягнень двох народів. 

Наступні два запитання анкети мали вияви-
ти, що в учнів викликає захоплення в українсь-
кому та кримськотатарському народах, на що 
вони насамперед звертають увагу. Ці питання 
спрямовані на розкриття емоційно-ціннісної 
сфери крос-культурних цінностей. 

Цікаво, що діти монокультурних шкіл емо-
ційніше звертають увагу саме на зовнішній вияв 
культури українського народу (пісні, рушники, 
національні страви, національне вбрання, танці, 
мова, вінки, письменники, фільми, мультфільми, 
казки, вірші українською мовою, хатній інтер’єр, 
святкування Івана Купала), що становить 48 ви-
словлювань (54,6%). На другому місті в моноку-
льтурних школах група відповідей, що стосуєть-
ся внутрішнього світу українського характеру 
(гостинність, доброта, незалежність, працьови-
тість, весела вдача, дружелюбність, щирість, 
сміливість, відданість своєму народові, хороб-
рість, бажання вчитися та самостверджуватися, 
щедрість, любов до рідної мови, до віри, до Ба-
тьківщини, додержання власних традицій) – 26 
(29,6%), не дали відповідь 14 учнів (15,9%). Що-
до емоційної уваги до своєї культури діти моно-
культурних шкіл 101 відповідь (66,9%) присвя-
тили внутрішньому світові кримських татар 
(працьовитість, гостинність, повага до старших, 
вихованість, терпіння, терпимість, доброта, ку-
льтурність, цілеспрямованість, любов до музики, 
згуртованість, скромність, наполегливість, від-
даність, дружелюбство, взаємопідтримка, життє-
радісність, чесність, непереборне бажання пове-
рнутися на Батьківщину, любов до рідної землі, 
увага одне до одного, дружба з дітьми всіх наці-
ональностей), 41 висловлювання (27,2%) 
пов’язане із зовнішнім виявом своєї культури 
(національне вбрання, традиції, звичаї, літерату-
ра, фольклор, казки, свята, пісні, танці, мова, пи-
сьменники), не дали відповідь 9 учнів (6,0%). 
Припускаємо, що ці 66,9% відповідей про риси 
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характеру є важливим чинником у формуванні 
почуття власної гідності кримських татар. 

Відповіді дітей полікультурних шкіл на пе-
рше запитання про захоплення українською ку-
льтурою були такими: 33 відповіді (57,9%) сто-
сувалися зовнішнього вияву української культу-
ри (національне вбрання, пісні, свята, національ-
на їжа, легенди, мова, традиції, архітектура, ви-
шиванки), природі України було присвячено 8 
(14,0%) відповідей, внутрішнім якостям (праця 
українських людей, краса, любов до свого наро-
ду, доброта, любов) – 6 (10,5%), «не знаю» – 4 
(7,0%), «нічого» – 4 (7,0%), «українську культу-
ру вивчати не хочу» – 2 (3,5%). Щодо емоційної 
уваги до кримськотатарської культури діти полі-
культурних шкіл 42 відповіді (79,3%) присвяти-
ли культурі та традиціям кримських татар (наці-
ональне вбрання, пісні, свята, танці, співаки, ес-
традні інструменти, будівлі), тобто зовнішньому 
вияву культури, внутрішньому лише 1 (1,9%) – 
«люди»; «хотів би дізнатися» – 2 (3,8%); «не 
знаю» – 10 (18,9%). 

Отримані дані в полікультурній школі ми 
схильні пов’язувати з низьким рівнем сформова-
ності духовних цінностей дітей, прив’язаністю 
до матеріальних благ, зосередженістю на зовні-
шніх виявах культури (пісні, свята та ін.); відсу-
тністю інтересу до іншої культури, культурною 
замкненістю, яка за відсутності фактичної, прав-
дивої інформації про інші культури стає причи-
ною розвитку негативних стереотипів щодо них; 
незнанням своєї чи іншої культури, що свідчить 
про невизначеність із своїм ставленням до даних 
культур. Та це є нормальний стан для дитини, 
адже певні знання у неї ще тільки формуються, 
тоді як для дорослої людини даний стан може 
мати негативні наслідки. 

Порівняння емоційного досвіду до іншої ку-
льтури моно- та полікультурних шкіл дає мож-
ливість стверджувати, що сприйняття чи не-
сприйняття цінностей іншої культури відбува-
ється шляхом зовнішнього вияву культури: тра-
дицій, звичаїв тощо, тобто завдяки формі, а вже 
потім сприймається зміст цієї культури. Таким 
чином, можна говорити про рівень занурення в 
іншу культуру задля розуміння зовнішнього ви-
яву. 

Також ми досліджували судження дітей про 
незаслужені стереотипи щодо українського та 
кримськотатарського етносу. Дані, одержані під 
час опитування учнів, дають змогу вчасно ви-
явити та скоригувати взаємовідношення між 
представниками різних культур. 

Третя анкета для дітей 3–4-х класів виявляла 
вимоги дитини, які вона висуває до товариша та 
до себе у крос-культурних контактах. Також 
з’ясовувалося, як дитина себе виховує та яких 

якостей характеру, на її думку, їй не вистачає 
для позитивного крос-культурного контакту. Це 
завдання дало змогу виявити ставлення до себе 
та іншого та визначити саморегулятивний ком-
понент крос-культурних цінностей. 

Виходячи з порівняльного аналізу питання 
«Хто допоміг тобі виховувати себе?», можна ви-
значити певну тенденцію. Діти монокультурної 
школи, як представники колективної культури, 
підкреслюють роль батьків та старшого поколін-
ня у вихованні власних рис характеру. Діти по-
лікультурних шкіл зазначають, що допомогу в 
самовихованні отримали від друга або брата чи 
сестри та найголовнішу увагу приділяють тому, 
що самі прагнули виховувати себе (намагалися 
бути слухняними, виступали на міжшкільних 
змаганнях та змаганнях між класами, що додало 
їм впевненості у собі та сприяло формуванню 
високої самооцінки). 

Стосовно запитання «Яких рис характеру 
тобі не вистачає, щоб товаришувати з дітьми ін-
шої національності?» було одержано наступні 
результати. 30 учням, що складає 24,1%, у полі-
культурній школі часто-густо не вистачає знань 
інших мов, 22 дитини з монокультурної школи 
або 17,8% від опитаних відзначали, що їм бракує 
толерантності. Також 15 опитаних, що складає 
12,3% обох шкіл, зазначили, що мають усі якос-
ті, необхідні для дружби із дітьми іншої націо-
нальності. Це дає їм змогу впевнено почуватися 
у ситуації крос-культурного контакту. 57 дітей 
обох шкіл (46,0%) мали певні труднощі через 
нерозвиненість рефлексії. 

З метою виявлення сформованості рівня ре-
флексії щодо формулювання дитиною власної 
життєвої позиції та емоційно-ціннісної сфери 
крос-культурних відносин було використано 
проективну методику «Допиши оповідання». 
Оскільки провідною діяльністю у молодшому 
шкільному віці є навчальна діяльність, дітям бу-
ло запропоновано ситуації зі шкільного життя та 
надавалася змога уявити поведінку кримськота-
тарського та українського учня в новому для 
нього оточенні. Методом вступної бесіди з уч-
нями 4-х класів (усього 243) була проведена по-
передня робота, де діти уявляли дані ситуації, 
усно продовжували розповідь і лише потім запи-
сували її у зошити. За отриманими на даному 
етапі роботи результатами учнів було поділено 
на чотири групи. 

З метою виявлення найбільш типової пове-
дінки дітей початкових класів було проведено 
педагогічне спостереження. Цей метод, викорис-
таний як у монокультурній (Майський ЗНЗ І–ІІІ 
ст., Сімферопольський ЗНЗ І–ІІІ ст. № 42, Бах-
чисарайський ЗНЗ І–ІІІ ст. № 5, Євпаторійський 
ЗНЗ І–ІІІ ст. № 18, Білогірський ЗНЗ І–ІІІ ст. 
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№ 4), так і в полікультурній школі (Новостепнів-
ський ЗНЗ І–ІІІ ст., Сімферопольський ЗНЗ І–ІІІ 
ст. № 37) на прогулянках, перервах, під час ро-
боти гуртків, на виховних и позаурочних захо-
дах, підтвердив, що стосунки в молодшому шкі-
льному віці мають універсальний, абсолютний 
характер. 

Характерною для дітей 1-х класів було став-
лення до людини не як до представника іншої 
культури, а як до людини взагалі. І тільки в 2-му 
класі (слабко), у 3–4-х класах (виражено серед-
ньо) починають проявлятися у відповідях дітей 
етнокультурні ідентичності. За спостереженнями 
й опитуваннями вчителів, етнокультурна іденти-
чність виявляється найбільш усвідомлено і яск-
раво у підлітковому віці. 

Поодинокі вияви нетерпимості, культурної 
замкненості спостерігаються за відсутністю ін-
тересу, коли дитина не розуміє, про що йдеться. 
Наприклад, на святі Наврез байрам у ЗНЗ І–ІІІ 
ст. № 42 м. Сімферополя дійство відбувалося пе-
реважно кримськотатарською мовою, тому діти 
інших національностей, які також навчаються у 
цій школі, не витримували тривалого нерозумін-
ня і заважали іншим. 

В іншій школі (Майський ЗНЗ І–ІІІ ст. з 
кримськотатарською мовою викладання) на уро-
ках української мови під час пояснення матеріа-
лу про різдвяні традиції в Україні спостерігалася 
ситуація, коли звучали обурення, сміх та реплі-
ки: «Навіщо нам це потрібно, ми ж не дотриму-
ємося цих традицій». У даному разі спрацьову-
вав механізм упередженості щодо іншої культу-
ри. Урегулювати ситуацію на уроці молодому 
вчителеві вдалося розгорнутим поясненням, ак-
тивізацією учнів позитивними аспектами: якщо 
знаєш та поважаєш традиції не тільки своєї, але 
й іншої культури, то ти двічі людина. 

Звертала на себе увагу і ситуація, коли ди-
тина, навчаючись у полікультурній школі, соро-
милася традицій своєї культури, йдучи на пев-
ний моральний конфлікт із собою, прагнучи, 
щоб її поведінка не викликала негативної реакції 
з боку інших дітей. 

Отже, формування толерантного, терпимого, 
поважливого, відкритого, гідного ставлення як 
до своєї, так і до іншої культури – досить трива-
лий процес, тому вчителеві не один раз потрібно 
було роз’яснювати особливості іншої культури, 
щоб дитина гідно зберігала цінності своєї куль-
тури. 

За результатами констатувального етапу ек-
сперименту було визначено п’ять груп молод-
ших школярів із різним рівнем сформованості 
крос-культурних цінностей. 

Адекватний рівень сформованості крос-
культурних цінностей виявлено у 7,9% респон-

дентів. Вони добре знають особливості рідної та 
іншої культури. У дітей спостерігається стійкий 
інтерес до рідної та іншої культури. Вони пози-
тивно налаштовані на сприйняття цінностей ін-
шої культури. Високий рівень самосприйняття 
поєднується з прийняттям партнера по крос-
культурному контакту. Поведінку характеризує 
колективна спрямованість, терпимість, уміння 
знаходити спільне та специфічне у двох культу-
рах, ініціативність, вміння гідно відстоювати 
цінності своєї та прийняття цінностей іншої ку-
льтури. 

Достатній рівень (30,9%). Діти цього рівня 
добре знають традиції та основні цінності рідної, 
тоді як знання про іншу культуру несистематич-
ні. Своя та інша культури викликають стійкій ін-
терес. Діти позитивно налаштовані на цінності 
рідної культури, тоді як цінності іншої культури 
сприймають вибірково. Поведінку дітей даної 
групи відрізняє колективна спрямованість, тер-
пимість, вміння гідно відстоювати позиції своєї 
культури, що пояснюється привченістю дітей до 
моральної поведінки. Високий рівень самосп-
рийняття поєднується з вибірковим ставленням 
до партнера по крос-культурному контакту. 

Нормативно-сталий рівень (43,9%). Діти 
мають несистемні знання про рідну та чужу ку-
льтуру, хоча виявляють інтерес та відкритість до 
їх сприйняття. Конформістські мотиви проявля-
ються часом у терпимих чи нетерпимих діях. Ді-
ти висувають досить високі вимоги до партнера 
у крос-культурному контакті та невисокі до се-
бе. 

Середній рівень (12,1%) характерний для ді-
тей з фрагментарними знаннями про рідну та 
іншу культуру, вибірковим засвоєнням крос-
культурних цінностей та їх ситуативним виявом. 
Діти виявляють толерантність, відкритість, 
справедливість під тиском дорослих. У крос-
культурних контактах бувають грубими, закри-
тими, ставлять високі вимоги до інших та неви-
могливі до себе. 

Низький рівень притаманний 5,2% респон-
дентів. Брак або обмеженість знань про рідну та 
іншу культури негативно позначаються на пове-
дінці дітей та ставленні до партнера по крос-
культурному контакту. Такі діти демонструють 
байдуже ставлення до крос-культурних ціннос-
тей, у спілкуванні виявляють інтолерантність, 
закритість, грубість, висувають безпідставні 
звинувачення, опираються на негативні стерео-
типи. 

Порівняльні дані результатів сформованості 
крос-культурних цінностей у дітей молодшого 
шкільного віку в монокультурних та полікульту-
рних школах Автономної республіки Крим по-
дано у табл. 1. 
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Таблиця 1. 
Рівні сформованості крос-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в школах АР Крим. 

Рівні сформованості Монокультурна школа Полікультурна школа Загалом
показники у % показники у % показники у % 

Адекватний 28 9,9 8 4,7 36 7,9 
Достатній 69 24,3 71 42,0 140 30,9 
Нормативно-сталий 141 49,6 58 34,3 199 43,9 
Середній 32 11,3 23 13,6 55 12,1 
Низький 14 4,9 9 5,4 23 5,2 
Загалом 284 100 169 100 453 100 

Висновки. Вивчення стану сформованості 
крос-культурних цінностей молодших школярів 
дозволило нам виявити умови здійснення цього 
процесу у школі, провести діагностику рівнів 
сформованості крос-культурних цінностей дітей 
в АРК. 

На ґрунті зіставлення та порівняння реаль-
них показників поведінки молодших школярів з 
визначеними нами критеріями було визначено 5 
груп дітей з адекватним, достатнім, нормативно-
сталим, середнім, низьким рівнями сформовано-
сті крос-культурних цінностей. 

Дослідження показало, що причиною низь-
кого рівня сформованості крос-культурних цін-
ностей у молодших школярів є відсутність від-
повідної цілеспрямованої системи виховання, 
невикористання повною мірою можливостей по-
закласної роботи, неефективність змісту, форм і 
методів виховання, нерозуміння вчителями осно-
вних цілей та завдань формування крос-
культурних цінностей та непідготовленість бать-
ків до формування крос-культурних цінностей у 
власних дітей. 

Подальше дослідження буде спрямоване на 
розробку форм та методів виховної та навчальної 
роботи з метою підвищення рівня сформованості 
крос-культурних цінностей у молодших школя-
рів. 
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УДК 37.035:378 
Бахіча Е. Е. 

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТІВ 
В РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМАХ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ 

Анотація. У статті розглядається полікультурна підготовка майбутнього вихователя як спеці-
ально організований навчально-виховний процес, зорієнтований на формування його полікультурної 
компетентності і соціалізації в умовах полікультурного освітнього простору та розкривається про-
блема формування толерантності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в кон-
тексті виховної роботи у вищому навчальному закладі. Розкривається специфіка організації виховної 
роботи у вищому навчальному закладу, що забезпечує набуття майбутніми вихователями особисто-
го досвіду толерантної взаємодії і співпраці та ефективність полікультурної підготовки студентів 
до майбутньої професійно-педагогічної діяльності. 

Ключові слова: полікультурна освіта, позанавчальна діяльність, толерантність, толерантна 
взаємодія, полікультурне середовище. 
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Бахича Э. Э. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

В РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМАХ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Аннотация. В статье рассматривается поликультурная подготовка будущего воспитателя как 
специально организованный учебно-воспитательный процесс, ориентированный на формирование его 
поликультурной компетентности и социализации в условиях поликультурного образовательного про-
странства; анализируется проблема формирования толерантности у студентов специальности 
«Дошкольное образование» в контексте воспитательной работы в высшем учебном заведении. Рас-
крывается специфика организации внеаудиторной работы в высшей школе, которая обеспечивает 
приобретение будущими воспитателями личного опыта толерантного взаимодействия, сотрудниче-
ства и эффективность поликультурной подготовки студентов к будущей профессионально педаго-
гической деятельности. 

Ключевые слова: поликультурное образование, внеучебная деятельность, толерантность, толе-
рантное взаимодействие, поликультурная среда. 

Bakhicha E. E. 
THE FORMATION OF TOLERANT RELATIONS OF STUDENTS 

IN THE CONTEXT OF OUTSIDE CLASSROOM HOURS 
IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

Summary. The article deals with the formation of tolerance of future teachers of pre-school institutions 
in the context of educational work in higher educational establishment. Specification of the organization of 
the extracurricular work in higher institutions that ensures acquisition by the future teachers the personal 
experience of tolerant interaction and cooperation in multicultural environment. 

The peculiarity of the situation in Crimea, requires the use of specific technologies in education, and the 
multicultural, international education of children is carried out as an integral part of a holistic process of 
personal formation and spiritual development. 

The basis of the educational work accepted a thesis that the region is now a region where the general 
public most acutely manifested difficulty understanding between different cultures. With this in mind, the pur-
pose of the educational work was the formation of future teachers for guidance of tolerant interaction be-
tween the peoples living in the Crimea, the promotion of national cultures among young people, strengthen-
ing of friendly relations between people of different nationalities and create an experience tolerant interac-
tion and communication with outside training time in the outside classroom hours. 

Multicultural education of students carried out in educational work outside the classroom, was the 
project «National culture and beauty contests «Crimean beauty». 

Key words: multicultural education, outside classroom activity, tolerance, tolerant interaction, multicul-
tural environment. 

 
Постановка проблеми. Ученими і досвідом 

життя доведено, що дошкільне дитинство є од-
ним з найважливіших етапів у загальному про-
цесі становлення і розвитку кожної людини як 
особистості. Основні моральні цінності, культу-
рні норми людських відносин найбільш ефекти-
вно засвоюються і привласнюються в дошкіль-
ному дитинстві. В їх формуванні вирішальна 
роль належить вихователю, професійна діяль-
ність якого не лише забезпечує певну спрямова-
ність цього процесу, але й є моральним етало-
ном, взірцем, на який орієнтуються дошкільники 
і якому наслідують в своїй поведінці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті проблеми полікультурної освіти од-
ним із важливих питань визнається підготовка 
педагогів, здатних здійснювати професійно-

педагогічну діяльність у навчальних закладах з 
багатонаціональним складом учнів [1]. 

Досліджено зміст та шляхи формування ку-
льтури міжетнічних відносин студентської мо-
лоді у вищому навчальному закладі (Є. Степанов 
[1], Я. Довгополова [2]), культури міжнаціональ-
ного спілкування (Т. Атрощенко) [3], етнокуль-
турної компетентності (О. Гуренко), готовності 
вчителів до професійної діяльності в умовах по-
лікультурного середовища (Л. Гончаренко) [4], 
педагогічні технології підготовки школярів і 
вчителів до толерантної міжкультурної комуні-
кації (Т. Білоус, С. Бондирева, І. Лощенова, 
Ю. Тодорцева [5], Г. Безюлева, Г. Шеламова [6], 
А. Садохін та ін.). 

Окремі питання полікультурного виховання 
й освіти дітей дошкільного віку висвітлюються в 
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працях В. Ботнарь, Ю. Бочарова, М. Хайрудді-
нова, Л. Редькіної [7]. 

Особливу увагу вчені приділяють теорії і 
методиці виховання толерантності як особистої 
якості, що забезпечує коректну та продуктивну 
взаємодію в системі міжособових стосунків у 
полікультурному середовищі. 

Проте проблема підготовки майбутніх вихо-
вателів дошкільних навчальних закладів до про-
фесійної діяльності в полікультурному середо-
вищі не знайшла свого відображення у практиці 
виховної роботи вищих педагогічних навчальних 
закладів. 

Мета статі – розкрити специфіку організації 
виховної роботи у ВНЗ, що забезпечує набуття 
майбутніми вихователями особистого досвіду 
толерантної взаємодії і співпраці в полікультур-
ному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У контексті підготовки майбутніх вихователів до 
професійної діяльності в умовах полікультурно-
го середовища толерантність виступає критері-
єм, відповідно до якого оцінюється якість цієї 
підготовки, ступінь її відповідності конкретним 
історичним обставинам суспільного розвитку 
певної спільноти, зокрема такої, що постійно 
проживає у Криму. 

Полікультурне середовище є об'єктивним 
тлом для прояву толерантності кожної особисто-
сті, незалежно від того, до якої національної ку-
льтури вона належить і яку роль виконує в сис-
темі соціальних відносин [7]. 

Зважаючи на те, що толерантність належить 
до якостей особистості, яких вона набуває під 
впливом певних зовнішніх обставин, ми припус-
тили, що підготовка до її реалізації у професій-
ній діяльності майбутніх вихователів залежить 
від наявності у них особистого досвіду толеран-
тної взаємодії, діалогу і співпраці з представни-
ками інших національностей і культур. 

На нашу думку, вирішення цих завдань за-
безпечується в організації виховної роботи у 
ВНЗ, що забезпечує набуття майбутніми вихова-
телями особистого досвіду толерантної взаємодії 
і співпраці в полікультурному середовищі. 

За основу організації виховної роботи була 
прийнята теза, що Крим сьогодні є регіоном, де 
серед широких верств населення найбільш гост-
ро виявляються труднощі взаєморозуміння між 
представниками різних національних культур 
[8]. Зважаючи на це, метою виховної роботи бу-
ло формування у майбутніх вихователів наста-
нови на толерантну взаємодію між народами, що 
мешкають у Криму, популяризації їх національ-
них культур серед молоді, укріплення дружніх 
відносин між представниками різних національ-
ностей і створення досвіду толерантної взаємодії 

і спілкування у позанавчальний час, у процесі 
позааудиторної роботи. 

Полікультурне виховання студентів здійс-
нювалось у позааудиторній виховній роботі, де 
було реалізовано проект «Національні конкурси 
культури і краси «Кримська красуня». 

Використання у полікультурному вихованні 
майбутніх вихователів досвіду співпраці у тако-
му проекті виступало однією з педагогічних 
умов формування у них толерантності, підґрун-
тям для створення їхніх особистих переконань і 
визначення сенсів у міжкультурному спілкуванні 
і взаємодії. 

Виконання проекту було ініційовано і роз-
починалось у РВНЗ «Кримський інженерно-
педагогічний університет» у межах організації 
позааудиторної виховної роботи студентів пси-
холого-педагогічного факультету спеціальності 
«Дошкільне виховання». Пізніше до проекту бу-
ло залучено студентів інших спеціальностей, ін-
ших вищих навчальних закладів і згодом проект 
набув статусу республіканського. 

Реалізація проекту відбувалась у декілька 
етапів. Розпочинався він підготовкою і прове-
денням відбіркових конкурсів. Вони проходили 
під гаслом «Кримська українська красуня», 
«Кримська російська красуня», «Міс Естер», 
«Кримська вірменська красуня», «Кримськота-
тарська красуня» тощо. Головним завданням для 
учасниць цих конкурсів було володіння рідної 
мовою, вміння розповісти рідною мовою про ку-
льтурні традиції свого народу і сім'ї; продемонс-
трувати вміння користуватися атрибутами наці-
онального вбрання, виготовляти його. Дівчини-
студентки мали відповісти журі на запитання 
щодо історії проживання свого народу на тери-
торії Криму, особливості національної культури, 
що відрізняють її від інших. 

Кожному етапу реалізації проекту відпові-
дали певні форми і методи виховної роботи. Так, 
для підготовки у перших відбіркових турах сту-
дентки долучались до роботи з першоджерелами 
задля пошуку інформації, найбільш цікавої і 
значущої для демонстрації власної національної 
культури. Вони вивчали історію свого народу, 
його культурні традиції, форми їх сучасного від-
творення та інших народів, що проживають у 
Криму. Відбір і структурування інформації тако-
го змісту сприяло усвідомленню учасницями 
проекту витоків власної культури та історії її ро-
звитку, мотивувало їх до пізнавальної діяльності 
та етнічної самоідентифікації. 

Наступним кроком у реалізації проекту було 
практичне оволодіння його учасниками традиці-
ями культури свого народу і способами їх де-
монстрації іншим. Студентки-учасниці проекту 
навчались привітанню на мові народів, що про-
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живають у Криму; елементам традиційних наці-
ональних танців і співів; виготовленню націона-
льних страв; демонстрації особливостей харак-
теру, поведінки й темпераменту свого народу, 
взаємин дорослих і дітей у сім'ї, сімейному ви-
хованні тощо. 

У фіналі учасниці-студентки всіх вузів Кри-
му мали продемонструвати журі і глядачам свою 
обізнаність у культурі власного та інших народів 
Криму, практичні навички володіння традиціями 
національної кухні, побуту, виховання дітей, ак-
торські здібності у відтворенні національних 
свят та їх образів. Наприклад, представниці вір-
менської культури інсценували головне свято лі-
та Вардавар. Конкурсантки єврейської націона-
льності інсценували святкування Пуриму, украї-
нської – Обжинок, кримськотатарської – Навре-
зу, німецької – Різдва, російської – Масляниці. 

Наступного року учасницям в фіналі необ-
хідно було продемонструвати національні звичаї 
і традиції, пов'язані з такою важливою подією, 
як одруження. Інсценуванням передували розпо-
віді конкурсанток на рідній мові про особливості 
підготовки до церемонії, проведення обрядів за-
ручення і самого святкування одруження. На-
приклад, вірменські дівчата продемонстрували 
традицію викупу шлюбного вбрання нареченої у 
свахи, кримськотатарські презентували дівич-
вечір «Хна геджеси». 

Фінал ще одного року був присвячений на-
ціональним традиціям виховання дітей. На попе-
редньому турі студентки мали розповісти про те, 
які сімейні цінності є в їхній національній куль-
турі, як вони зберігаються і наслідуються через 
виховання дітей. У фіналі було представлено 
святкування народження дитини у кримськота-
тарській і вірменській сім'ях; сценки з ілюстра-
ціями традицій виховання дитини у німецькій, 
єврейській, українській і російській сім'ях тощо. 

Таким чином, протягом дев'яті років студен-
тки психолого-педагогічного факультету РВНЗ 
«КІПУ», студенти інших вузів і спеціальностей 
залучались до вивчення звичаїв і культурних 
традицій народів, що мешкають у полікультур-
ному середовищі Криму. 

За результатами реалізації проекту ««Націо-
нальні конкурси культури і краси» спостерігало-
ся, що на формування у молоді і зокрема майбу-
тніх вихователів толерантності, толерантної по-
ведінки великий вплив має обізнаність з культу-
рою, культурними традиціями і звичаями свого 
та інших народів. Участь у міжнаціональних, 
полікультурних проектах позитивно позначаєть-
ся на розвитку етнічної самосвідомості майбут-
ніх вихователів. Досвід спілкування і співпраці 
студентів у процесі реалізації проекту перекону-
вав їх, що національні відмінності не є підста-

вою для непорозуміння і ворожнечі. Все зале-
жить від того, як людина інтерпретує зовнішній 
вигляд і поведінку людини, яка належить до ін-
шої культури, як вона розуміє ці особливості і 
сприймає їх. Після участі у проекті толерант-
ність як усталена риса особистості була виявлена 
у більшості його учасників. 

Отже, полікультурне середовище, яке було 
створено під час реалізації проекту, сприяло збе-
реженню національно-культурних традицій і по-
пуляризації ідеї про їх відтворення у сьогоденні. 
Воно відкривало перспективи для формування у 
студентів потреби у самоідентифікації у межах 
власної національної культури і усвідомлення 
інших, стимулювало їх до полікультурної про-
світи і самовдосконалення. 

Багатонаціональний полікультурний студе-
нтський колектив, створений на засадах власної 
ініціативи для виконання проекту, став об'єктив-
ним середовищем для полікультурних відносин і 
набуття досвіду продуктивності толерантної вза-
ємодії і співпраці для майбутніх педагогів [9]. 
Він став для них наочним життєвим прикладом 
доцільності і ефективності прояву толерантності 
як принципу взаємодії з людьми інших поглядів 
і національних культур. 

Набутий таким чином досвід толерантності і 
толерантної поведінки став для майбутніх вихо-
вателів поштовхом для їх власних педагогічних 
проектів, пов'язаних безпосередньо з професій-
ною діяльністю, що включає розвиток толерант-
ності і полікультурне виховання дітей дошкіль-
ного віку. Власні переконання й досвід визнача-
ли, куди має бути спрямована соціалізація дити-
ни у багатонаціональному колективі, яким чи-
ном знання іншої етнокультури, її мови, тради-
цій і культурних цінностей впливають на поро-
зуміння з дитиною та її сім'єю в умовах поліку-
льтурного середовища дошкільного навчального 
закладу. 

Висновки. Постійне спостереження за ре-
зультатами діяльності студентів під час їхньої 
теоретичної і практичної підготовки, участі їх у 
виховній позааудиторній роботі показало, що 
послідовне і доцільне використання народних 
традицій і культури народів, що проживають на 
території Криму в їх історичній цілісності спри-
яє вихованню у молоді толерантності, дозволяє 
запобігти труднощів непорозуміння у полікуль-
турному середовищі життя і професійної діяль-
ності. 

Для майбутніх вихователів це стало базою 
для усвідомлення і практичним досвідом, які 
можуть бути перенесені і адаптовані для вирі-
шення завдань полікультурного виховання дітей 
під час роботи у дошкільних навчальних закла-
дах Криму. 
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Білогур В. Є. 

МОТИВАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР У ФІЗКУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Анотація. У статті розкрито зміст різних мотивів у фізкультурно-спортивній діяльності сту-
дентської молоді МДПУ ім. Б. Хмельницького: функціональних, валеологічних, естетичних, психологі-
чних, морально-психологічних, раціонально-гігієнічних, корпоративних, а також мотивів фізичного 
самовдосконалення, психологічної релаксації та самоствердження. Визначальними мотивами до за-
нять фізичною культурою і спортом виявлено турбота про власне здоров'я, турбота про підвищення 
фізичної підготовленості, потреба зняти втому та підвищити працездатність. Основним факто-
ром, який перешкоджає студентам займатися фізичною культурою і спортом, більшість студентів 
вважає недолік часу. 

Ключові слова: студентська молодь, фізкультурно-спортивна діяльність, мотивація, мотива-
ційна структура, валеологічні мотиви, компаративні мотиви, функціональні мотиви. 

Билогур В. Е. 
МОТИВАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ФАКТОР В ФИЗКУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация. В статье раскрыто содержание различных мотивов в физкультурно-спортивной 

деятельности студенческой молодежи МГПУ им. Б. Хмельницкого: функциональных, валеологиче-
ских, эстетических, психологических, рационально-гигиенических, корпоративных, компаративных, 
узкоутилитарного, а также мотивов физического самосовершенствования, психологической релак-
сации и самоутверждения. Приоритетными мотивами в занятиях физической культурой и спортом 
являются забота о собственном здоровье, забота о повышении физической подготовленности, по-
требность снять усталость и повысить работоспособность. Одним из основных факторов, пре-
пятствующим заниматься физической культурой и спортом, большинство студентов считает не-
достаток времени. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, физкультурно-спортивная деятельность, мотивация, 
мотивационная структура, валеологические мотивы, компаративные мотивы, функциональные мо-
тивы. 
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Biloghur V. E. 
MOTIVATION AS THE PRIORITY FACTOR IN THE PHYSICAL CULTURE 

AND SPORT ACTIVITY OF STUDENTS 
Summary. The article reveals the structure of motives in the sport activity of students including func-

tional, valeological, aesthetic, psychological, rational and hygienic, corporate, comparative and motives of 
physical self psychological relaxation and self-affirmation. The priority motives to the physical culture and 
sport of students of the University named after Bogdan Khmelnitsky are health care and improving physical 
fitness, the need to relieve fatigue and improve performance. One of the main factors which hinders the en-
gagement in physical culture and sports, is that majority of students feel lack of time. To increase motivation 
for physical training, we have to influence the internal position of the personality. During conversations we 
use psychological trick «suggestion». During the experiment we conducted the interviews with students about 
healthy lifestyles, the benefits of physical training and its positive effects on the body. The negative impacts of 
bad habits on health, tried to explain that sport is incompatible by smoking and alcohol. Since each person 
has his ideal, using the method of «imitation», can form a desire to improve themselves through physical cul-
ture and sports. The use of active learning methods in theory classes contributes to the formation and devel-
opment of cognitive interests of students as the development of knowledge and skills formation, to the practi-
cal physical training. Talks and meetings were organized with famous athletes and demonstration lessons 
were shown. We had showed to students that sport helps to achieve some success in life, and it brings tre-
mendous willpower. The teachers of physical training work on how to raise the interest of students in physi-
cal education. 

Key words: students, youth, sports activity, motivation, motivational structure, valeological motives, 
comparative motives, functional motives. 

 
Постановка проблеми. Мотивація до фізи-

чної активності – особливий стан особистості, 
спрямований на досягнення оптимального рівня 
фізичної підготовленості і працездатності. Про-
цес формування інтересу до занять фізичною ку-
льтурою і спортом – це не одномоментний, а ба-
гатоступінчатий процес: від перших елементар-
них гігієнічних знань та навичок до глибоких 
психофізіологічних знань теорії та методики фі-
зичного виховання і інтенсивних занять спортом 
[1]. Студентство, особливо на початковому етапі 
навчання, є найбільш вразливою частиною мо-
лоді, яка стикається з низкою труднощів, пов'я-
заних із збільшенням навчального навантаження, 
невисокою руховою активністю, відносною сво-
бодою студентського життя, проблемами у соці-
альному та міжособистісному спілкуванні. Ни-
нішні студенти – це основний трудовий резерв 
країни, це майбутні батьки, і їх здоров'я та бла-
гополуччя є запорукою здоров'я і благополуччя 
всієї нації. У зв'язку з цим величезну роль відіг-
рає вивчення мотивів, інтересів і потреб сучасної 
молоді у заняттях фізичними вправами [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно з аналізом наукової та навчально-мето-
дичної літератури, опитувань та анкетувань у 
студентів різних спеціальностей та курсів нефіз-
культурных ВНЗ були виявлені групи мотивів до 
занять фізичною культурою: оздоровчі, рухово-
діяльні, змагально-конкурентні, естетичні, кому-
нікативні, пізнавально-розвиваючі, творчі, про-
фесійно-орієнтовані, виховні, культурологічні, 
статусні, адміністративні та психологічні [2–4]. 

Протягом тривалого часу серед вчених і фа-
хівців-практиків переважала думка, що активні, 
регулярні заняття молоді спортом самі по собі 
дозволяють вирішити широке коло важливих 
соціокультурних завдань: сприяють збереженню 
та зміцненню здоров'я, різнобічному і гармоній-
ному розвитку, формуванню фізичної і духовної 
культури. Відповідно до цього, основні зусилля 
спрямовувались на всесвітній розвиток спорту і 
включення в активні, регулярні заняття й як до-
помога для більшої кількості молодих людей. 
Разом з тим, аналіз впливу активних занять спо-
ртом на здоров'я, особисті характеристики, взає-
мини людей показують, що соціокультурний по-
тенціал спорту не реалізується автоматично 
(принаймні, у повному обсязі). У цьому зв'язку 
важливого значення набуває виявлення мотива-
ційної основи фізкультурно-спортивної діяльно-
сті. 

Мета статті – визначення мотивів та інте-
ресів студентів МДПУ ім. Б. Хмельницького до 
занять фізичною культурою і спортом. Метода-
ми дослідження є теоретичний аналіз літератур-
них джерел, анкетування, методи математичної 
статистики. 

Виклад основного матеріалу. Як показу-
ють результати проведених досліджень, різно-
манітні мотиви спонукають молодих людей (уч-
нів і студентів) займатися фізичною культурою і 
спортом. Провідне місце в їх структурі займають 
«турбота про поліпшення свого здоров'я», «пот-
реба в рухах, фізичних вправах» (в оцінці учнів), 
а також «бажання не бути гірше інших», «потре-
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ба в самоствердженні, бажання бути кращим за 
інших». 

У всіх вікових та освітніх групах учнів є од-
ні й ті ж мотиви, проте їх «питома вага» в зага-
льній мотиваційній структурі різна. Відзначимо, 
перш за все, ті мотиви, які не перетерплюють 
сильних вікових та «освітніх» коливань. Це – ту-
рбота про поліпшення свого здоров'я, потреба в 
самоствердженні, потреба в спілкуванні і прове-
денні вільного часу [5; 6]. 

При проведенні соціологічного дослідження 
ми взяли модель О. Л. Славко і адаптували її до 
студентів МДПУ ім. Б. Хмельницького, а також 
виходили з того, що фізкультурно-спортивна ак-
тивність студентів викликається багатьма моти-
вуючими факторами. Серед них виділимо, перш 
за все, функціональні мотиви, що виражають по-
требу в функціональній підготовці студентів до 
майбутньої професійної діяльності [1]. Фізична 
підготовленість є необхідною і важливою скла-
довою професійної підготовки майбутніх спів-
робітників. Емпіричним індикатором функціо-
нальних мотивів було прийнято «бажання під-
вищити фізичну підготовленість». 

Виділимо також валеологичні мотиви, що 
орієнтуються безпосередньо на збереженні і змі-
цненні здоров'я [7, с. 31]. З ними пов'язані безпо-
середньо мотиви фізичного вдосконалення, тоб-
то прагнення студентів оптимізувати свою вагу, 
поліпшити фігуру і т. п. [8, с. 19]. 

До фізкультурно-спортивної активності спо-
нукають і мотиви психологічної релаксації, по-
в'язані з необхідністю і можливістю зняти втому, 
підвищити працездатність. Як показують по-
всякденні спостереження, кращий спосіб емо-
ційного розвантаження і відпочинку – активні 
фізичні рухи, заняття [9, с. 7]. Разом з тим обме-
ження і блокування можливості емоційної рела-
ксації призводять, як показують дослідження, 
по-перше, до формування та ескалації агресив-
них установок і дій, по-друге, до вживання алко-
голю і наркотиків як засобів релаксації [10, с. 8]. 

Серед усіх мотивів доцільно виділити також 
естетичні мотиви і мотиви самоствердження. 
Перші орієнтують на те, щоб за допомогою за-
нять фізичною культурою і спортом «виховувати 
красиву манеру і культуру рухів», другі – на те, 
щоб домогтися спортивних успіхів. Самоствер-
дження мобілізує фізичні і духовні сили людини, 
направляє їх на ту чи іншу область, служить ім-
пульсом постійного нарощування його «ресур-
сів». Він прагне діяти в міру своїх здібностей з 
найбільшою віддачею. Навряд чи можна вказати 
на якийсь інший стимул активності, дія якого 
призводила б до подібного результату. 

Слід звернутися також до психологічних, 
морально-психологічних і раціонально-гігієніч-

них мотивів. Перші виражають схильність лю-
дини займатися фізичною культурою і спортом 
за звичкою, другі орієнтують на те, щоб «вихо-
вати волю, характер, цілеспрямованість», треті – 
на те, щоб «раціонально використовувати віль-
ний час». 

До фізкультурно-спортивних занять можуть 
спонукати також корпоративні мотиви (прагнен-
ня відстояти честь факультету, курсу) і компара-
тивні мотиви (бажання не відставати від друзів, 
однокурсників). 

Можливий, нарешті, вузькоутилітарний мо-
тив, пов'язаний з необхідністю виконання навча-
льної програми, отримання заліку з фізичної ку-
льтури. 

На основі вищезазначеного було виділено 
групи мотивів і їх індикатори: 
- функціональні – бажання підвищити фізичну 

підготовленість; 
- валеологічні – необхідність оптимізувати ва-

гу, поліпшити фігуру; 
- мотиви фізичного самовдосконалення – оп-

тимізувати вагу, поліпшити фігуру; 
- мотиви психологічної релаксації – можли-

вість зняти втому і підвищити працездатність; 
- естетичні – виховувати красиву манеру і ку-

льтуру рухів; 
- мотиви самоствердження – домогтися спор-

тивних успіхів; 
- психологічні – займатися за звичкою; 
- морально-психологічні – виховувати харак-

тер, волю, цілеспрямованість; 
- раціонально-гігієнічні – раціонально викори-

стовувати вільний час; 
- корпоративні – відстояти честь факультету, 

курсу; 
- компаративні – бажання не відставати від 

друзів, однокурсників; 
- вузькоутилітарні – бажання отримати залік з 

фізичної культури. 
За даними соціологічного опитування сту-

дентів 1–2 курсів Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Б. Хмельницько-
го у кількості 362 студентів різних напрямків на-
вчання наведено розподіл відповідей про реальні 
мотиви до фізкультурно-спортивної діяльності у 
ВНЗ. При проведенні анкетування студенти від-
мічали свою стать, чи займаються вони спортом 
поза ВНЗ, за якім напрямком навчаються, та ін. 

Після обробки анкет згідно с методикою 
О. Л. Славко нами надана порівняльна оцінка 
мотивів у фізкультурно-спортивної діяльності у 
процентному співвідношенні: 
1) бажання підвищити фізичну підготовленість – 

36%; 
2) оптимізувати вагу, поліпшити фігуру – 

17,4%; 
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3) зміцнити здоров'я – 13%; 
4) виховувати волю, характер, цілеспрямованість – 

11,6%; 
5) зняти втому і підвищити працездатність – 

4,6%; 
6) домогтися спортивних успіхів – 4,2%; 
7) вчасно отримати залік з фізичної культури – 

3,2%; 
8) звичка до такого роду занять – 3,0%; 
9) виховувати красиву манеру, культуру рухів – 

2,6%; 
10) раціонально проводити час – 2,4%; 
11) бажання не відставати від друзів – 1,4%; 
12) бажання відстояти честь факультету, курсу – 

0,6%. 
Приступаючи до аналізу даних, відзначимо, 

насамперед, провідну роль мотиву «бажання пі-
двищити фізичну підготовленість», яка особливо 
сильно проявляється в поведінці студентів, які 
займаються спортом. Досить сильні функціона-
льні мотиви, особливо серед дівчат і студентів, 
які займаються ЛФК. Валеологічні і морально-
психологічні мотиви активно проявляються се-
ред відмінників і студентів-спортсменів. Решта 
мотивів явно поступаються зазначеним, хоча для 
окремих категорій опитаних їх роль досить по-
мітна. Так, для спортсменів провідну роль відіг-
рає мотив досягнення спортивних успіхів, який 
важливий і для «відмінників». Для них також 
значення мають релаксаційні, естетичні і раціо-
нально-гігієнічні мотиви. 

Слід звернути увагу також на відносну зна-
чимість корпоративних мотивів для «відмінни-
ків» і «спортсменів», утилітарних і релаксацій-
них мотивів для дівчат. Дві групи мотивів відіг-
рають вирішальну роль у спонуканні студентів 
МДПУ до фізкультурно-спортивної діяльності. 
Це – валеологічні (турбота про власне здоров'я) і 
функціональні (турбота про підвищення фізич-
ної підготовленості). Досить значущу роль гра-
ють також мотиви психологічної релаксації (по-
треба зняти втому і підвищити працездатність). 
Невисока роль естетичних і вузькоутилітарних 
мотивів. Зовсім незначний вплив на мотивацію 
фізкультурно-спортивної активності дають й ін-
ші мотиви – морально-психологічні, раціональ-
но-гігієнічні і мотиви самоствердження. Є певні 
гендерні відмінності в мотивах фізкультурно-
спортивної активності. Для чоловіків порівняно 
більше значення мають функціональні мотиви, 
для жінок – валеологічні. Для обох гендерних 
груп рівнозначні мотиви психологічної релакса-
ції. Серед чоловіків відносно більше проявля-
ються вузькоутилітарні і, як це ні парадоксально, 
естетичні мотиви. Прагнення виховувати краси-
ву манеру і культуру рухів сильніше проявляєть-
ся ні у жінок, а у чоловіків. 

Порівняння отриманих даних призводить до 
наступного висновку: виявляється тенденція 
ослаблення основних мотивів фізкультурно-
спортивної діяльності, що актуалізує проблему її 
ефективної мотивації. У ході дослідження з'ясо-
вувалося також те, що заважає займатися фізку-
льтурно-спортивною діяльністю. Основним фак-
тором, що перешкоджає цих занять є, на думку 
опитаних, відсутність вільного часу, точніше 
сказати, недолік цього часу. На цей фактор вка-
зують 58% студентів-юнаків і 44% студенток-
дівчат. Зауважимо, що отримані відповіді не зо-
всім узгоджуються з даними по бюджету вільно-
го часу. У 40% респондентів добовий бюджет ві-
льного часу становить 3–4 години, у 39% – 7 і 
більше годин, у 10% – 1–2 години, у решти – 5–6 
годин. 

Чим пояснити таку неузгодженість? По-
перше, студенти можуть мати у своєму розпоря-
дженні вільний час, але використовувати його в 
інших цілях (підготовка до занять, спілкування у 
сім'ї і т. д.). Не залишається цього часу саме для 
фізкультурно-спортивних занять. По-друге, рес-
понденти можуть скористатися стереотипною 
схемою пояснення, що має широке поширення в 
повсякденній свідомості. Якщо хтось щось не 
робить, то пояснює це зазвичай браком часу, і це 
пояснення вважається його оточенням цілком 
«поважним», навіть якщо насправді були інші 
причини. 

Друга за значимістю причина – відсутність 
секцій по улюбленому виду спорту. На неї вка-
зують кожен сьомий з опитаних юнаків і кожна 
шоста з дівчат. Таким чином, дівчата відчувають 
більше незручностей через відсутність бажаних 
спортивних секцій, ніж юнаки. Далі, для юнаків 
порівняно більшою перешкодою є «відсутність 
інвентарю та спортивної форми», «недолік фіз-
культурних знань для організації самостійних 
занять», для дівчат – «слабка організаторська 
робота». Серед дівчат також порівняно більше 
тих, хто вагався з визначенням факторів, що за-
важають занять фізичною культурою і спортом. 

При проведенні соціологічних опитувань 
перелік «негативних» чинників був доповнений 
наступними: «власна неорганізованість», «відсу-
тність достатньої мотивації», «не вистачає сут-
тєвого поштовху з боку». Результати опитування 
про чинники, які заважають фізкультурно-
спортивній діяльності студентів, були наступні: 
1) недолік вільного часу – 47,1%; 
2) недолік знань в галузі фізичної культури для 

організації самостійних занять – 14,3%; 
3) відсутність інвентарю та спортивної форми – 

1,7%; 
4) відсутність секцій з улюбленого виду спорту – 

1,8%; 
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5) слабка організаційна робота, ніхто не залуче-
ний в секції – 16%;

6) власна неорганізованість – 1,3%;
7) відсутність достатньої мотивації – 19,2%;
8) відсутність суттєвого «поштовху» з боку –

0,6%. 
Висновки. Основною перешкодою для фіз-

культурно-спортивної діяльності є «недолік ві-
льного часу», що акцентують, перш за все, «від-
мінники». Посилюється роль таких негативних 
факторів, як «відсутність достатньої мотивації» і 
«слабка організаційна робота». 

Зміст психолого-педагогічних впливів і си-
туацій на основі конструктивної педагогічної 
взаємодії (тренер-викладач – студент) на теоре-
тичних та практичних заняттях, а також науково-
методичних семінарах і конференціях активізує 
у студентів переоцінку колишнього мотивацій-
ного ставлення до занять студентів фізичною 
культурою. 

За допомогою розширення діапазону знань 
про фізкультурно-спортивну діяльність, її цінні-
сне призначення для особистості і суспільства 
можливе зміщення акцентів у студентів з тради-
ційної адміністративної спрямованості фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності на її оздоровчий, 
виховний, освітній та професійно-розвиваючий 
потенціал. 
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УДК 37.013.2:37.04 
Васильев И. Б., Файзуллина З. Ф. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 
Аннотация. На основе системного подхода выявлены и теоретически обоснованы педагогиче-

ские условия формирования лингвокоммуникативной культуры учащихся технической гимназии. Для 
этого педагогическая система была рассмотрена как система, где основной целью ее функциониро-
вания является формирование лингвокоммуникативной культуры. Соответственно, условия сущест-
вования каждого структурного компонента педагогической системы явились одновременно условия-
ми формирования лингвокоммуникативной культуры учащихся технической гимназии. 

Поскольку никакое другое образование не обладает такой оптимальностью как педагогическая 
система, то сделан вывод о том, что количество педагогических условий будет одновременно мини-
мальным, необходимым и достаточным. 

Ключевые слова: лингвокоммуникативная культура, техническая гимназия, педагогическая сис-
тема, педагогические условия, системный подход. 
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Васильєв І. Б., Файзулліна З. Ф. 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ УЧНІВ ТЕХНІЧНОЇ ГІМНАЗІЇ 
Анотація. На підставі системного підходу виявлені й теоретично обґрунтовані педагогічні умо-

ви формування лінгвокомунікативної культури учнів технічної гімназії. Для цього педагогічна систе-
ма була розглянута як система, де основною метою її функціонування є формування лінгвокомуніка-
тивної культури. Відповідно, умови існування кожного структурного компонента педагогічної сис-
теми є одночасно умовами формування лінгвокомунікативної культури учнів технічної гімназії. 

Оскільки ніяке інше утворення не має таку оптимальність як педагогічна система, то зроблений 
висновок про те, що кількість педагогічних умов буде одночасно мінімальною, необхідною і достат-
ньою. 

Ключові слова: лінгвокомунікативна культура, технічна гімназія, педагогічна система, педагогі-
чні умови, системний підхід. 

Vasilyev I. B., Fayzullina Z. F. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF LINGVOCOMMUNICATIVE CULTURE 

FORMATION OF TECHNICAL GRAMMAR SCHOOL PUPILS 
On the basis of the system approach pedagogical conditions of lingvocommunicative culture formation of 

technical grammar school pupils are revealed and theoretically proved: 
1) teachers of a technical grammar school with profound learning of foreign language should generate ling-

vocommunicative culture of pupils;
2) components of lingvocommunicative culture should be included in the list of disciplines where studying of

the standards of speech and culture of pupils is formed;
3) it is necessary to develop technology of foreign language learning as much as possible and focus it on the

development of lingvocommunicative culture of pupils;
4) to master the components of lingvocommunicative culture we should take into account pupils’ individual

mental and physiological features and on the basis of conscious statement of the purpose to develop cul-
ture;

5) teachers of the technical grammar school put the aim to develop lingvocommunicative culture of pupils in
the course of foreign language teaching; they should be competent of methods, forms and means of the
given process;

6) the level of lingvocommunicative culture of pupils should be fixed with the help of diagnostic aids.
As no other formation possesses such optimality as pedagogical system the quantity of pedagogical con-

ditions will be simultaneously minimum, necessary and sufficient. 
Key words: lingvocommunicative culture, a technical grammar school, pedagogical system, pedagogical 

conditions, the systematic approach. 

Постановка проблемы. Практическая реа-
лизация любого педагогического явления в кон-
кретном образовательном процессе требует соз-
дания определенной совокупности условий, при 
которых это явление сможет существовать и 
развиваться. Данное утверждение, безусловно, 
справедливо и для процесса формирования лин-
гвокоммуникативной культуры (ЛКК) учащихся 
технической гимназии в процессе изучения ино-
странного (английского) языка. Таким образом, 
выявление и теоретическое обоснование необхо-
димого и достаточного перечня педагогических 
условий, требуемых для формирования ЛКК 
учащихся технической гимназии, является акту-
альным и целесообразным для рассмотрения. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам формирования лингвокомму-
никативной культуры посвящены работы ряда ис-

следователей (К. Ш. Бикмурзина [1], А. В. Осия-
новой, В. Л. Темкиной [2], Е. Ю. Тучковой [3] и 
др.). Для выявления возможностей формирова-
ния ЛКК студента авторы указывают на ряд 
средств и условий. 

Условием формирования ЛКК можно счи-
тать целенаправленное воспитание оценочного 
отношения к высказыванию, что включает в себя 
осознание говорящим целевой установки ком-
муникации, учет ситуации и условий общения, 
места, адресата, прогнозирование воздействия 
высказывания на собеседника [2]. 

Исследователи считают, что формирование 
лингвокоммуникативной культуры в образова-
тельном процессе базируется на «усложнении 
вербальной деятельности, ее структурных ком-
понентов; на отношении преподавателя к сту-
денту как к субъекту вербальной деятельности; 
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на форсировании субъектно-субъектных отно-
шений в процессе их совместной деятельности» 
[2, с. 99]. 

Целью статьи является выбор методологи-
ческого подхода и определение на его основе со-
вокупности педагогических условий формиро-
вания ЛКК учащихся технической гимназии с 
углубленным изучением английского языка и 
теоретическое их обоснование. 

Изложение основного материала. Для вы-
явления искомых педагогических условий необ-
ходимо, прежде всего, решить две задачи: 
1) четко определить само понятие «педагогиче-

ские условия»;
2) определить методологический подход для вы-

деления вышеназванной совокупности усло-
вий.

Для решения первой задачи изначально оп-
ределим само понятие «условие». Так, под поня-
тием «условие» мы в дальнейшем будем пони-
мать «философскую категорию, выражающую 
отношение предмета к окружающим его явлени-
ям, без которых он существовать не может. Сам 
предмет выступает как нечто обусловленное, а 
условие – как относительно внешнее предмету 
многообразие объективного мира. В отличие от 
причины, непосредственно порождающей то или 
иное явление или процесс, условия составляют 
ту среду, обстановку, в которой последние воз-
никают, существуют и развиваются» [4, с. 497]. 

Поскольку в нашем исследовании предме-
том является формирование лингвокоммуника-
тивной культуры учащихся технической гимна-
зии, то для его осуществления нам необходимо 
определить условия, без которых данное явление 
«существовать не может». Так как процесс фор-
мирования лингвокоммуникативной культуры 
учащихся технической гимназии является педа-
гогическим процессом, происходящим в педаго-
гической среде, а точнее в педагогической сис-
теме (ПС), то условия его существования будут 
являться, соответственно, условиями педагоги-
ческими. 

Для решения второй задачи основанием бу-
дет служить тезис о том, что развитие лингво-
коммуникативной культуры мы будем осущест-
влять в педагогической системе. В нашем кон-
кретном случае педагогической системой явля-
ется техническая гимназия с углубленным изу-
чением английского языка. Соответственно, для 
выделения вышеназванных педагогических ус-
ловий целесообразно применить системный под-
ход, что согласуется с теорией Н. В. Кузьминой 
о том, что любой педагогический процесс с по-
зиции системного подхода рассматривается как 
педагогическая система, состоящая из «взаимо-
связанных структурных и функциональных ком-

понентов, подчиненных целям воспитания, обра-
зования и обучения подрастающего поколения и 
взрослых людей» [5, с. 10]. 

Под структурными компонентами ПС сле-
дует понимать её основные базовые характери-
стики, совокупность которых образует факт на-
личия ПС и отличия ПС от всех других (непеда-
гогических) систем. Отметим, что Н. В. Кузьми-
на выделила следующие структурные элементы 
ПС: цели существования ПС; учебная и научная 
информация как предмет усвоения; средства, 
формы и методы педагогического воздействия 
(средства педагогической коммуникации) для 
достижения целей ПС; учащиеся, испытываю-
щие потребность в образовании; педагог, соот-
ветствующий целям ПС, владеющий определен-
ной информацией, средствами коммуникации, 
вооруженный психологическими знаниями об 
объекте педагогического воздействия (учащих-
ся) [5, с. 10–12]. 

Кроме этого, И. Б. Васильев в своих работах 
[6–9] на основе изучения представлений веду-
щих специалистов в области системного подхода 
в педагогике (Н. В. Кузьминой, В. П. Беспалько, 
И. П. Подласого, В. П. Симонова и др.) и анализа 
информации в процессе обучения и воспитания 
уточнил и дополнил структуру ПС, выделив по-
мимо её структурных компонентов (статические 
характеристики ПС) ещё и функциональные обо-
лочки (динамические характеристики ПС) для 
каждого компонента ПС [6; 7]. В педагогической 
системе И. Б. Васильев выделил шесть струк-
турных компонентов: 1) цель образования и её 
эталон; 2) содержание образования; 3) способы 
обучения и воспитания; 4) обучаемый (студент, 
слушатель); 5) педагог (инженер-педагог); 6) ре-
зультат и продукт образования. На основе анали-
за условий функционирования компонентов ПС 
и аналитико-синтетической процедур автор вы-
делил так называемые функциональные оболоч-
ки (ФО) для каждого компонента педагогиче-
ской системы, под которыми понимаются «огра-
ничения, накладываемые на взаимодействие 
данного структурного элемента ПС с остальны-
ми элементами и внешней средой». В качестве 
таких функциональных оболочек структурных 
элементов выступают: а) социально-профессио-
нальный прогноз; б) принципы отбора содержа-
ния образования; в) принципы и правовые нор-
мы обучения и воспитания; г) индивидуальные 
психофизиологические особенности; д) профес-
сионально-педагогическая компетентность; е) пе-
дагогическая диагностика [6, с. 69]. По мнению 
автора, выделение в ПС помимо структурных 
компонентов еще и их функциональных оболо-
чек позволяет более точно и системно охаракте-
ризовать понятия, составляющие их суть. 
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Положив данный тезис и представление о 
ПС в основу дальнейших рассуждений, осущест-
вим выделение педагогических условий форми-
рования лингвокоммуникативной культуры 
учащихся технической гимназии на основе сис-
темного подхода. С этой целью, прежде всего, 
определим сущность каждого структурного ком-
понента и функциональной оболочки ПС в усло-
виях формирования лингвокоммуникативной 
культуры учащихся, а всю педагогическую сис-
тему рассмотрим как систему, где целью ее 
функционирования является формирование лин-
гвокоммуникативной культуры. Тогда условие 
существования каждого структурного компонен-

та ПС и его ФО будет являться одновременно 
условием формирования лингвокоммуникатив-
ной культуры учащихся технической гимназии, 
рассматриваемого как целостная система. При 
этом никакое другое образование не обладает 
такой оптимальностью как ПС, а это значит, что 
количество педагогических условий будет и ми-
нимально необходимым, и достаточным одно-
временно. 

Для иллюстрации системности в табл. 1 све-
дены выявленные условия, обеспечивающие су-
ществование того или иного структурного ком-
понента. 

Таблица 1. 
Взаимосвязь структурных компонентов педагогической системы и выявленных педагогических 

условий формирования лингвокоммуникативной культуры учащихся технической гимназии. 

№ 
Структурный компонент педагогиче-

ской системы, работающей на развитие 
лингвокоммуникативной культуры 

Педагогическое условие 

1. Цель образования, конкретизированная в
развитии лингвокоммуникативной куль-
туры

Педагогами технической гимназии, в которой осуществляется 
профильная подготовка с углубленным изучением иностран-
ного языка, должна быть осознанно постановлена цель сфор-
мировать лингвокоммуникативную культуру учащихся 

2. Содержание образования, направленное
на развитие лингвокоммуникативной
культуры

Компоненты лингвокоммуникативной культуры должны быть 
приоритетно включены в содержание дисциплин, в процессе 
изучения которых формируется культура речи и культура 
общения учащихся 

3. Способы (средства, методы и формы)
формирования лингвокоммуникативной
культуры учащихся

Необходима специально разработанная технология изучения 
иностранного языка, максимально ориентированная на разви-
тие лингвокоммуникативной культуры учащихся 

4. Учащийся, овладевающий лингвокомму-
никативной культурой

Овладение учащимися компонентами лингвокоммуникатив-
ной культуры должно осуществляться с учетом их индивиду-
альных психофизиологических особенностей и на основе соз-
нательной постановки ими цели развить в себе данный вид 
культуры 

5. Педагог (учитель) Педагоги технической гимназии, поставившие себе цель раз-
вить лингвокоммуникативную культуру учащихся в процессе 
преподавания иностранного языка, должны быть компетент-
ными в области методов, форм и средств процесса обучения 

6. Результат образования в части развития
лингвокоммуникативной культуры

Уровень сформированности лингвокоммуникативной культу-
ры учащихся должен фиксироваться при помощи валидных 
средств диагностики 

Получив системную совокупность педагогиче-
ских условий, обоснуем каждое условие. 

Первым структурным компонентом в педагоги-
ческой системе является цель. Соответственно, пер-
вым педагогическим условием формирования лин-
гвокоммуникативной культуры учащихся техниче-
ской гимназии будет являться наличие потребности 
осуществлять это формирование в процессе обуче-
ния. Иными словами, можно сказать, что педагоги 
(учителя) гимназии, в которой осуществляется про-
фильная подготовка с углубленным изучением ино-
странного языка, должны совершенно осознанно по-
ставить в качестве одной из целей образования фор-
мирование лингвокоммуникативной культуры уча-
щихся. 

Таким образом, первое педагогическое условие 
может быть сформулировано следующим образом: 
«Педагогами технической гимназии, в которой 
осуществляется профильная подготовка с углуб-
ленным изучением иностранного языка, должна 
быть осознанно постановлена цель сформировать 
лингвокоммуникативную культуру учащихся». 

Вторым компонентом в педагогической систе-
ме является содержание образования. Соответст-
венно, определение второго педагогического усло-
вия формирования лингвокоммуникативной куль-
туры учащихся будет связано с поиском такого со-
держания образования, состоящего из определен-
ных учебным планом набора учебных дисциплин, 
без которого оно будет невозможным. 
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Совершенно очевидно, что эффективно раз-
вивать лингвокоммуникативную культуру воз-
можно при изучении определенных учебных 
дисциплин. Как было отмечено выше, в основе 
данного вида культуры лежат культура речи и 
культура общения. Таким образом, содержание 
всех учебных дисциплин, которыми должен ов-
ладеть учащийся технической гимназии за весь 
период обучения в нем, должно быть подвергну-
то тщательному анализу на предмет возможно-
сти развивать в процессе их преподавания куль-
туру речи и культуру общения. На роль таких 
дисциплин могут претендовать гуманитарные 
дисциплины, в первую очередь, изучение родно-
го и иностранных языков. При этом в содержа-
нии каждой из вышеназванных дисциплин 
должна быть подвергнута анализу каждая тема 
учебной программы. Вероятнее всего, для уси-
ления эффекта формирования лингвокоммуни-
кативной культуры учащихся придется опреде-
ленным образом изменять содержание тех или 
иных учебных дисциплин. Опираться в данной 
ситуации мы будем на представление о структу-
ре культуры речи и культуры общения. 

На основании вышеизложенного второе пе-
дагогическое условие может быть определено 
так: «Компоненты лингвокоммуникативной куль-
туры должны быть приоритетно включены в со-
держание дисциплин, в процессе изучения кото-
рых формируется культура речи и культура об-
щения учащихся». 

Третьим элементом педагогической систе-
мы, как было показано выше, являются способы 
обучения и воспитания, способствующие фор-
мированию лингвокоммуникативной культуры 
учащихся. При этом, согласно [8, с. 26], способ 
обучения мы будем понимать как совокупность 
методов, средств и форм обучения, а способ вос-
питания – соответственно, как совокупность ме-
тодов, средств и форм воспитания. В нашем кон-
кретном случае речь идет преимущественно об 
обучении, а также о формировании в процессе 
этого обучения лингвокоммуникативной культу-
ры учащихся, поэтому нас будут интересовать 
методы, средства и формы обучения, примене-
ние которых позволит это делать. В данной свя-
зи обозначим, что формирование лингвокомму-
никативной культуры учащихся будет осуществ-
ляться при изучении иностранных языков. 

Учитывая, что один из авторов данной рабо-
ты является преподавателем английского языка 
Технической гимназии с углубленным изучени-
ем английского языка г. Атырау, Республика Ка-
захстан, а также возможности, которые предос-
тавляет в формировании лингвокоммуникатив-
ной культуры изучение иностранного языка (по-
знание коммуникативной культуры англоязыч-

ных народов, диалог культур, существующие 
иностранные разработки по преподаванию анг-
лийского языка с культурологических позиций и 
др.), выбор пал именно на английский язык. При 
этом необходимо учесть, что методы, средства и 
формы изучения иностранного языка в послед-
ние полтора-два десятка лет развивались более 
интенсивно, чем какие-либо другие. В связи с 
этим, говоря о способах обучения английскому 
языку, желательно обращаться к самым совре-
менным и высокоэффективным методикам его 
изучения, ориентировав их на достижение глав-
ной цели нашего исследования – формирование 
лингвокоммуникативной культуры. 

Исходя из вышеизложенного, третье педаго-
гическое условие формирования лингвокомму-
никативной культуры учащихся можно сформу-
лировать следующим образом: «Необходима 
специально разработанная технология изучения 
иностранного языка, максимально ориентиро-
ванная на развитие лингвокоммуникативной 
культуры учащихся». 

Четвертым элементом ПС является учащий-
ся, овладевающий лингвокоммуникативной куль-
турой. В этой связи необходимо заметить, что 
при овладении ею ведущую роль играют инди-
видуальные психофизиологические особенности. 
Входящая информация сопоставляется с уже 
имеющимся в «архиве» учащегося опытом и ка-
ждый раз подвергается воздействию индивиду-
ально-психологических особенностей личности, 
которые определяют характер восприятия ин-
формации индивидом. 

Данное положение полностью совпадает с 
представлением И. Б. Васильева, который в ка-
честве функциональной оболочки такого эле-
мента педагогической системы, как «Обучаемый 
(студент, слушатель)», выделил ФО под назва-
нием «Индивидуальные психофизиологические 
особенности». Из этого следует, что данные осо-
бенности крайне важны не только для усвоения 
лингвокоммуникативной культуры учащимся, но 
и для любого образовательного акта, в котором 
он участвует. 

Второе замечание при выявлении четвертого 
педагогического условия касается того обстоя-
тельства, что культуру нельзя навязывать извне 
человеку насильно. Формирование лингвоком-
муникативной культуры учащихся может проис-
ходить только по их желанию. В данной ситуа-
ции необходимо определить, когда у человека 
может возникнуть желание овладеть лингвоком-
муникативной культурой. Каноны педагогики и 
психологии гласят, что оно может иметь место 
только тогда, когда человек (учащийся) внут-
ренне глубоко убежден в необходимости овла-
дения данным видом культуры, то есть когда у 
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человека есть потребность ею овладеть. Как из-
вестно, потребность «всегда выступает источни-
ком активности человека» [9, с. 107] и формиру-
ет мотив его поведения. В свою очередь, нали-
чие мотива всегда способствует постановке аде-
кватной цели деятельности. Таким образом, 
учащийся должен быть мотивирован педагогами 
гимназии для овладения лингвокоммуникатив-
ной культурой. 

Подытоживая приведенные рассуждения, 
сформулируем четвертое педагогическое усло-
вие формирования лингвокоммуникативной куль-
туры учащихся: «Овладение учащимися компо-
нентами лингвокоммуникативной культуры долж-
но осуществляться с учетом их индивидуальных 
психофизиологических особенностей и на осно-
ве сознательной постановки ими цели развить в 
себе данный вид культуры». 

Пятым элементом педагогической системы 
является педагог (учитель) технической гимна-
зии с углубленным изучением английского язы-
ка. В данной связи необходимо отметить, что 
педагоги гимназии (в частности, учителя анг-
лийского языка), имеющие базовое психолого-
педагогическое образование, хорошо осведом-
лены о методах, формах и средствах обучения и 
воспитания. Однако они должны уметь их адап-
тировать применительно к формированию лин-
гвокоммуникативной культуры учащихся. При-
чём делать это они будут только в том случае, ко-
гда сознательно поставят перед собой такую цель. 

Исходя из этого, можно сформулировать пя-
тое педагогическое условие формирования лин-
гвокоммуникативной культуры учащихся: «Пе-
дагоги технической гимназии, поставившие себе 
цель развить лингвокоммуникативную культуру 
учащихся в процессе преподавания иностранно-
го языка, должны быть компетентными в облас-
ти методов, форм и средств процесса обучения». 

Шестой элемент педагогической системы – 
это результат образования учащихся в части 
формирования лингвокоммуникативной культу-
ры. Иными словами речь идет о необходимости 
иметь объективные данные об уровне сформи-
рованности лингвокоммуникативной культуры 
на различных стадиях ее развития. В данной свя-
зи требуется учесть следующие обстоятельства: 
- для определения уровня сформированности 

лингвокоммуникативной культуры учащихся 
необходимы средства диагностики этого яв-
ления, которые бы с принятой в гуманитар-
ных исследованиях точностью и валидностью 
измеряли уровень ее сформированности у ка-
ждого учащегося – участника эксперимента; 

- для обеспечения валидности измерений, под 
которой мы понимаем «соответствие содер-
жания метода измерения применяемому ин-

струментарию, процедуре, целям и задачам 
измерения» [8, с. 96], необходима методика 
измерений степени сформированности лин-
гвокоммуникативной культуры, благодаря 
которой действительно измерялось бы то, что 
поставлено целью измерить. 

Возвращаясь к упомянутому выше представ-
лению о структуре педагогической системы, счи-
таем очевидным, что получение какого-либо ре-
зультата в педагогической практике немыслимо 
без педагогической диагностики. Именно «Педа-
гогическая диагностика», по мнению И. Б. Ва-
сильева, является функциональной оболочкой 
такого элемента педагогической системы, как 
«Результат образования». Говоря об уровне сфор-
мированности лингвокоммуникативной культу-
ры, представляется целесообразным выделить 
ряд таких уровней, взяв за основу определенные 
показатели. Эту задачу предстоит решить в 
практической части нашего исследования. 

Таким образом, можно сформулировать 
шестое педагогическое условие развития лин-
гвокоммуникативной культуры учащихся: «Уро-
вень сформированности лингвокоммуникатив-
ной культуры учащихся должен фиксироваться 
при помощи валидных средств диагностики». 

Выводы. Подводя итог аналитико-синтети-
ческой работы по выявлению педагогических 
условий формирования лингвокоммуникативной 
культуры учащихся, можно констатировать, что 
все необходимые структурные элементы педаго-
гической системы связаны с выделенными нами 
педагогическими условиями. Это, соответственно, 
позволяет утверждать, что они выделены на сис-
темной основе, что, в свою очередь, свидетель-
ствует об их необходимости и достаточности. 

Одной из перспективных задач исследова-
ния является экспериментальная проверка эф-
фективности выделенных педагогических усло-
вий формирования лингвокоммуникативной 
культуры учащихся технической гимназии с уг-
лубленным изучением английского языка. 
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УДК 372.035.4 
Дронжек Н. В. 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
У СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Анотація. У статті розглядається проблема правового виховання дітей дошкільного віку в умо-
вах сучасного дошкільного закладу як важлива умова їхньої соціалізації, результатом якого є їх пра-
вова вихованість; розкриваються шляхи правового виховання дітей старшого дошкільного віку в умо-
вах дошкільного навчального закладу; відзначаються психолого-педагогічні особливості дітей стар-
шого дошкільного віку; розкриваються сучасні вимоги до змісту і методів навчання і виховання, що 
реалізовуються в дошкільних навчальних закладах спрямовані на правове виховання дітей старшого 
дошкільного віку. 

Ключові слова: правове виховання, правова вихованість, старші дошкільники, дошкільний навча-
льний заклад. 

Дронжек Н. В. 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Аннотация. В статье рассматривается проблема правового воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях современного дошкольного заведения как важное условие их социализации, ре-
зультатом которого является их правовая воспитанность; раскрываются пути правового воспита-
ния детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учебного заведения; отмечаются 
психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста; рассматриваются 
современные требования к содержанию и методам обучения и воспитания, которые реализовыва-
ются в дошкольных учебных заведениях направленные на правовое воспитание детей старшего до-
школьного возраста. 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая воспитанность, старшие дошкольники, дошко-
льное учебное заведение. 

Dronzhek N. V. 
LEGAL EDUCATION OF ELDER AGE PRESCHOOL CHILDREN 

IN TODAY’S PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Summary. The article considers the problems of legal education of preschool children in today's pre-

school institutions as an essential condition of their socialization, the result of which is their legal education. 
The ways of legal education of elder age preschool children under the conditions of preschool education in-
stitution are revealed. Psycho-pedagogical features of preschool children are pointed out. Modern require-
ments for the content and methods of training and education, which are implemented in preschool education-
al institutions aimed at legal education of preschool children are also considered in the article. 

Some basic purposes are achievable only if the legal and educational work of the following basic prin-
ciples such as scientific, planned, systematic, and integrated approach, will help to create favorable condi-
tions for the realization of a healthy sense of justice in practice. 
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Indicators of legal education of preschool age child are: children's knowledge about their rights and re-
sponsibilities, evaluation of their own behavior and the behavior of others in terms of the law, handling legal 
knowledge in their own behavior and the implementation of legal behavior in various activities, completion of 
knowledge and the need for acquiring new knowledge, ability to adequately assess their own and others' ac-
tions in terms of the law, the ability to handle their own knowledge on the implementation of legal behavior, 
maturity of the qualities of self-control, self-esteem is the result of activity, the ability to comply with the pro-
hibitions and responsibilities. 

Key words: legal education, legal behavior, preschool children, preschool educational institution. 

Постановка проблеми. Успішний розвиток 
демократичного суспільства неможливий без за-
хисту прав і свобод його членів, що підкреслю-
ється в Загальній Декларації про права людини, 
Конвенцію про права дитини. Необхідною умо-
вою цього є інформованість громадян, знання 
ними своїх прав і обов'язків, що дозволяє їм не 
лише вільно діяти в соціумі, але і вимагати до-
тримання своїх прав. Виховання дитини відпові-
дно до вимог суспільства – необхідна складова 
процесу підготовки зростаючої людини до май-
бутнього активного життя в ньому. Одним з ва-
жливих напрямів цієї діяльності є процес право-
вого виховання дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У психолого-педагогічній науці різноманітні ас-
пекти проблеми правового виховання розгляда-
лися у дослідженнях П. Груздева, Г. Давидова, 
О. Здравомислова, І. Кона, Г. Маркова та ін. 

У наукових працях Т. Барило, В. Бермана, 
Г. Маньковського, О. Нікітіна, В. Обухова, В. Ок-
самитного, М. Подберезького, Л. Твердохліб, 
Н. Ткачової, Я. Шевченко та ін. у достатній мірі 
розкриті зміст і методика правового виховання 
учнів середніх і старших класів загальноосвіт-
ньої школи. 

Окремі питання правового виховання моло-
дших школярів висвітлені у працях І. Козубов-
ської, В. Оржеховської, М. Фіцули та ін. 

У дослідженнях В. Ашикова, Н. Віноградо-
вої, С. Козлової, Е. Руслової, О. Рилєєвої зробле-
но перші кроки щодо визначення змісту роботи з 
правового виховання дітей дошкільного віку. 

С. Козлова відмічає, що треба сформувати у 
дошкільника уявлення про самого себе, про свої 
права і обов'язки, необхідно не лише повідомля-
ти йому ці знання, але і формувати оцінне від-
ношення до соціальних явищ, фактів, подій, учи-
ти застосовувати отримані знання в різноманіт-
них формах власної діяльності [1]. 

Педагогічні умови формування у дітей ста-
ршого дошкільного віку уявлень про права лю-
дини вивчала С. Федотова [2]. Т. Пониманська 
розглядає питання правового захисту дітей з по-
зиції їх гуманістичної взаємодії з дорослими і 
однолітками [3]. Т. Доронова приділяє особливу 
увагу ознайомленню співробітників дошкільних 
установ з основними документами з прав дити-

ни, а так само профілактичній, діагностичній і 
корекційній роботі з дітьми і їх батьками [4]. 

Аналіз досліджень дає можливість встано-
вити, що правове виховання старших дошкільнят 
є складним процесом: він включає не лише 
отримання дітьми знань, але і формування емо-
ційно-оцінного відношення до соціальних фактів 
і подій, а потім застосування цих знань у прак-
тичній діяльності. 

Сучасні вимоги до змісту і методів навчання 
і виховання, що реалізовуються в ДНЗ, орієнту-
ють педагогів дошкільних освітніх установ на 
правове виховання дошкільнят, пропонуючи 
знайомити дітей з міжнародними правовими до-
кументами, що регулюють стосунки між людь-
ми. 

Незважаючи на наявні дослідження, про-
блема правового виховання старших дошкільнят 
в сучасному ДНЗ вимагає подальшого теоретич-
ного вивчення і практичного вирішення. 

Метою статті є розкриття сутності та змісту 
правового виховання і правової вихованості ді-
тей старшого дошкільного віку та можливі шля-
хи його здійснення в умовах ДНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Питання 
знання нормативно-правових основ діяльності 
усіх учасників освітнього процесу в дошкільних 
навчальних закладах входять в сферу посадових 
обов'язків співробітників. У свою чергу, своєча-
сне підвищення кваліфікації в області правової 
освіти адміністративних і педагогічних праців-
ників ДНЗ дозволяє їм ефективно і якісно вирі-
шати нестандартні проблемні ситуації, що вини-
кають в процесі їх професійної діяльності. За-
вдяки цілеспрямованому освоєнню правових 
знань, застосуванню їх на практиці можна забез-
печити формування нормативно-правової компе-
тентності кадрів. 

Робота по правовому вихованню, передусім, 
своєю метою ставить саме визначення значущо-
сті правових основ дошкільної освіти. Слід ска-
зати, що в правовій літературі вже з'явилися де-
які дослідницькі роботи, що стосуються право-
вих основ дошкільної освіти. 

Аналіз діяльності сучасного ДНЗ в області 
правового виховання дозволяє стверджувати, 
що, незважаючи на загальне визнання його не-
обхідності по відношенню до дітей дошкільного 
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віку, це завдання розуміється іноді примітивно: 
мовляв, діти, дивлячись на картинки, шанують 
рифмовки відповідного змісту, і з правами буде 
все гаразд. З картинок і з інсценувань за мотива-
ми Конвенції про права дитини правова вихова-
ність дитини не виникає. Роботу з дітьми по 
правовому вихованню не можна зводити до про-
стого заучування статей документу і окремих 
прав людини. Перша необхідна складова, що за-
безпечує її, це правова вихованість дорослих і їх 
відповідна поведінка. 

Як відомо, дитиною, по нормах міжнародно-
го права, признається людина від народження до 
18 років. Будь-які права людини розпочинаються 
з права на життя. Життя – це перше і головне, 
що дано людині. Вона унікальна, свята, недотор-
канна [5]. Усвідомлення цього є першим кроком 
правового виховання. 

У дітях повинна виховуватися упевненість в 
собі, самоповага і повага до інших. Повнота са-
мовідчуття і толерантність – ось основа правово-
го виховання дошкільнят. 

Організовуючи роботу з питань правового 
виховання, рекомендується спиратися на такі 
види діяльності: ігрова і художньо-продуктивна, 
організувати роботу в трьох напрямах: з вихова-
телями, з батьками, з дітьми. 

Для вирішення завдань по правовому вихо-
ванню педагоги дошкільного навчального закла-
ду у своїй роботі керуються Базовим компонен-
том дошкільної освіти України, Програмою ви-
ховання і навчання дітей від двох до семи років 
«Дитина». При відборі матеріалу по правовому 
вихованню дошкільнят необхідно враховувати їх 
вікові особливості, зокрема, їх особливу сприй-
нятливість, бажання і уміння грати, що сприяє 
ефективному пізнанню навколишнього світу; 
враховувати те, що дитина керується у відно-
шенні до дійсності емоціями і несвідомими пра-
гненнями. 

Активний розумовий розвиток старшого 
дошкільника сприяє формуванню більш високої 
в порівнянні з середнім дошкільним віком міри 
усвідомленості поведінки. Діти 6–7 років почи-
нають розуміти сенс моральних вимог і правил, 
у них розвивається здатність передбачати нас-
лідки своїх вчинків. Під впливом виховання по-
ведінка старших дошкільнят втрачає властиву 
молодшим дітям ситуативність і стає більше ці-
леспрямованою і свідомою. 

Створюються можливості для формування у 
дітей відповідальності за свою поведінку, елеме-
нтів самоконтролю, попереднього планування 
дій, організованості. Старші дошкільнята вияв-
ляють стійку цікавість до соціальних явищ. 

Розширення досвіду, накопичення знань 
приводить, з одного боку, до подальшого погли-

блення і диференціювання моральних представ-
лень старших дошкільнят, з іншої – до більшої 
узагальненості, що наближає їх до елементарних 
моральних понять (про дружбу, про повагу до 
старших і т. п.). Моральні уявлення, що форму-
ються, починають грати регулюючу роль в пове-
дінці дітей, їх відношенні до оточення. 

5–6 років. Розвиваються узагальнені уявлен-
ня про правдивість, справедливість, сміливість, 
скромність, ввічливість, працьовитість, чуйність, 
дбайливість на конкретних прикладах. 

6–7 років. Продовжують розвиватися уза-
гальнені уявлення про доброту, чесність, спра-
ведливість, дружбу. Складається негативне від-
ношення до таких аморальних якостей, як хит-
рість, брехливість, жорстокість, себелюбство, 
боягузтво і так далі. 

Таким чином, в дошкільному віці у дітей 
складаються перші моральні судження і оцінки, 
первинне розуміння громадського сенсу мораль-
ної норми, формуються не лише моральні якості, 
але і почуття. Проте психологічні дослідження 
морального розвитку дошкільнят показали, що 
знання моральної норми не забезпечує її вико-
нання в реальній життєвій ситуації. Частина ді-
тей, добре знаючи норму справедливості, в реа-
льній взаємодії не дотримуються її. В той же час 
більшість дітей в реальній ситуації поводяться 
відповідно до норми. Невідповідність між засво-
єнням моральної норми і реальною поведінкою 
зумовлює зміну стратегії розвитку моральної 
сфери дошкільника. Ця стратегія має бути спря-
мована не лише на усвідомлення своїх якостей і 
переживань, засвоєння правил і норм поведінки, 
але в першу чергу на розвиток причетності, по-
чуття спільності з іншими, в цілому на форму-
вання доброзичливого відношення до людей [6, 
с. 206–210]. 

Слід пам'ятати, що для попередження пору-
шення правил, провідна роль належить мораль-
ному вихованню, що випереджає і супроводжує 
правове виховання. 

Правові норми дозволяють упорядкувати 
громадські стосунки, поведінку людей. Вони ви-
значають що «можна», а що «не можна», яким 
чином потрібно поступати в тій або іншій ситуа-
ції. З перших кроків, які дитина робить самос-
тійно, вибираючи способи поведінки, знання 
норм права повинне надавати йому допомогу. 

Потенціал дитини в області його інтелектуа-
льного і морального розвитку вищий, ніж при-
йнято вважати. Між тим втрачені в дошкільному 
віці можливості згодом не заповнюються або за-
повнюються важко. У дошкільному віці можна 
істотно активізувати пізнавальні інтереси дити-
ни, сприяти вихованню упевненості в собі, волі, 
доброзичливого відношення до людей, відчуття 
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себе Людиною Землі і громадянином власної 
країни як необхідну базу його правового вихо-
вання. 

Однією з умов здійснення правового вихо-
вання дошкільнят є створення правового прос-
тору в ДНЗ, що припускає формування гуманно-
го відношення до дитини; забезпечення захисту 
його прав; створення умов для розвитку у до-
шкільника самовідчуття; доброзичливого відно-
шення до навколишніх людей; створення мож-
ливості для залучення дітей до цінностей спів-
праці з іншими людьми; розвиток соціальних 
навичок. 

Засоби виховання правової вихованості ді-
тей дошкільного віку різноманітні: будь-яка спі-
льна діяльність, гра, соціальна і культурна атмо-
сфера міста або селища, в якому живе дитина, 
мистецтво, засоби масової інформації. 

В процесі правового виховання дітей в су-
часному ДНЗ можна застосовувати різноманітні 
організаційні форми і методи роботи. Напри-
клад, заняття, розроблені на основі Конвенції 
ООН «Про права дитини» і Декларації прав ди-
тини, бесіди, читання художньої літератури, ро-
леве програвання бажаної поведінки в різних 
життєвих ситуаціях, консультації для дітей на 
теми «Право на дружбу», «Символи України», 
«Про права дитини», «Я маю право на опіку ба-
тьками». 

Правове виховання дошкільнят ми розуміє-
мо як цілеспрямований і систематичний вплив 
на свідомість і поведінку дитини з метою фор-
мування у нього правової вихованості, тобто 
комплексної якості особи, що характеризується 
наявністю і мірою сформованості у дошкільнят 
глибоких і стійких правових знань і переконань, 
емоційно позитивного відношення до них і від-
повідної їх правової поведінки. 

Правове виховання дітей старшого дошкіль-
ного віку включає формування трьох компонен-
тів: інформаційно-пізнавального, який допускає 
наявність морально-правових суджень; емоцій-
но-оцінного, що включає прийняття позитивного 
відношення до прав і обов'язків, здатність до 
адекватного оцінювання своїх правових дій і 
вчинків оточення; поведінково-діяльністного, 
що припускає реалізацію моделей морально-
правової поведінки в соціумі, єдність і взаємоза-
лежність яких реалізується в особовому ново-
утворенні – правовій вихованості [7]. 

Показниками правової вихованості дитини 
старшого дошкільного віку є знання дітей про 
свої права і обов'язки, оцінка власної поведінки і 
поведінки інших людей з точки зору норм права, 
оперування правовими знаннями у власній пове-
дінці і реалізація правової поведінки в різних 
видах діяльності, повнота знань і потреба в 

отриманні нових знань, уміння адекватно оціни-
ти свої і чужі вчинки з точки зору норм права, 
уміння оперувати знаннями по реалізації власної 
правової поведінки, сформованість якостей са-
моконтролю, самооцінка результату діяльності, 
уміння дотримуватися заборони і виконування 
обов'язків. 

Освіта і право, виступаючи в ролі соціаль-
них інститутів, роль яких в суспільстві виключ-
но висока, органічно взаємозв'язані між собою. 
Важливе місце займає освіта в правовому прос-
торі і право в освітньому просторі. Доцільно ви-
ділити три такі основні грані: право на освіту, 
освітнє право, правову освіту. 

Кожна дитина повинна знати свої права, 
обов'язки, щоб діяти відповідно в різноманітних 
життєвих ситуаціях. Але для цього вона повинна 
мати доступ до інформації, що детально розкри-
ває цю тему. 

Таким джерелом для дошкільнят є компете-
нтні дорослі – батьки і вихователі. 

Висновки. Серед завдань, які здійснює ДНЗ, 
важливе місце належить правовому вихованню 
дітей старшого дошкільного віку, результатом 
якого є їх правова вихованість, що припускає на-
явність у дітей елементарних уявлень про свої 
права і свободи, розвиток поваги і терпимості до 
інших людей і їх прав. Перспективу подальших 
наукових пошуків бачимо в обґрунтуванні педа-
гогічних умов правового виховання дітей стар-
шого дошкільного віку в умовах ДНЗ. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
Анотація. Проаналізовано сутність та особливості професійно-творчої діяльності майбутньо-

го вихователя дошкільного навчального закладу. Розглянуто зміст поняття «готовність» в науковій 
літературі і визначено різні підходи в дослідженні проблеми готовності. Здійснено аналіз особливос-
тей готовності майбутнього педагога дошкільного навчального закладу до професійно-творчої дія-
льності. Особлива увага приділена аналізу структурних компонентів готовності майбутніх педагогів 
дошкільної освіти до професійно-творчої діяльності.  

Ключові слова: готовність, структурні компоненти готовності майбутніх педагогів дошкільної 
освіти до професійно-творчої діяльності. 

Листопад А. А. 
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Аннотация. Проанализирована сущность и особенности профессионально-творческой деятель-
ности будущего воспитателя дошкольного учебного заведения. Рассмотрено содержание понятия 
«готовность» в научной литературе и определены разные подходы в исследовании проблемы готов-
ности. Осуществлен анализ особенностей готовности будущего педагога дошкольного учебного за-
ведения к профессионально-творческой деятельности. Особенное внимание уделено анализу струк-
турных компонентов готовности будущих педагогов дошкольного образования к профессионально-
творческой деятельности. 

Ключевые слова: готовность, структурные компоненты готовности будущих педагогов дошко-
льного образования к профессионально-творческой деятельности. 

Lуstopad A. А. 
STRUCTURAL COMPONENTS OF THE TRAINING OF FUTURE PRESCHOOL 

TEACHERS TO THEIR PROFESSIONALLY CREATIVE ACTIVITY 
AT THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

Summary. The author analyzed the feature of the professionally-creative activity of future preschool 
teachers. The concept «readiness» is considered in scientific literature and different approaches in research-
ing the problem of readiness. The features of readiness of future kindergarten teachers to professionally-
creative activity are analyzed. The special attention is spared to the analysis of the structural components of 
readiness of future kindergarten teachers to professionally-creative activity. It is well-proven that all compo-
nents of the readiness of future kindergarten teachers to professionally-creative activity is associate and in-
terdependent, every component in the structure of readiness of future kindergarten teachers to professionally-
creative activity has its features. Three groups of students are experimentally certain, after the levels of rea-
diness of future kindergarten teachers to professionally-creative activity in preschool educational establish-
ment: future teachers with the insufficient level of readiness to professionally-creative activity, future teach-
ers with the sufficient level of readiness to professionally-creative activity, future teachers with the perfect 
level of readiness to professionally-creative activity. 

Key words: readiness, structural components, readiness of future kindergarten teachers, professionally-
creative activity. 

Постановка проблеми. Проблема розвитку 
дітей дошкільного віку актуальна в будь-якому 
соціумі на кожному етапі його розвитку, оскіль-
ки від вирішення цієї проблеми залежить майбу-
тнє цього суспільства. Розвиток сучасної дитини 
як особистості передбачає максимальну реаліза-
цію нею своєї активності, самостійності, творчої 

ініціативи, прагнення обирати на власний розсуд 
шляхи й засоби досягнення цілей, намірів, реалі-
зувати свої власні потреби та інтереси. Незва-
жаючи на наявність великого емпіричного мате-
ріалу, що розкриває різні форми і методи творчої 
роботи з дошкільниками, ще недостатньо дослі-
дженні особливості підготовки майбутніх вихо-
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вателів до професійно-творчої діяльності у до-
шкільному навчальному закладі. 

У Національній доктрині розвитку освіти 
України в ХХІ ст. визначено її основну мету – 
створення умов для особистісного розвитку й 
творчої самореалізації кожного громадянина 
України, формування покоління, здатного навча-
тися протягом життя, створювати й розвивати 
цінності громадянського суспільства: сприяти 
консолідації української нації, інтеграції Украї-
ни в європейський і світовий простір як конку-
рентоспроможної та процвітаючої держави [1, с. 
232]. Важливість розв’язання окресленої про-
блеми підкреслюється також в Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
роки, яка визначає підготовку педагогічних кад-
рів у нашій державі як центральне завдання мо-
дернізації освіти, провідний принцип державної 
освітньої політики. 

Виходячи з цього одним з основних напрям-
ків модернізації освіти в Україні має стати ство-
рення умов для особистісного розвитку й твор-
чої самореалізації. Творчість – це спосіб існу-
вання особистості: тільки у творчості може від-
бутися особистість, і брак творчості означає від-
сутність особистості. Це передбачає перегляд, 
переосмислення усіх компонентів освіти в світлі 
їх творчої функції [2]. Погляд на освіту як на 
творчий процес передбачає в першу чергу те, що 
освітній заклад і педагоги повинні нести в собі 
повагу до особистості дитини, довіру до неї, 
прийняття її особистісних цілей, запитів та інте-
ресів, створення максимально сприятливих умов 
до розкриття її творчих здібностей і обдарувань, 
для повноцінного життя на кожному віковому 
етапі, для дитячого самовизначення та самостве-
рдження [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми підготовки фахівців до професійної 
діяльності досліджують багато вітчизняних та 
зарубіжних дослідників (В. Андрущенко, М. Єв-
тух, І. Зязюн, Т. Нейлор, Л. Романишина, І. Хей-
стер, П. Яковишин та ін.). 

Питання професійно-творчого розвитку 
майбутніх фахівців висвітлено в наукових розві-
дках таких учених, як В. Андрєєв, Д. Богоявлен-
ська, А. Деркач, Н. Кічук, Л. Лазарєва, Є. Лукіна, 
С. Максименко, Г. Олпорт, Є. Федотова та ін. 

Проблеми творчої діяльності, творчого мис-
лення, актуалізації творчого потенціалу людини, 
розвитку його креативності активно досліджу-
ються у вітчизняній і зарубіжній науці (Г. Альт-
шуллер, І. Дмитрик, І. Канєвська, Є. Клімов, З. Ле-
вчук, О. Матюшкін, В. Моляко, В. Овчинніков, 
М. Поташник, П. Просецький та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за-
свідчив, що науковцями активно розробляються 

програми підвищення ефективності творчості й 
розвитку креативності дітей дошкільного віку 
(Л. Артемова, А. Богуш, Г. Бєленька, О. Долинна, 
О. Кононко, О. Павленко, Т. Піроженко, З. Пло-
хій, Т. Поніманська, О. Терещенко, В. Тименко, 
Т. Шкваріна, Л. Якименко та ін.). 

Як свідчить аналіз психологічної і педагогі-
чної літератури, формування творчої особистос-
ті, здатної ефективно і нестандартно вирішувати 
життєві проблеми, закладається ще в дитинстві і 
є обов’язковою умовою подальшого розвитку 
творчої особистості дорослої людини.  

Метою статті є аналіз особливостей профе-
сійно-творчої діяльності вихователя у дошкіль-
ному навчальному закладі та аналіз структурних 
компонентів готовності майбутніх педагогів до-
шкільної освіти до професійно-творчої діяльнос-
ті. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дані 
свідчать про те, що професійно-творча діяль-
ність вихователя дошкільного навчального за-
кладу – це професійно-педагогічна діяльність, 
творча за своїм характером, за допомогою якої 
вихователь збагачує особистісний і соціальний 
досвід дітей дошкільного віку, створює умови 
для розвитку творчого потенціалу дитини. Про-
фесійно-творча діяльність вихователя передба-
чає створення повноцінного освітнього простору 
для виховання та розвитку дошкільників, ство-
рення належних умов для здобуття якісної до-
шкільної освіти, реалізації творчого підходу до 
кожного вихованця у процесі виховання та роз-
витку дітей, пошуку та розкриття в кожній дити-
ні її творчого потенціалу шляхом створення тво-
рчого навчального середовища у дошкільному 
навчальному закладі [4]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури за-
свідчив, що професійно-творча діяльність вихо-
вателя дошкільного навчального закладу є твор-
чою за своїм характером; вона має напрям роз-
витку від потенційності до актуальності; резуль-
татом цієї діяльності є зміни, що відбуваються в 
особистості як вихованців, так і вихователя: роз-
криття творчих здібностей, виявлення нових ас-
пектів самоактуалізації, самоудосконалення, по-
ява нового відношення до навколишнього світу 
та власного «Я» [5]. Професійно-творча діяль-
ність вихователів дошкільних навчальних закла-
дів має особливий психологічний зміст, творчий 
характер, творчий зміст взаємодії. 

Для більш чіткішого розуміння особливос-
тей готовності майбутніх педагогів дошкільної 
освіти до професійно-творчої діяльності необ-
хідно розглянути визначення поняття «готов-
ність». У науковій літературі поняття «готов-
ність» розглядається як установка (Д. Узнадзе), 
внутрішня позиція особистості (Л. Божович), ві-
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дношення (В. Мясищев, Н. Кузьміна), особисті-
сний сенс (А. Асмолов, О. Леонтьєв), наявність 
здібностей (С. Рубінштейн), отрефлексована 
спрямованість (І. Зимня), настрій особистості на 
виконання професійної діяльності (М. Дьяченко, 
Л. Кандибович), настроєність на виконання за-
вдання (Е. Торндайк), ескіз дії (А. Біне), аттітюд 
(специфічний образ дій, який людина реалізує або 
хоче реалізувати в конкретній ситуації) (В. То-
мас, Ф. Знанецький, Р. Лапьер), самоактуалізація 
(Д. Роджерс, А. Маслоу). 

Незважаючи на різні підходи в дослідженні 
проблеми готовності, вчені єдині в переконанні, 
що готовність є стійким, багатоаспектним, ієра-
рхізованим утворенням особистості, яке містить 
низку компонентів, адекватних вимогам, змісту 
та умовам діяльності, які за своєю сукупністю 
дають змогу суб'єктові більш або менш успішно 
виконувати діяльність. Готовність – це не тільки 
властивість чи ознака окремої особистості, це 
концентрований показник суті діяльності особи-
стості, міра її професійної здібності. У психоло-
гічних працях готовність визначається як актив-
ний стан особистості, установка на певну пове-
дінку, мобілізація сил на виконання завдання. 
Ускладнюють формування готовності пасивне 
ставлення до завдання, відсутність плану дій та 
наміру максимально використати свої знання та 
досвід. 

Високий рівень готовності передбачає тео-
ретико-методологічну і організаційно-практичну 
підготовку (оволодіння знаннями, аналіз та оцін-
ку діяльності вихованців та своєї власної, вміння 
поставити себе на місце учасника взаємодії, роз-
виток високого ступеня регуляції і саморегуляції 
поведінки, розвиток чуттєво-емоційної сфери 
тощо). Готовність має складну динамічну струк-
туру, між компонентами якої існують функціо-
нальні зв’язки. Залежно від того, яке функціона-
льне навантаження виконують змістові характе-
ристики даного феномена в процесі професійної 
діяльності, їх можна віднести до певних систем-
них блоків особистісних якостей майбутнього 
педагога (компонентів готовності). Вчені по-
різному підходять до визначення структурних 
компонентів готовності. Аналіз особливостей 
готовності майбутнього педагога дошкільного 
навчального закладу до професійно-творчої дія-
льності дозволив визначити наступні структурні 
компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітив-
ний, рефлексивно-творчий, емоційно-оцінний і 
регулятивно-вольовий. 

Ціннісно-мотиваційний компонент профе-
сійно-творчої діяльності майбутнього виховате-
ля дошкільного навчального закладу є системоу-
творюючою складовою ціннісно-смислової по-
зиції студента, що припускає розуміння сенсу і 

значення творчості в професійній діяльності, 
прагнення до професійно-творчої самореалізації, 
наявність соціально-моральної позиції, почуття 
відповідальності за пропоновані інновації. Зміст 
ціннісно-мотиваційного компонента складають 
мотивація, готовність до творчого розвитку. На 
думку багатьох науковців (Г. Костюк, О. Леон-
тьєв, К. Платонов, С. Рубінштейн), у особистості 
існує значний ресурс довільного й розумного ке-
рування своїми мотивами. Особистість не лише 
здатна усвідомлювати, але й формувати провідні 
мотиви у контексті певної діяльності. Мотивація 
професійно-творчої діяльності активізує виник-
нення нових цікавих ідей, задумок, проектів сто-
совно професійної діяльності, зростає творча 
енергійність, впевненість у собі, творче на-
тхнення. Ціннісно-мотиваційний компонент реа-
лізується в таких якостях особистості, як відпо-
відальність, переконаність, гуманізм, чуйність, 
толерантність, емпатійність, чесність та інші. 
Ціннісно-мотиваційний компонент складає ос-
нову для реалізації інших компонентів готовнос-
ті майбутніх педагогів дошкільної освіти до 
професійно-творчої діяльності. 

Когнітивний компонент включає професій-
но-творчі знання як систему теоретичних і мето-
дичних знань діяльності вихователя дошкільного 
навчального закладу в області розвитку творчого 
потенціалу дитини, самоактуалізації, самоудос-
коналення і самореалізації вихователя дошкіль-
ного навчального закладу, а також систему про-
фесійних умінь, сприяючих безперервному оно-
вленню і збагаченню професійно-творчих знань. 
Загалом, когнітивний компонент як складова 
професійно-творчої діяльності вихователя до-
шкільного навчального закладу розглядається як 
сукупність знань, практичного досвіду, які необ-
хідні вихователю задля виконання ефективної 
діяльності, спрямованої на розвиток творчого 
потенціалу дітей дошкільного віку. Також когні-
тивний компонент включає обсяг знань з фізіо-
логії, антропології, психології і педагогіки, ме-
тодик дошкільного виховання. Рівень когнітив-
ного компонента визначається повнотою, глиби-
ною, системністю професійно-творчих знань. 
Однак сукупність знань ще остаточно не вирі-
шує будь-яких професійних задач. Майбутній 
вихователь повинен володіти особливою готов-
ністю до актуалізації знань, до застосування їх в 
умовах обмеженого часу тощо. 

Рефлексивно-творчий компонент готовності 
майбутніх вихователів до професійно-творчої ді-
яльності включає креативність (творчі здібності 
індивіда, що характеризуються здатністю до 
продукування принципово нових ідей і що вхо-
дять в структуру обдарованості в якості незале-
жного фактора) та рефлексію (здатність людсь-
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кої свідомості в процесі сприйняття діяльності 
сприймати й саму себе, внаслідок чого людська 
свідомість постає як самосвідомість). Сучасні 
вчені виділяють кілька актів рефлексії: самосп-
рийняття, самоспостереження, самоаналіз, само-
усвідомлення. Ці процеси, за своїм змістом і 
спрямованістю, є психологічними передумовами 
самовдосконалення людини, підвищення проду-
ктивності її мислення, розширення уявлень про 
себе. Реалізується рефлексивно-творчий компо-
нент через такі процеси, як саморозуміння й ро-
зуміння дитини, самооцінювання й оцінювання 
дитини, самоінтерпретація й інтерпретація дити-
ни. Також цей компонент реалізується в оригіна-
льному розв’язанні педагогічних завдань, в ім-
провізації, експромті. Передбачає гнучкість, 
критичність мислення, творчу уяву, виявляється 
через відкритість щодо педагогічної творчості та 
інновацій. 

Емоційно-оцінний компонент припускає 
емоційне освоєння майбутніми педагогами до-
шкільної освіти цінностей і технологій творчос-
ті, перетворення їх на особисті погляди і переко-
нання, норми і способи діяльності, здатність 
управляти своїм емоційним станом у процесі 
майбутньої професійної діяльності. Цей компо-
нент пов'язаний з моральною та естетичною фу-
нкціями педагогічної культури, сприяє станов-
ленню суб'єктивного морально-естетичного від-
ношення майбутнього педагога до професійно-
творчої діяльності в дошкільному навчальному 
закладі. Емоційно-оцінний компонент готовності 
майбутніх вихователів до професійно-творчої ді-
яльності включає: саморозуміння, формування 
самооцінки, задоволеність працею, емоційну 
стабільність. Емоційно-оцінний компонент реа-
лізується в таких якостях особистості майбут-
нього педагога як емоційна чуйність, цілеспря-
мованість, самодисципліна, саморегуляція, смі-
ливість у відстоюванні своєї думки і своїх пог-
лядів, незалежність в судженнях та інше. Емо-
ційно-оцінний компонент передбачає самооцін-
ку своєї підготовленості і відповідність процесу 
розв'язання завдань оптимальним зразкам. 

Регулятивно-вольовий компонент готовності 
майбутніх вихователів до професійно-творчої ді-
яльності характеризується активністю особисто-
сті в реалізації власної моральної позиції, здатні-
стю до саморегуляції поведінки. Регулятивно-
вольовий компонент включає саморегуляцію та 
подолання труднощів при досягненні поставле-
ної мети в зв'язку з вивченням та опануванням 
професією; самоконтроль за рівнем готовності 
до професійно-творчої діяльності в дошкільному 
навчальному закладі. 

Усі компоненти готовності майбутніх педа-
гогів дошкільної освіти до професійно-творчої 

діяльності взаємозв’язані і взаємозумовлені. Ко-
жен компонент у структурі готовності майбутніх 
педагогів дошкільної освіти до професійно-
творчої діяльності має свої особливості, які в 
свою чергу формують і розвивають майбутнього 
педагога як професіонала. Виділені компоненти 
є цілісною ієрархічною системою, які відобра-
жають не тільки готовність майбутнього педаго-
га до професійно-творчої діяльності, але й твор-
чу особистість в цілому. Використання поліком-
понентного підходу дає можливість розглядати 
готовність майбутніх педагогів дошкільної осві-
ти до професійно-творчої діяльності як мікроси-
стему й аналізувати її не лише з точки зору опе-
раціонально-динамічного, але й змістовного ас-
пекту, дозволяє диференційовано підходити до 
кожної особистості, коригувати її професійне 
становлення.  

З метою виявлення готовності майбутніх пе-
дагогів дошкільної освіти до професійно-творчої 
діяльності в дошкільному навчальному закладі 
було проведено дослідження в Державному за-
кладі «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинський», 
Вищому навчальному комунальному закладі 
«Одеське педагогічне училище». Проведене дос-
лідження дозволило за рівнями готовності май-
бутніх педагогів дошкільної освіти до професій-
но-творчої діяльності в дошкільному навчально-
му закладі виділити три групи студентів. 

Перша група студентів (25,7%) – майбутні 
педагоги з недостатнім рівнем готовності до 
професійно-творчої діяльності. Ці студенти ма-
ють: малопродуктивну мотивацію, втрату уяв-
лень про цінності життя, низьку готовність до 
саморозвитку; недолік професійних знань, нес-
формованість образу «Я-вихователь»; низький 
рівень креативності, використання готових ме-
тодик, відтворення відомих методик, не усвідо-
млення себе творчою індивідуальністю, почат-
ковий рівень формування умінь і навичок само-
пізнання і саморегуляції; неадекватну самооцін-
ку (занижена або завищена), низьку емоційну 
стабільність, незадоволення педагогічною пра-
цею. Для них характерні орієнтованість на себе, 
на задоволення власних інтересів, низька емпа-
тія. 

Друга група студентів (53,9%) – майбутні 
педагоги з достатнім рівнем готовності до про-
фесійно-творчої діяльності. Для них характерно: 
середня продуктивна мотивація (збалансованість 
мотивації), задоволеність собою, ситуативна го-
товність до саморозвитку; недостатньо система-
тизовані знання; сформованість образу «Я-
вихователь»; достатній рівень креативності, на 
базі готових методик розробка власних, усвідом-
лення себе творчою індивідуальністю, достатня 

 52 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

міра володіння технологіями самопізнання і са-
морегуляції; адекватна самооцінка (завищена 
або занижена), емоційна стабільність, задоволе-
ність працею, занижена міра вираженості уста-
новок відносно дистанції і домінуючої ролі ви-
хователя в спілкуванні, застосування імператив-
них способів дії на вихованців, нетерпимість до 
помилок і недоліків в поведінці дошкільників, 
вимоги їх беззаперечного підпорядкування. Для 
них характерні прагнення підвищити свій інте-
лектуальний рівень, середня емпатія. 

Третя група студентів (20,4%) – майбутні 
педагоги з досконалим рівнем готовності до 
професійно-творчої діяльності. Таким студентам 
властиво: цілісність мотивації (висока мотива-
ція), високий рівень життєвих сенсів; системати-
зовані професійні знання, розвинений образ «Я-
вихователь»; високий рівень креативності, ство-
рення принципово нової методичної системи, 
знаходження і впровадження нового, усвідом-
лення себе творчою індивідуальністю, визначен-
ня індивідуального шляху свого професійного 
розвитку, висока міра володіння технологіями 
самопізнання і саморегуляції; адекватна самоо-
цінка, висока емоційна стабільність, задоволення 
працею. Для них характерні низька міра тривож-
ності, низька схильність до агресії, доброзичли-
вість, терпимість, вища міра упевненості в собі, 
знаходження сенсу і мети в житті, вища міра 
спостережливості, нормативність поведінки, пе-
редбачливість, висока емпатія. 

Висновки. Отримані результати дозволяють 
зробити висновки: що професійно-творча діяль-
ність вихователя дошкільного навчального за-
кладу – це професійно-педагогічна діяльність, 
творча за своїм характером, за допомогою якої 
вихователь збагачуватиме особистий і соціаль-
ний досвід дітей дошкільного віку, створює умо-
ви для розвитку творчого потенціалу дитини. 

Аналіз особливостей готовності майбутньо-
го педагога дошкільного навчального закладу до 
професійно-творчої діяльності дозволив визна-

чити наступні структурні компоненти: ціннісно-
мотиваційний, когнітивний, рефлексивно-твор-
чий, емоційно-оцінний і регулятивно-вольовий. 

Проведене дослідження дозволило за рівня-
ми готовності майбутніх педагогів дошкільної 
освіти до професійно-творчої діяльності в до-
шкільному навчальному закладі виділити три 
групи студентів: майбутні педагоги з недостат-
нім рівнем готовності до професійно-творчої ді-
яльності, майбутні педагоги з достатнім рівнем 
готовності до професійно-творчої діяльності, 
майбутні педагоги з досконалим рівнем готовно-
сті до професійно-творчої діяльності. 

Дослідження даної проблеми має важливе 
теоретичне значення, оскільки з'являється мож-
ливість для плідного теоретичного опрацювання 
низки актуальних питань стосовно підготовки 
майбутніх педагогів дошкільної освіти до про-
фесійно-творчої діяльності в дошкільному на-
вчальному закладі воно потребує належного на-
укового розв'язання, організаційно-педагогічно-
го та методичного забезпечення. 

Результати дослідження мають тенденцію 
бути не тільки плідним внеском у педагогічну 
теорію, а й певним орієнтиром для педагогічної 
практики. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
УДК 378.124+373.2+37.015.3+372.461 

Княжева І. А. 
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

Анотація. У статті представлена авторська концептуальна модель розвитку методичної ку-
льтури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Її зміст роз-
кривається через три взаємопов’язаних етапи. Теоретико-методологічний етап передбачав визна-
чення методологічних принципів побудови процесу розвитку досліджуваного феномена; процесуаль-
но-технологічний – технологічне забезпечення розвитку методичної культури майбутніх викладачів в 
умовах магістратури на основі реалізації науково обґрунтованих педагогічних умов; рефлексивно-
результативний включав моніторинг розвитку методичної культури. 

Ключові слова: методична культура, майбутні викладачі, концептуальна модель, розвиток, ета-
пи, принципи, педагогічні умови. 

Княжева И. А. 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Аннотация. В статье представлена авторская концептуальная модель развития методической 
культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин специальности «Дошкольное образова-
ние». Ее содержание раскрывается через три взаимосвязанных этапа. Теоретико-методологический 
этап предусматривал определение методологических принципов построения процесса развития ис-
следуемого феномена; процессуально-технологический – технологическое обеспечение развития ме-
тодической культуры будущих преподавателей в условиях магистратуры на основе реализации науч-
но обоснованных педагогических условий; рефлексивно-результативный включал мониторинг разви-
тия методической культуры. 

Ключевые слова: методическая культура, будущие преподаватели, концептуальная модель, раз-
витие, этапы, принципы, педагогические условия. 

Kniazheva I.A. 
CONSEPTUAL MODEL OF DEVELOPMENT OF METHODICAL CULTURE 

OF FUTURE TEACHERS OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES 
ON SPECIALITY «PRESCHOOL EDUCATION» 

Summary. The article presents the author's conceptual model of development of methodical culture of 
future teachers of pedagogical disciplines on speciality «Preschool education». This model is the associate 
aggregate of elements, structured in the integral system, which is realized in accordance with the selected 
stages, that expose logic process of the increase of level of methodical culture from social-imperative to pro-
fessional-aksiologic one. Its maintenance opens up through three associate stages. 

The theoretical-methodological stage foresaw determination of methodological principles of the devel-
opment of construction process of the probed phenomenon (dialectical, electivity, subjectivity, сontextivity, 
additionalness, integrity). The process-technological stage supposed the technological providing of develop-
ment of methodical culture of future teachers in the conditions of master's degree education on the basis of 
realization of the scientifically grounded pedagogical terms. The reflection-rezultive stage included monitor-
ing of development of methodical culture by developed components (cognitive, activity-organizational, reflec-
tion-evaluation, valued-motivational) and by indexes with the use of the proper method. 

Key words: methodical culture, future teachers, conceptual model, development, stages, principles, pe-
dagogical terms. 

 
Постановка проблеми. Одним з найважли-

віших завдань незалежної України є її сталий ін-
новаційний розвиток, рушійною силою якого є 

ефективна система вищої професійної освіти. 
Показником її ефективності є випуск конкурен-
тоспроможних фахівців, готових проявити свої 
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професійні якості і пройти об’єктивний конкур-
сний відбір. Успішність досягнення такого за-
вдання суттєво залежить від якості підготовки 
педагогічних кадрів. Це зумовило появу нових 
вимог до викладача вишу, відповідно до яких він 
має бути здатним до рефлексивного осмислення, 
привласнення, відтворення і продукування цін-
нісних сенсів та змісту методик і технологій ви-
кладацької діяльності, що відображають передо-
вий світовий досвід. 

По суті, мова йде про високий рівень мето-
дичної культури викладача. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
формування особистості педагога досить докла-
дно висвітлена в ряді досліджень (С. Архангель-
ський, Є. Барбіна, В. Бондарь, В. Войтко, Е. Гри-
шин, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, М. Євтух, 
Н. Кузьміна, М. Лазарєв, А. Мудрик, Л. Нечепо-
ренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Спірін, Н. Та-
расевич, Н. Чепелєва, Т. Яценко та ін.). Особли-
вості, структуру, функції педагогічної діяльнос-
ті, специфіку і технології формування готовності 
до її здійснення в умовах педагогічного процесу 
вищого навчального закладу досліджували Є. Ба-
рбіна, І. Богданова, Ф. Гоноболін, В. Загвязінсь-
кий, А. Капська, Е. Карпова, Н. Кічук, З. Кур-
лянд, А. Линенко, О. Мороз, О. Пєхота, Г. Щед-
ровицький та інші вчені. 

Незважаючи на численні розробки проблем 
методичної сфери професійно-педагогічної під-
готовки (О. Абдулліна, К. Абраменко, А. Богуш, 
Н. Верещагіна, В. Корнещук, Л. Нікітіна, Є. Па-
сов, Л. Спірін, Л. Таланова, Є. Таможня, В. Ша-
ган та ін.), у тому числі вчителів окремих пред-
метів, вихователів, викладачів (І. Артем’єва, А. Ка-
рачевцева, Є. Коваленко, Т. Кочарян, Н. Морзе, 
Ю. Подповетна, Н. Соловова, В. Шарко та ін.), 
питання, пов’язані з моделюванням процесу роз-
витку методичної культури майбутніх виклада-
чів вищої школи, до цього часу не були предме-
том спеціальних наукових досліджень. 

Мета статті – побудова концептуальної мо-
делі розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін спеціальнос-
ті «Дошкільна освіта». 

Виклад основного матеріалу. Продуктив-
ним методом, який допомагає теоретично осми-
слити можливості скерувати й оптимізувати 
процес розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін в умовах ма-
гістратури, було обрано моделювання. У філо-
софії моделювання розуміється як «відтворення 
характеристик деякого об’єкта на іншому 
об’єкті, спеціально створеному для їх вивчення» 
[1, с. 289]. Моделювання в педагогічних дослі-
дженнях трактується як «теоретичний спосіб ві-
дображення форми існування, будови, складу і 

структури функціонування або розвитку педаго-
гічного об’єкта через розкриття компонентного 
складу і внутрішніх зв’язків, що забезпечують 
можливість якісного та кількісного аналізу ди-
наміки змін досліджуваного педагогічного яви-
ща» [2, с. 496]. 

Узагальнюючи вищезазначене, відмітимо, 
що визначальними ознаками моделювання є ная-
вність створеної на основі теоретико-
практичного дослідження об’єкта певної штуч-
ної системи, що об’єктивно відповідає об’єкту 
пізнання і здатна заміщати його в певних відно-
синах. Її дослідження надає нову інформацію 
про об’єкт-оригінал. Такою штучною системою, 
що є результатом моделювання, виступає модель 
(від лат. modulus – міра, зразок) як аналітичний 
або/і графічний опис досліджуваного явища 
(процесу). Модель – це «об’єкт або система, дос-
лідження якої служить засобом для отримання 
знань про інший об’єкт-оригінал або прототип 
моделі» [3, с. 131]. Її основу складає розумова 
конструкція, яка певною мірою подібна і водно-
час, відмінна (спрощена, узагальнена) від дослі-
джуваного об’єкта. Неминуче спрощення об’єкта 
моделювання дозволяє сприймати його в чинних 
характеристиках цілісно. Модель служить «типі-
зованим відображенням явища, результатом абс-
трактного узагальнення практичного досвіду, 
співвіднесення теоретичних уявлень про об’єкт і 
емпіричних знань про нього» [4, с. 104]. 

Модель імітує об’єкт пізнання, наближає, 
формалізує, утримує характеристики, спрощує, 
але не спотворює його, дозволяє представити йо-
го структуру, основні властивості, закони розви-
тку і взаємодії з навколишнім світом, способи 
управління ним при заданих умовах, цілях і кри-
теріях; прогнозувати прямі і непрямі наслідки 
реалізації заданих способів і форм впливу на 
об’єкт; є прообразом «стану модельованого 
об’єкта, несе в собі структуру того, чого ще не-
має в об’єктивній реальності» [5, с. 7]. 

Аналіз наукових досліджень дозволив окрім 
вищезазначених виокремити такі особливості 
моделей: 
- модель припустимо розглядати як гіпотезу 

про розгортання певного процесу (явища, фе-
номену) як об’єкта пізнання і можливі ре-
зультати цього процесу; 

- відображувальна природа моделі передбачає, 
з одного боку, залежність від діяльності су-
б'єкта, що формує предмет моделювання 
шляхом виділення його властивостей, з іншо-
го – діяльності, що впливає на суб'єкт моде-
лювання; 

- зміст моделі залежить від особливостей мо-
дельованого об’єкта і від мети, що ставить 
суб’єкт моделювання; 
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- у моделі сторони об’єкта пізнання не можуть 
бути з’єднані механічно, повинні існувати пі-
дстави для їх зіставлення; 

- модель проектує співвідношення теперішньо-
го і майбутнього, а також вказує на спосіб ру-
ху до майбутнього як мети діяльності. 

Широке застосування моделювання в педа-
гогічних дослідженнях пов’язано з універсальні-
стю й інтегративністю цього методу пізнання. В 
ньому об’єднано можливості теоретичного й ем-
піричного пізнання педагогічної дійсності, що 
дозволяє надавати йому проміжний статус між 
теорією й експериментом. У процесі моделю-
вання використовуються і створюються різнома-
нітні знакові, абстрактні (як певні логічні конс-
трукти) і предметні (як прообраз стану модельо-
ваного об’єкту, що відображає властивості, 
структуру, стратегію проектування, результати 
того, що лише має відбутися) моделі. 

Виходячи з виокремлення таких видів педа-
гогічних моделей, як-от: прогностична (для оп-
тимального розподілу ресурсів і конкретизації 
цілей педагогічної діяльності); концептуальна 
(заснована на інформаційній базі даних і про-
грамі дій); інструментальна (за допомогою якої 
можна підготувати засоби виконання і навчити 
роботі з педагогічними інструментами); моніто-
рингова (для створення механізмів зворотного 
зв’язку і способів коригування можливих відхи-
лень від запланованих результатів); рефлексивна 
(створюється з метою знаходження рішень у разі 
виникнення несподіваних і непередбачених си-
туацій) моделей [6, с. 24], далі розглянемо кон-
цептуальну модель розвитку методичної культу-
ри майбутніх викладачів педагогічних дисцип-
лін. 

Означену модель розглядаємо як уявний 
(абстрактний, ідеальний) образ процесу розвитку 
методичної культури майбутніх викладачів пе-
дагогічних дисциплін, як цілісну операційно за-
дану систему, що схематично й узагальнено від-
творює його структуру, етапи перебігу, умови, 
способи і механізми реалізації, взаємозв’язки і 
взаємовідношення між елементами. 

Основними функціями пропонованої моделі є 
- відтворювальна, оскільки містить уявлення 

про методичну культуру як об’єкт пізнання, її 
структуру й основні властивості; 

- прогностична, бо модель одночасно передба-
чає постановку цілі, враховує її, представля-
ючи порядок, послідовність прогнозованих 
змін, гарантує реалізацію поставленої мети за 
певних умов; 

- гностична, адже модель, спрощуючи реаль-
ний процес розвитку методичної культури 
майбутніх викладачів педагогічних дисцип-
лін, дає можливість його поетапного дослі-

дження, множення знань про нього, констру-
ювання його нових властивостей; дозволяє 
унаочнити характерні особливості цього про-
цесу як визначеної цілісності; 

- перетворювальна, тому, що є прообразом 
процесу розвитку методичної культури, бо 
містить програму оптимального вирішення 
означеної проблеми як певну евристичну ке-
ровану технологічну конструкцію; 

- збагачувальна, через те, що здатна збагачува-
тися новою інформацією у процесі її (моделі 
розвитку методичної культури майбутніх ви-
кладачів педагогічних дисциплін) теоретич-
ного і практичного використання. 

Як показує аналіз наукових досліджень, роз-
робка концептуальної моделі може здійснювати-
ся за допомогою виділення провідних компонен-
тів, модулів, блоків, фаз і т. ін. У започатковано-
му дослідженні при розробці концептуальної 
моделі акцент був зроблений на виділенні етапів, 
необхідних для розуміння особливостей процесу 
розвитку методичної культури майбутніх викла-
дачів в умовах магістерської підготовки. 

Розроблена модель розвитку методичної ку-
льтури майбутніх викладачів педагогічних дис-
циплін представляє взаємопов’язану сукупність 
елементів, що структурована в цілісну систему, 
яка реалізується у відповідності до виділених 
етапів, що розкривають логіку процесу підви-
щення рівня методичної культури від базового, 
соціально-імперативного до професійно-аксіоло-
гічного. 

Концептуальна модель розвитку методичної 
культури майбутніх викладачів педагогічних ди-
сциплін спеціальності «Дошкільна освіта» в 
умовах магістратури містить теоретико-методо-
логічний (передбачає визначення методологіч-
них принципів побудови процесу розвитку дос-
ліджуваного феномену), процесуально-техноло-
гічний (передбачає технологічне забезпечення 
розвитку методичної культури майбутніх викла-
дачів в умовах магістратури на основі реалізації 
науково-обґрунтованих педагогічних умов) і ре-
флексивно-результативний (включає моніторинг 
розвитку методичної культури за розробленими 
компонентами і показниками із застосуванням 
відповідної методики) етапи (рис. 1). 

Методологічними підставами моделювання 
в нашому дослідженні виступили принципи до-
датковості, цілісності, контекстності, суб’єктності, 
елективності, діалогічності. 

Принципи (від лат. principium) – це початок, 
основа, вихідні положення, основні вимоги до 
діяльності і поведінки, що визначають їх спря-
мованість, відображають перебіг об’єктивних за-
конів і закономірностей їх здійснення [7, с. 493; 
8, с. 169]. 
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Результат – підвищення рівня методичної культури
 майбутніх викладачів педагогічних дисциплін

Мета: розвиток методичної культури 
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Рис. 1. Концептуальна модель розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін. 
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Принципи в освіті є основою реалізації тієї 
чи іншої освітньої концепції, вони задають певну 
систему вимог і правил, що дозволяють обґрун-
тувати доцільність тієї чи іншої педагогічної но-
вації і регламентувати її застосування [9, с. 11]. 

Розвиток методичної культури передбачає, з 
одного боку, опанування методичної культури 
суспільства, тобто «сталої» культури, а з іншого, 
як будь-який культурний феномен, – не лише 
культуроосвоєння, а й культуротворення як ви-
роблення суб’єктивно й об’єктивно нових мето-
дичних продуктів. Співвідношення та співісну-
вання «сталого», нового і такого, що лише наро-
джується, є не лише сутнісною характеристи-
кою, а й умовою існування та розвитку методич-
ної культури. Цьому відповідає принцип додат-
ковості як стисле тлумачення відповідної зако-
номірності. 

Додатковість дозволяє до-давати, «доводити 
до повноти», доповнювати кращі напрацювання 
сталої методичної культури новими, сучасними. 
Адже для успішного вирішення освітніх завдань, 
досягнення синергетичного ефекту потрібно не 
забувати і не протиставляти один метод, засіб, 
технологію іншим, а органічно й доцільно вико-
ристовувати їх можливості, органічно вплітаючи 
в канву педагогічного процесу [10]. 

Застосовування принципу додатковості у 
процесі розвитку методичної культури розгляда-
ємо як методологічну підставу взаємодоповнен-
ня інноваційних і традиційних форм організації, 
методів та засобів магістерської підготовки май-
бутніх викладачів педагогічних дисциплін спеці-
альності «Дошкільна освіта». 

Принцип елективності передбачає надання 
певної свободи майбутнім викладачам педагогі-
чних дисциплін при виборі цілей, змісту, форм, 
методів і джерел навчання, його інтенсивності як 
власного темпу і ритму просування в освоєнні 
змісту професійної підготовки. 

Принцип цілісності означає досягнення єд-
ності та взаємозв’язку між усіма складовими пе-
дагогічного процесу, досягнення цілісного зміс-
ту як єдності змістів особистісного досвіду куль-
туроосвоєння, культуровідтворення і культурот-
ворення майбутнього викладача і методико-
педагогічної діяльності, що здатне утворювати 
новий якісний стан – розвиток його методичної 
культури. 

Принцип діалогічності зумовлює сходження 
майбутнього викладача від базового до профе-
сійно-аксіологічного рівня розвитку його мето-
дичної культури на основі поєднання індивідуа-
льної та колективної роботи, атмосфери співпра-
ці, взаєморозуміння. 

Принцип суб’єктності націлює, що станов-
лення майбутнього викладача суб’єктом культу-

ровідповідної методико-педагогічної діяльності 
відбувається у процесі оволодіння суспільно-
історичними формами такої діяльності. При 
цьому організація особистістю своєї активності 
щодо такого оволодіння припускає її мобіліза-
цію, погодження з вимогами педагогічної дійс-
ності, виявляє особистісний спосіб регуляції дія-
льності. 

Реалізація принципу контекстності передба-
чає моделювання з допомогою всієї системи ди-
дактичних форм, методів і технологій предмет-
ного і соціального змісту майбутньої викладаць-
кої діяльності. 

Основу процесуально-технологічного етапу 
складають визначені й обґрунтовані педагогічні 
умови розвитку методичної культури викладачів, 
а саме: 
- висвітлення у змісті професійної підготовки 

майбутніх викладачів сутності методичної 
культури як соціокультурного феномену й 
особистісного новоутворення, усвідомлення 
значущості якого відбуватиметься в контексті 
результатів педагогічної діяльності (методи і 
форми реалізації – проблемні, діалогічні, па-
норамні лекції, міждисциплінарний спецсемі-
нар, мозковий штурм, метод логіко-смислових 
моделей (дидактична багатовимірна техноло-
гія), мапа розуму); 

- набуття особистого досвіду здійснення педа-
гогічної діяльності, необхідного для аналізу, 
відбору і створення методичних продуктів 
(методи і форми реалізації – педагогічна (ви-
кладацька) практика, кейс, віртуальний мето-
дичний кабінет, майстер-клас, педагогічне 
проектування); 

- забезпечення навчальної автономії майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін в умовах 
їхньої магістерської підготовки (методи і фо-
рми реалізації – метод проектів, Інтернет-
технології (дистанційна платформа), самос-
тійна робота, ділові і рольові ігри, т’юторські 
заняття, партисипативні методи). 

Реалізація означених педагогічних умов по-
кладено в основу експериментальної технології 
розвитку методичної культури майбутніх викла-
дачів педагогічних дисциплін. 

Рефлексивно-результативний етап описува-
ної моделі передбачав моніторинг розвитку ме-
тодичної культури майбутніх викладачів педаго-
гічних дисциплін відповідно до розробленої діа-
гностичної методики. 

Діагностичний інструментарій містив мето-
ди діагностики, що дозволили проводити дослі-
дження за кожним з означених компонентів (ког-
нітивний, діяльнісно-організаційний, рефлексив-
но-оцінний, мотиваційно-ціннісний) та їх показ-
ників. 
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Результатом реалізації описаної концептуа-
льної моделі є підвищення рівня методичної ку-
льтури майбутніх викладачів педагогічних дис-
циплін спеціальності «Дошкільна освіта». 

Висновки. Концептуальна модель розвитку 
методичної культури майбутніх викладачів пе-
дагогічних дисциплін описує механізми і проце-
дури практичного застосування положень відпо-
відної концепції в реальних умовах магістерсь-
кої підготовки. 

Модель визначає змістовні, організаційно-
педагогічні та процесуально-дієві аспекти розви-
тку методичної культури майбутніх викладачів 
педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкі-
льна освіта» й утворена взаємозв’язком теорети-
ко-методологічного, процесуально-технологічного 
і рефлексивно-результативного етапів. 

Перспективу подальшого дослідження вба-
чаємо в апробуванні експериментальної техно-
логії розвитку методичної культури майбутніх 
викладачів педагогічних дисциплін спеціальнос-
ті «Дошкільна освіта». 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. –

М. : Политиздат, 1987. – 590 с.
2. Бордовская Н. В. Диалектика педагогического ис-

следования: Логико-методологические проблемы :

монография / Нина Валентиновна Бордовская. – 
СПб. : Изд-во РХГИ, 2001. – 512 с. 

3. Фридман Л. М. Психологическая наука – учителю /
Л. М. Фридман, К. Н. Волков. – М. : Просвещение,
1985. – 224 с.

4. Полонский В. М. Научно-педагогическая инфор-
мация : словарь-справочник / В. М. Полонский. –
М. : Владос, 1995. – 236 с.

5. Горстко А. Б. Введение в моделирование эколого-
экономических систем / А. Б. Горстко, Г. А. Уголь-
ницкий ; [отв. ред. Г. С. Маркман]. – Ростов-на-
Дону : Изд-во Рост. гос. ун-та, 1990. – 112 с.

6. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущ-
ность, эффективность и неопределенность / А. Н. Да-
хин // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 21–27.

7. Брокгауз Ф. А. Иллюстрированный энциклопеди-
ческий словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – М. :
Эксмо, 2010. – 960 с.

8. Педагогика : учебное пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
Е. Н. Шиянов ; [под ред. В. А. Сластенина]. – М. :
Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

9. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики :
учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / Август Соломонович Белкин. – М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2000. – 192 с.

10. Гранатов Г. Г. Метод дополнительности в разви-
тии понятий (педагогика и психология мышления) :
монография / Г. Г. Гранатов. – Магнитогорск :
Магнитогорский гос. ун-т, 2000. – 194 с.

59 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

УДК 378+37.018.43+37.041 
Нестеренко В. В. 

СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. У статті розглядаються сутність і складові підготовленості студентів до навчаль-
ної діяльності. Подано погляди авторів на проблему професійного становлення особистості. Розгля-
нуто сутність загальних та спеціальних здібностей. Доведено, що одним із показників результатив-
ності професійної підготовки фахівця у вищому навчальному закладі є певний рівень розвитку у нього 
професійно важливих якостей, основою яких є загальні і спеціальні здібності. Під підготовленістю до 
самостійної навчальної діяльності визначено здатність студентів до самостійного опрацьовування 
навчальної інформації і організації пізнавальної діяльності, необхідних для підготовки до професійної 
діяльності і її здійснення. 

Ключові слова: підготовленість, самостійна навчальна діяльність, студенти-заочники, успіш-
ність підготовки. 

Нестеренко В. В. 
СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность и составляющие подготовленности сту-

дентов заочной формы обучения к учебной деятельности как результата подготовки в высшем учеб-
ном заведении. Поданы взгляды авторов на проблему профессионального становления личности. Рас-
смотрена сущность общих и специальных способностей. Доказано, что одним из показателей ре-
зультативности профессиональной подготовки специалиста в высшем учебном заведении есть опре-
деленный уровень развития у него профессионально важных качеств, основой которых являются об-
щие и специальные способности. Под подготовленностью к самостоятельной учебной деятельности 
определена способность студентов к самостоятельной проработке учебной информации и органи-
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зации познавательной деятельности, необходимых для подготовки к профессиональной деятельно-
сти и ее осуществлению. 

Ключевые слова: подготовленность, самостоятельная учебная деятельность, студенты-
заочники, успешность подготовки. 

Nesterenko V. V. 
THE ESSENCE AND COMPONENTS OF PREPAREDNESS OF STUDENTS 

FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES 
Summary. The article deals with the essence and components of preparedness of students of extramural 

studies for self-training activities as the result of training in higher educational institution. Different authors’ 
views on the issue of professional identity formation are submitted, age limits phases and stages of the 
process are studied. It is noted that during the preparation for professional and educational activities the ab-
ilities to learning play a crucial role but not teaching abilities which have to be developed. They determine 
the success of the promotion of future teachers by understanding the essence of professional pedagogical ac-
tivity, its purpose, means and methods of gaining experience and practical implementation of their ideas. 

The essence of the general and special abilities is considered. It is proved that one of the performance 
indicators of professional training in higher educational institution is a certain level of development of pro-
fessionally important qualities, which are based on general and special abilities. 

Preparedness for self-training activities, that affects the success of correspondent students learning, is 
their ability to self-studying the educational information and organization of cognitive processes which is ne-
cessary for preparation for professional activities and its implementation. 

It is emphasized that in a distance learning the abilities of students educational and cognitive activities is 
of particular importance, because the learning outcomes and the effectiveness of the process for future voca-
tional and educational activities depends entirely on the students. Their preparedness for independent educa-
tional activity is a crucial indicator of successful preparation for further professional development of educa-
tional activities. 

Key words: preparedness, self-training activities, correspondent students, success training. 
 
Постановка проблеми. Питанням процесу-

альності професійного становлення людини 
приділяється велика увага, переважно в аспекті 
формування її як суб'єкта діяльності. Загальним 
положенням є те, що діяльність відіграє виріша-
льну роль у професійному становленні особис-
тості. «Взаємовідношення» індивідуальності як 
вершини в розвитку особистості і її діяльності 
проявляються у взаємному пристосуванні, адап-
тації їх структур. 

Результатом цього взаємного пристосування 
зазвичай розглядають формування індивідуаль-
ного стилю діяльності, професійно важливих 
якостей і т. ін. У цьому процесі відбувається не 
тільки актуалізація професійно значущих якос-
тей, здібностей, знань і навичок, а й власне роз-
виток особистості професіонала. 

Мета статті – розкрити сутність і складові 
підготовленості студентів до навчальної діяль-
ності. 

Виклад основного матеріалу. Особливий ін-
терес у дослідженнях про професійне становлення 
представляють роботи Б. Г. Ананьєва, А. В. Бруш-
линського, Є. О. Климова, Т. В. Кудрявцева та ін. 
Беручи участь спочатку в навчально-професій-
ній, а потім у професійній діяльності, на думку 
Т. В. Кудрявцева і В. Ю. Шегурової, індивід не 
тільки набуває адекватного уявлення про свою 

професію і про власні можливості, але й активно 
розвивається як суб'єкт професійної діяльності і, 
формуючи ставлення до себе як до діяча, він ро-
звивається як особистість [1, с. 53]. 

Як стверджує А. К. Маркова, професійне 
становлення є процесом професіоналізації. Вона 
визначає його як цілісний, безперервний процес 
становлення особистості спеціаліста і професіо-
нала, який започатковується з моменту вибору 
професії, триває протягом усього професійного 
життя людини і завершується, коли людина при-
пиняє свою професійну діяльність. При цьому 
підкреслюється, що в цілому професіоналізація – 
це один з боків соціалізації ... Особистісний про-
стір ширше професійного [2, с. 62–64]. 

У цьому зв'язку стає очевидним неоднорід-
ність процесу професійного становлення особис-
тості, його цільний і нерозривний зв'язок з про-
цесом соціалізації. Зважаючи на це, ці два про-
цеси необхідно розглядати у взаємодії один з 
одним, ураховуючи їх співвідношення на різних 
вікових етапах. Отже, професійне становлення є 
однією з форм розвитку особистості. 

Відповідно до цього твердження є справед-
ливою і досить переконливо обґрунтованою ду-
мка тих авторів, які вважають, що професійне 
становлення людини – це тривалий і динамічний 
процес, що має певні стадії і етапи. Так, Т. В. Ку-
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дрявцев уважає, що професійне становлення – не 
короткочасний акт, що охоплює лише період на-
вчання і виховання в стінах одного з типів про-
фесійних навчальних закладів. Воно – тривалий 
динамічний процес, що складається із чотирьох 
основних стадій. Перехід до кожної наступної 
стадії закладається в ході попередньої і супрово-
джується виникненням у суб'єкта низки супере-
чностей і нерідко, навіть, кризових ситуацій [3, 
с. 7]. У межах цієї концепції вчений виділяє три 
наскрізні лінії професійного розвитку особисто-
сті: розвиток мотиваційно-потребнісної сфери 
професіонала; формування операційно-технічних 
елементів професійної діяльності; професійне 
самовизначення. Крім цього, він пропонує розрі-
зняти чотири основні стадії професійного стано-
влення особистості. 

Перша стадія полягає у виникненні та фор-
муванні професійних намірів під впливом зага-
льного розвитку, початкового орієнтування і 
прилучення до різних видів праці в загальноос-
вітній школі, здійснюється соціально і психоло-
гічно обґрунтований вибір професії. 

Друга стадія є власне професійним навчан-
ням, тобто цілеспрямована підготовка особисто-
сті до обраної професійної діяльності. На цій 
стадії відбувається активне формування мотивів, 
адекватних професійній діяльності. 

Третя стадія характеризується активним 
оволодінням професією і набуттям особистістю 
свого особливого місця в системі виробничого 
колективу, певним рівнем розвитку професійно 
важливих якостей. 

На четвертій стадії особистість повністю ре-
алізується в самостійній професійній праці. Як 
бачимо, ця класифікація зорієнтована на особис-
тісне становлення професіонала, на його саморе-
алізацію у професійній діяльності в контексті 
соціальних зв’язків у професійному оточенні. 

На погляд Е. Ф. Зеєра [4], у процесі профе-
сійного становлення особистості виділяються 
три стадії: період оптації, стадія професійної пі-
дготовки та стадія розвитку професіонала. Про-
цес професіоналізації А. К. Маркова [2] розбиває 
на стадії профорієнтації, профвідбору, профосві-
ти, профадаптації, включення людини в профе-
сійну діяльність, спеціалізації, підвищення про-
фесійної кваліфікації, перепідготовки на іншу 
спеціальність, розквіту професійної діяльності 
(акме), завершення і відходу від активної профе-
сійної діяльності. 

Отже, на основі аналізу робіт вітчизняних 
учених-психологів, присвячених вивченню ста-
дій професійного становлення, можна відмітити 
розбіжність у назвах, кількості, вікових межах 
етапів, стадій, фаз цього процесу. Проте всі дос-
лідники виділяють стадію підготовки до вибору 

професії, стадію професійної підготовки і стадію 
власне професійної діяльності. 

Розглянемо більш докладно стадію профе-
сійного становлення особистості – стадію про-
фесійного навчання, або підготовки до майбут-
ньої професійної діяльності. Її особливе значен-
ня пояснюється низкою обставин. Провідною ді-
яльністю стає навчально-пізнавальна діяльність, 
що зорієнтована на оволодіння професійною ді-
яльністю. А те, що в її межах складаються пізна-
вальні і професійні інтереси, на думку Е. Ф. Зеє-
ра [4], формуються життєві плани майбутніх фа-
хівців. Новотвором цієї стадії є професійне са-
мовизначення, що підсилює або змінює мотива-
цію студентів під час професійної підготовки, як 
оволодіння певною професійною діяльністю. 

З точки зору Т. В. Кудрявцева, самовизна-
чення є центральною ланкою процесу професій-
ного становлення, найбільш значущим компоне-
нтом професійного розвитку особистості, а та-
кож критерієм одного з етапів цього процесу [1]. 
На формування професійного самовизначення як 
результату етапу професійного становлення вка-
зують й інші вчені (А. К. Маркова, Ю. В. Варда-
нян та ін.). Ряд авторів підкреслює зв'язок харак-
терологічних рис особистості з професійним са-
мовизначенням і успішністю її професійного на-
вчання (Т. В. Кудрявцев, А. І. Сухарєва). 

Вивчення професійного самовизначення ви-
ступає як значуще дослідницьке завдання всієї 
сукупності теоретико-експериментальних робіт 
зі створення наукової теорії професійного стано-
влення фахівця, умовою свідомого і цілеспрямо-
ваного управління процесом професійного на-
вчання. Так, Л. І. Божович називає самовизна-
чення мотиваційним центром, який визначає ді-
яльність людини, поведінку і її ставлення до до-
вколишнього [5, с. 44]. Виходячи із цього поло-
ження очевидно, що одним із найважливіших 
критеріїв успішного становлення фахівця висту-
пає його професійна мотивація, тобто те, що 
спонукає людину саме до цього виду діяльності. 
Одна зі стрижневих думок А. К. Маркової поля-
гає в тому, що все залежить від цінностей, що 
спонукають людину до діяльності, від мотивації 
її праці. Вона визначає професійну мотивацію як 
те, заради чого людина вкладає свої професійні 
здібності, здійснює професійне мислення і т. ін. 
[2, с. 67]. Про сформованість професійної моти-
вації можна судити по позитивному ставленню 
людини до своєї професії, ступеня задоволеності 
нею, а також за провідними мотивами вибору ці-
єї професії і мотивами самої професійної діяль-
ності. У міру формування майстерності відбува-
ється зміна мотивації. 

Сформованість професійної мотивації студе-
нтів, безумовно, відіграє вирішальну роль у про-
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фесійному становленні, про що пише Е. С. Чугу-
нова. У професійній діяльності мотивація висту-
пає як сполучна ланка, яка визначає цілеспрямо-
ваний характер дій людини – потенційні можли-
вості особистості, потреба в цьому виді діяльно-
сті, в організації соціальної взаємодії в профе-
сійному середовищі. Мотивація може зумовлю-
вати вибір професійної діяльності, випереджаю-
чи реальні можливості конкретної особистості, 
виступати як активний стимул розвитку, перебу-
дови особистості в цілому [6, с. 73]. 

Але суттєву роль в успішному професійному 
становленні відіграє не тільки мотивація як ба-
жання, намір, а й наявність певного ансамблю 
здібностей, індивідуального для кожної людини. 
Саме вони в поєднанні із соціальною ситуацією 
професійної підготовки мають вирішальне зна-
чення для формування студента як суб’єкта на-
вчальної діяльності і майбутнього професіонала. 
Натомість, в контексті підготовки майбутніх фа-
хівців до професійно-педагогічної діяльності ці 
здібності характеризуються і визначаються тіль-
ки як педагогічні, нехтуючи одним із базових 
принципів сучасної психології, згідно якою 
будь-які здібності виникають і розвиваються 
тільки у відповідній діяльності. Тобто, педагогі-
чні здібності – це той психологічний феномен, 
який виникає і розвивається тільки у відповідній 
педагогічній діяльності. 

На нашу думку, у процесі підготовки до 
професійно-педагогічної діяльності вирішальну 
роль відіграють не педагогічні здібності, які ще 
треба розвинути, а здібності до навчання. Саме 
вони визначають успішність просування майбу-
тнього педагога на шляху усвідомлення сутності 
професійно-педагогічної діяльності, її мети, спо-
собів і методів здійснення і набуття досвіду 
практичного втілення власних уявлень. 

Слід зазначити, що проблема здібностей 
широко висвітлена у працях Б. Г. Ананьєва, 
О. М. Леонтьєва, К. К. Платонова, С. Л. Рубінш-
тейна, В. Д. Шадрикова та інших дослідників. 
Так, С. Л. Рубінштейн під здібностями розуміє 
складне синтетичне утворення, яке включає в се-
бе цілу низку даних, без яких людина не була б 
здатна до якоїсь конкретної діяльності, і власти-
востей, які лише в процесі певним чином органі-
зованої діяльності виробляються [7, с. 204–205]. 

Б. М. Тєплов [8] запропонував три ознаки 
здібностей, що найбільш часто використовують-
ся спеціалістами: 
1) здібності – це індивідуально-особистісні осо-

бливості, що відрізняють одну людину від 
іншої; 

2) тільки те є здібностями, що забезпечує успі-
шність виконання діяльності або декількох 
діяльностей; 

3) здібності не зводяться до знань, умінь і нави-
чок, які вже вироблені в людини, хоча й зу-
мовлюють легкість і швидкість набуття цих 
знань і навичок. 

Найбільш детально проблема здібностей ро-
зглядається в роботах В. Д. Шадрикова [9]. Він 
доходить висновку, що поняття «здібність» є 
психологічною конкретизацією філософської ка-
тегорії властивості. На думку вченого, найбільш 
загальним поняттям, яке описує психологічну 
реальність, є поняття психічної функціональної 
системи, процес функціонування якої (психічний 
процес) забезпечує досягнення певного корисно-
го людині результату. При цьому кожна здіб-
ність (особливість того чи іншого психічного 
процесу на цьому рівні його розвитку і форму-
вання) зумовлює виконання багатьох видів дія-
льності, також і тих, що вперше освоюються. 
Найважливіша функція здібностей полягає в то-
му, щоб «просувати вперед», змінювати, перет-
ворювати певну діяльність людини. Особистість 
є джерелом, носієм і «організатором» викорис-
тання власних здібностей. Саме вона може роз-
вивати й вдосконалювати їх як центральні і саме 
ті здібності, які найбільше відповідають її пси-
хологічному й особистісному складу. 

Отже, здібності, які проявляються у вигляді 
простих і більш складних властивостей (якостей) 
особистості, з одного боку, допомагають їй ус-
пішно брати участь у діяльності, з другого – у 
ній же формуються і розвиваються. 

Дослідженнями доведено, що види діяльно-
сті, до яких залучаються люди і в яких вони по-
чинають виявляти свою активність як професіо-
нали, умовно можуть бути поділені на п'ять 
груп. В одних групах головним об'єктом діяль-
ності виявляється природа, в других – техніка, у 
третіх – люди, у четвертих – знакові системи 
(цифри, символи, формули тощо), у п'ятих – об-
рази мистецтва. Щоб успішно займатися кожним 
із цих видів діяльності, крім загальних, у людини 
повинні бути розвинені спеціальні здібності, ві-
дповідні вимогам діяльності, що виконується. За 
твердженням В. В. Богословського і В. О. Мар-
келової, кожна професійна діяльність вимагає 
від фахівця певного набору особистісних якос-
тей, в яких певні загальнолюдські якості під 
впливом специфіки діяльності починають висту-
пати як професійно значущі [10, с. 53]. 

Принциповий підхід до будь-яких спеціаль-
них здібностей людини полягає в акцентуванні 
їх нерозривного зв'язку із загальними здібностя-
ми. За Д. М. Завалішиною, загальнолюдські зді-
бності – це в основному працездатність, і забез-
печують її особистісні властивості – відповіда-
льність, акуратність, працьовитість. Формування 
цього компонента здібностей пов'язано з вихо-

 62 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

ванням людини як суб'єкта праці, насамперед, її 
мотиваційно-ціннісної сфери. Загальні здібності – 
це «родові» різнорівневі можливості нормальної 
людини, що є результатом її сукупної життєдія-
льності в певний історичний момент і в певній 
культурі [11]. 

Спеціальні здібності – це необхідна для пев-
ної діяльності специфічна якість або рівень роз-
витку професійно важливих якостей, що перед-
бачають для свого розвитку тривалу певну дія-
льність і часто особливе тренування. Спеціальні 
здібності нерідко є природними. Можна з упев-
неністю говорити, що названі компоненти мо-
жуть бути віднесені до будь-яких професій, зок-
рема до професії педагога дошкільної освіти [11, 
с. 30]. 

Розрізняючи спеціальні і загальні здібності, 
Д. М. Завалішина пов'язує загальні здібності з 
більш загальними умовами провідних форм 
людської діяльності, а спеціальні – з окремими, 
більш конкретними видами діяльності. Тим са-
мим проводиться лінія «діяльнісної редукції»: 
здатності конституюються не за видами психіч-
ної функціональної системи, а за видами діяль-
ності [11]. 

На думку В. Д. Шадрикова [9], професійно 
важливі якості є індивідуальними якостями су-
б'єкта діяльності, що впливають на ефективність 
його діяльності і успішність її освоєння. 

Отже, одним із показників результативності 
професійної підготовки фахівця у вищому на-
вчальному закладі є певний рівень розвитку у 
нього професійно важливих якостей, основою 
яких є загальні і спеціальні здібності. 

На думку багатьох дослідників, вступ до 
вищого професійного навчального закладу спо-
чатку призводить до зниження власне професій-
ної активності особистості, зумовленого тим, що 
кінцева мотивуюча мета – готовність до самос-
тійної професійної діяльності «відсунута» на 3–5 
років. Активність особистості на початковому 
етапі навчання концентрується на питаннях ада-
птації до нового навчального колективу і нових 
вимог навчально-виховного процесу, освоєння 
нових соціальних ролей. І лише на старших кур-
сах професійна спрямованість у навчанні, що 
виражається в профільних і спеціалізованих ди-
сциплінах, наближення до закінчення навчаль-
ного закладу, стимулюють безпосередньо про-
фесійну активність особистості як освоєння 
професійно значущих знань, умінь і навичок, 
спонукають «проектувати» себе в майбутню 
професію. 

Саме в цьому контексті при аналізі стадій 
процесу професіоналізації у виші вчені виділя-
ють три періоди професійного навчання, що ста-
новлять етапи навчання студентів: 1) поперед-

ній, підготовчий, або орієнтувально-адаптивний; 
2) загальнонауковий, або професійно-орієнту-
вальний; 3) спеціалізований, або професійно-
проектувальний. 

Висновки. Резюмуючи викладене, можна 
констатувати, що ефективність процесу профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців залежить 
від успішного проходження всіх його стадій і 
етапів. Але особлива роль належить стадії адап-
тації до умов професійної підготовки у виші, ко-
ли поглиблюється інтерес до професії, форму-
ються професійне мислення і система професій-
но важливих якостей, необхідних не тільки для 
майбутньої трудової діяльності, але й для її опа-
нування, що відбувається як розвиток загальних 
здібностей особистості до навчання засобами 
професійно-орієнтованої підготовки. 

Отже, під підготовленістю до навчальної ді-
яльності, яка впливає на успішність навчання 
студентів, розуміємо їх здатність до самостійно-
го опрацьовування навчальної інформації і орга-
нізації пізнавальної діяльності, необхідних для 
підготовки до професійної діяльності і її здійс-
нення. 

Перспективи подальших досліджень вбача-
ємо у визначені індивідуальних показників під-
готовленості студентів заочної форми навчання 
до самостійної навчальної діяльності. 
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УДК 37.013.77:378 
Полозенко О. В. 

ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА У ПРОФІЛЬНИХ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Анотація. У статті проаналізовано психологічну освіту у профільних вищих навчальних закла-
дах, накази Міністерства освіти і науки України, що регламентують обсяги гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки у профільних ВНЗ. Незважаючи на світові тенденції, нині в нашій 
країні наказами МОН України обмежено обсяги гуманітарної та соціально-економічної підготовки у 
профільних ВНЗ. Проаналізовано сучасний стан забезпечення психологічної складової гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки в аграрних ВНЗ. 

Ключові слова: психологічна освіта, психологічна підготовка, аграрний ВНЗ, психологічний цикл, 
соціально-економічне навчання. 

Полозенко О. В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. В статье проанализировано психологическое образование в профильных высших 
учебных заведениях, приказы Министерства образования и науки Украины, которые регламентиру-
ют объемы гуманитарной и социально-экономической подготовки в профильных вузах. Несмотря на 
мировые тенденции, в настоящее время в нашей стране приказами МОН Украины ограничены объе-
мы гуманитарной и социально-экономической подготовки в профильных вузах. Проанализировано со-
временное состояние обеспечения психологической составляющей гуманитарной и социально-
экономической подготовки в аграрных вузов. 

Ключевые слова: психологическое образование, психологическая подготовка, аграрный вуз, пси-
хологический цикл, социально-экономическое обучение. 

Polozenko O. V. 
PSYCHOLOGICAL EDUCATION IN SPECIALIZED HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Summary. The article analyzes the psychological education in specialized higher education institutions, 

orders of the Department of Education and Science of Ukraine, which regulate volumes of humanitarian and 
socio-economic training in specialized universities. It was found out that at present time there is a demand 
for psychological knowledge in all fields of human activities and that the XXI-st century is the epoch of 
psychology. Psychology becomes more popular in Europe, America and Australia. Despite global tendencies 
the Ministry of Education and Science of Ukraine limited amounts of humanitarian and socio-economic 
training in specialized universities. The condition of providing psychological component of humanitarian and 
socio-economic training in agricultural universities was analyzed. The information was analyzed which is 
provided on the official websites of agricultural universities about departments, which provide psychological 
preparation of students and teaching subjects, staffing cycle of psychological and mental disciplines. It was 
found out that agricultural universities teach mostly disciplines such as psychology, psychology and 
pedagogy, foundations of psychology and pedagogy. Psychology courses are taught mainly for research and 
teaching staff of departments of philosophy, history, Ukrainian language and management. Currently, there 
is a reduction of hours spent on the study of psychological disciplines and their list of specialties for which 
they are taught. Subjects of psychological cycle are taught in selected agricultural universities. 

Key words: psychological education, psychological training, agricultural universities, psychological, cycle 
socio-economic training. 
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Постановка проблеми. Місце і роль психо-
логії у навчальному процесі вищої школи обу-
мовлюється значенням і статусом психології як 
науки у сучасному суспільстві. Інтерес студентів 
до вивчення психології в останні десятиріччя 
значно зріс у більшості країн Європи, в Америці 
й Австралії. Психологія відноситься до числа 3–
4 предметів, які найчастіше обирають студенти 
для вивчення у ВНЗ. 

Аналіз літератури свідчить, що останнім 
часом вітчизняними науковцями досліджується 
психологічна підготовка фахівців непедагогічних 
університетів (Д. Дзвінчук, В. Козаков); учителів 
початкового навчання (С. Лисенко); майбутніх 
учителів в умовах навчально-наукового компле-
ксу «коледж-університет» (Н. Денисова); вчите-
ля до організації музично-пізнавальної діяльнос-
ті учнів початкової школи (В. Федорчук); учите-
ля початкових класів до роботи із соціально за-
недбаними учнями (В. Вовк); майбутнього вчи-
теля фізики (С. Ткаченко); майбутнього вчителя 
іноземної мови до морального виховання підліт-
ків (Н. Молодиченко); інспекторів прикордонної 
служби (О. Самохвалов); працівників підрозділів 
швидкого реагування міліції України (О. Корнєв); 
обслуговуючого персоналу морського транспор-
ту (С. Ситнік); особового складу спеціальних під-
розділів ОВС (М. Рогачов); льотного складу до 
діяльності в умовах тривалих перерв між польо-
тами (І. Окуленко); майбутніх інженерів-прикор-
донників до професійної діяльності (Л. Матох-
нюк); майбутніх юристів до професійної діяль-
ності (Ю. Бойко); майбутніх працівників міліції 
до службової діяльності в системі МВС України 
(І. Машук); шляхи підвищення ефективності ви-
вчення психології у ВНЗ (В. Семиченко); психо-
логічна освіта старшокласників (С. Панченко). 

Мета статті – проаналізувати психологічну 
освіту у профільних вищих навчальних закладах, 
з’ясувати стан забезпечення психологічної скла-
дової гуманітарної та соціально-економічної під-
готовки в аграрних ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Філософ і 
психолог Г. Челпанов назвав ХХ століття «сто-
літтям психології», оскільки практичні завдання, 
які має вирішувати психологія, за своєю життє-
вою важливістю значно перевершують технічні 
завдання, що вирішуються природничими нау-
ками [1]. Особистість, душевне життя особисто-
сті ширше і глибше політики та громадськості, і 
тому порятунок і задоволення людина повинна 
шукати не стільки у суспільстві, а перш за все в 
собі, в своїх власних силах і засобах [2]. Ці дум-
ки залишаються актуальними й понині. 

Як зазначає О. Єльяшевич, перша половина 
ХХ століття – епоха фізики, друга половина того 
ж століття – епоха біології, а ХХІ століття – це 

століття психології [3]. Ця теза підтверджує сус-
пільне визнання «епохальних заслуг цих наук у 
формуванні світоглядних основ людства, без 
яких були б немислимими і практичні досягнен-
ня в усіх галузях людської діяльності. Однак, 
якщо фізика і біологія уже довели свою дієвість, 
то психології це зробити ще доведеться, їй поки 
виданий лише аванс поваги й довіри. Наш час – 
час впровадження психології у всі сфери людсь-
кої діяльності. Попит на психологічні знання 
зростає з кожним роком, вони стають затребува-
ними скрізь, де присутній «людський фактор» (а 
де він не присутній?) [4, с. 32–33]. На думку 
В. Нікандрова, психологія синтезує досягнення 
усіх основних галузей знань і є центральною 
ланкою в системі наукових дисциплін із проблем 
людини. 

За даними В. Карандашева, в багатьох євро-
пейських і американських університетах студен-
ти, маючи можливість вибору предметів для ви-
вчення, обирають саме психологію. До цього їх 
спонукає інтерес до цієї галузі знань, оскільки 
психологія накопичила достатньо велику кіль-
кість цікавих і корисних для життя фактів. Най-
частіше студенти вивчають загальну психологію 
та прикладні галузі психології, які їм необхідні 
для їх майбутньої професійної діяльності [5, с. 
42–45]. 

Відомий російський вчений О. Орлов зазна-
чає, що менталітет російської людини набагато 
меншою мірою психологізований, ніж західної 
людини або американця. Автор був вражений, 
коли під час його стажування в Каліфорнії в спі-
лкуванні з різними людьми (не тільки психоло-
гами) будь-який співрозмовник міг підтримати 
розмову на психологічну тему і мав запас знань 
у цій галузі, був начитаним, а з деяких тем був 
обізнаний навіть краще, ніж стажисти [6, с. 66]. 
Беручи до уваги цю тезу, варто зазначити, що 
нині існує необхідність у психологічній освіче-
ності сучасної людини, у формуванні її психоло-
гічної культури, підтриманні і розвитку психіч-
ного здоров’я тощо. Це обумовлено потребами 
сучасного суспільного життя і відповідає інте-
ресам як людства в цілому, так і кожної людини. 
Оскільки такі цінності, як гуманізм, демокра-
тизм, співпраця, толерантність, діалогічність ба-
зуються на психологічних законах спілкування і 
взаємодії людей, на психологічних особливостях 
особистості й індивідуальності [7]. 

Варто зазначити, що традиційно психологі-
чна підготовка здійснювалася в класичних уні-
верситетах, педагогічних ВНЗ, військово-
медичних академіях [8]. Нині психологія як на-
вчальна дисципліна вивчається студентами пси-
хологічних факультетів класичних університетів, 
які здійснюють підготовку практичних психоло-
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гів і науково-педагогічних працівників; непси-
хологічних факультетів класичних університетів 
як загальноосвітній предмет; педагогічних ВНЗ 
як частина професійної підготовки; профільних 
ВНЗ як компонент гуманітарної підготовки [9]. 

У сучасних умовах набуває особливої зна-
чущості психологічна підготовка фахівців у 
профільних ВНЗ. Зокрема, в 1991 році було 
створена концепція та прийнята Постанова спі-
льної колегії Міністерства вищої освіти, народ-
ної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, 
Комітету у справах молоді, фізкультури та спор-
ту «Про викладання гуманітарних та соціально-
політичних дисциплін у вищих, середніх спеціа-
льних навчальних закладах республіки» (№ 6-
1/210 від 15.05.1991 р.). Згідно з цією концепці-
єю, вивчення гуманітарних і соціально-
політичних дисциплін становило 20–25% від за-
гального обсягу навчального часу для інженер-
них, медичних, сільськогосподарських спеціаль-
ностей; для природничих, технічних і гуманітар-
них спеціальностей університетів, академій, пе-
дагогічних інститутів, ВНЗ культури і мистецт-
ва, юридичних, торгово-економічних, фізкульту-
ри – 30–35%. 

В Інструктивному листі Міністерства освіти 
України «Про викладання соціально-гуманітар-
них дисциплін» (№ 1/9-64 від 19.05.1993 р.) за-
значається, що «відродження і розбудова систе-
ми освіти України передбачає її гуманітариза-
цію, яка покликана формувати цілісну картину 
світу, культуру, сприяти подоланню екологічно-
го невігластва, технократизму тощо. У реалізації 
державної освітньої програми значне місце за-
ймають соціально-гуманітарні дисципліни». 

В подальшому листом Міністерства освіти 
України «Про розробку освітньо-професійних 
програм вищої освіти за відповідним професій-
ним спрямуванням» (№ 1/9-18 від 18.02.1994 р.) 
до переліку обов’язкових навчальних дисциплін 
для всіх напрямів та спеціальностей вищої осві-
ти було внесено цикл гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін, які слугували основою 
загальноосвітньої підготовки студентів. На їх 
вивчення відводилося 26% від загального обсягу 
навчального часу. До цього переліку було вклю-
чено й дисципліну «Основи психології і педаго-
гіки» (54 год.). Як зазначає В. Семиченко, цього 
об’єму було б недостатньо навіть для кожного з 
цих предметів окремо. Не враховано також, що 
оволодіння цими предметами будується на різ-
них концептуальних засадах. Одночасне вивчен-
ня і педагогіки, і психології призводить до змі-
шування різнорівневих науково-практичних цін-
ностей, у слухачів починає переважати пріоритет 
організаційних форм навчально-виховної діяль-
ності над цінностями особистісними [10, с. 3–4]. 

У 2002 році перелік гуманітарних і соціаль-
но-економічних дисциплін було скориговано ли-
стом Міністерства освіти і науки України «Про 
організацію навчального процесу у вищих на-
вчальних закладах у 2002/2003 навчальному ро-
ці» (№ 1/9-304 від 17.07.2002 р.), і замість дис-
ципліни «Основи психології і педагогіки» була 
введена до переліку вивчення обов’язкових дис-
ципліна «Психологія» (54 год.). 

Чинність цього листа була скасована у 2009 
році, коли Міністерство освіти і науки України 
видало наказ «Про організацію вивчення гумані-
тарних дисциплін за вільним вибором студента» 
(№ 642 від 09.07.2009 р.). Відповідно до цього 
наказу, обсяг навчального часу на вивчення гу-
манітарних і соціально-економічних дисциплін 
для підготовки бакалаврів фізико-математичного, 
природничого та технічного спрямування стано-
вила 10% загального обсягу навчального часу 
ОКР «Бакалавр», для гуманітарного і соціально-
економічного спрямування – 15%. Таким чином, 
згідно наказу № 642 від 09.07.2009 р. у переліку 
нормативних навчальних дисциплін гуманітар-
ної та соціально-економічної підготовки зали-
шилися українська мова (за професійним спря-
муванням), історія України, історія української 
культури, іноземна мова, філософія. Решта – 
психологія, культурологія, правознавство, полі-
тологія, соціологія, економічна теорія – зарахо-
вані до вибіркової частини, перелік яких пропо-
нує ВНЗ і повинен містити не менше 20 навча-
льних дисциплін. 

Вважаємо за доцільне навести дані дослі-
дження (2009 р.), проведеного працівниками Ін-
ституту інноваційних технологій і змісту освіти 
щодо стану соціально-гуманітарної підготовки 
фахівців у ВНЗ на негуманітарних спеціальнос-
тях [11], в якому брали участь ректори, прорек-
тори, декани, їхні заступники, завідувачі кафедр, 
доценти ВНЗ. У результаті було з’ясовано, що 
90% респондентів висловили думку про необ-
хідність соціально-гуманітарної підготовки у 
ВНЗ негуманітарного профілю, 64,5% – дотри-
муються думки щодо збереження обсягів навча-
льного часу на вивчення гуманітарних і соціаль-
но-економічних дисциплін, що існували до вве-
дення в дію наказу «Про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін за вільним вибором 
студента» (№ 642 від 09.07.2009 р.). Ці дані за-
свідчують невідповідність сучасним тенденціям 
розвитку вищої освіти наявного скорочення го-
дин на гуманітарну та соціально-економічну під-
готовку, що суперечить громадській думці нау-
ково-педагогічних працівників і керівників ВНЗ. 

Незважаючи на результати дослідження Ін-
ституту інноваційних технологій і змісту освіти, 
на думки науковців, які неодноразово піднімали 
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питання важливості гуманітарної підготовки у 
виступах на наукових конференціях і сторінках 
наукових видань, керівництво Міністерство 
освіти і науки України в 2010 році видало наказ 
«Про внесення змін до наказу МОН від 
09.07.2009 р. № 642» (№ 831 від 25.08.2010 р.), 
відповідно до якого було встановлено перелік 
конкретних вибіркових навчальних дисциплін: 
психологія, логіка, етика і естетика, релігієзнав-
ство, соціологія, політологія, основи конститу-
ційного права, економіка, історія науки і техні-
ки. Згідно цього наказу ВНЗ було надано право 
вносити зміни до зазначеного переліку з ураху-
ванням особливостей напрямів підготовки фахі-
вців і визначати обсяг вибіркової навчальної ди-
сципліни, який повинен становити не менш як 1 
кредит ЕСТS. 

Отже, на підставі аналізу наказів Міністерс-
тва освіти і науки України щодо гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки у профільних 
ВНЗ можна зробити висновок, що дія останніх 

двох вищезазначених наказів регламентує суттє-
ве зменшення її обсягів. Ми цілком погоджуємо-
ся з думкою Є. Андроса, що «процес дегуманіта-
ризації вищої освіти в Україні може перетвори-
тися із формального в реальний. Така стратегіч-
на політика неминуче призведе до формування 
технократичного мислення у молоді, а у майбут-
ньому до – автократизму, тоталітаризму, анти-
демократичного способу життя та вульгаризації 
національних цінностей» [12]. 

У межах нашого дослідження було важливо 
з’ясувати, як забезпечується психологічна скла-
дова гуманітарної та соціально-економічної під-
готовки в аграрних ВНЗ. З цією метою було про-
аналізовано інформацію, представлену на офі-
ційних сайтах аграрних ВНЗ, про кафедри, що 
забезпечують психологічну підготовку студен-
тів, про кадрове забезпечення викладання дис-
циплін психологічного циклу та перелік дисцип-
лін психологічного циклу. Результати аналізу 
представлено в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Забеспечення психологічної підготовки студентів профільних ВНЗ. 

 

ВНЗ 
Кафедра, що забез-
печує психологічну 

підготовку студентів 

Кадрове забезпечення 
викладання дисциплін 
психологічного циклу 

Дисципліни психологічного циклу 

Національний уні-
верситет біоресур-
сів і природокорис-
тування України 

Кафедра соціальної 
роботи та психології 

1 – д. психол. н., 
1 – д. пед. н., 
2 – к. психол. н., 
4 – к. пед. н. 

Психологія, основи психології та пе-
дагогіки, психологія управління, віко-
ва та педагогічна психологія, пато-
психологія, основи транспортної пси-
хології, психологія творчості, соціа-
льна психологія, психологія форму-
вання управлінської команди, загаль-
на та професійна психологія, психо-
логія трудових відносин в рибогоспо-
дарських колективах, психологія ви-
щої школи, основи соціалізації особи-
стості, етнопсихологія, психолого-
педагогічна терапія, психологія осо-
бистості, консультативна психологія, 
психологія управління персоналом, 
юридична психологія 

Полтавська держа-
вна аграрна акаде-
мія 

Кафедра філософії, 
психології та педаго-
гіки 

2 – к. психол. н., 
2 – к. пед. н. 

Психологія, психологія і педагогіка, 
психологія трудових відносин у коле-
ктиві, культура сімейно-психологічних 
відносин 

Сумський націона-
льний аграрний 
університет 

Кафедра філософії та 
соціології 

1 – к. пед. н. 
1 – ст. викладач 

Психологія, психологія з основами 
соціології, основи психології та педа-
гогіки 

Харківський націо-
нальний аграрний 
університет 

Кафедра української 
та російської мов 

1 – к. філол. н. 
1 – ст. викладач 

Психологія, психологія і педагогіка, 
психологія управління 

Білоцерківський 
національний агра-
рний університет 

Кафедра філології і 
психології 

1 – к. пед. н., 
2 – асистенти 

Основи психології і педагогіки, пси-
хологія управління, екологічна психо-
логія, конфліктологія 

Львівський націо-
нальний аграрний 
університет 

Кафедра філософії і 
політології 

2 – к. і. н., 
1 – ст. викладач 

Психологія, психологія і педагогіка, 
психологія управління, педагогіка і 
психологія вищої школи, конфлікто-
логія 
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Львівський націона-
льний університет 
ветеринарної меди-
цини та біотехноло-
гій ім. С. З. Ґжиць-
кого 

Кафедра філософії та 
політології 

2 – к. і. н., 
2 – к. ф.-м. н. 

Основи психології і педагогіки, пси-
хологія управління, психологія трудо-
вих відносин у колективі, конфлікто-
логія 

Уманський націо-
нальний універси-
тет садівництва 

Кафедра соціально-
гуманітарних і пра-
вових дисциплін 

1 – д. соціол. н., 
1 – д. філос. н., 
1 – к. філос. н., 
3 – к. і. н., 
1 – д. юр. н.  

Основи психології, психологія і педа-
гогіка, психологія управління, конф-
ліктологія 

Південний філіал 
НУБіП України 
«Кримський агро-
технологічний уні-
верситет» 

Кафедра мовної і 
психолого-
педагогічної підго-
товки 

2 – к. філол. н., 
1 – к. пед. н., 
3 – ст. викладачі 

Основи психології та педагогіки, пси-
холого-педагогічні основи викладаць-
кої діяльності у ВНЗ 

Вінницький націо-
нальний аграрний 
університет 

Кафедра історії 
України та філософії 

1 – к. пед. н., 
2 – ст. викладачі 

Психологія і педагогіка, психологія 
управління, інженерна психологія, 
педагогіка та психологія вищої шко-
ли, конфліктологія. 

Харківська держав-
на зооветеринарна 
академія 

Кафедра філософії і 
історії України 

1 – д. філос. н., 
2 – к. філос. н., 
1 – к. і. н. 

Психологія, психологія управління, 
психологія рибогосподарських колек-
тивів, конфліктологія 

Харківський націо-
нальний технічний 
університет сільсь-
кого господарства 
імені Петра Васи-
ленка 

Кафедра ЮНЕСКО 
«Філософія людсь-
кого спілкування», 
філософії і історії 
України 

10 – професорів, 
12 – доцентів, 
3 – ст. викладачі 

Основи психології та педагогіки, пси-
хологія праці, психологія транспорт-
них технологій 

Луганський націо-
нальний аграрний 
університет 

Кафедра історії та 
україноведення 

3 – к. і. н., 
2 – к. пед. н. 
1 – асистент 

Психологія 

Подільський держа-
вний аграрно-тех-
нічний університет  

Кафедра професійної 
освіти та фізичного 
виховання  

1 – д. пед. н., 
1 – к. пед. н., 
2 – к. психол. н. 

Психологія, психологія управління, 
інженерна психологія, прикладна 
психологія, психологія вищої школи 

Миколаївський 
державний аграр-
ний університет 

Кафедра теорії та 
практики психолого-
педагогічних дисци-
плін 

3 – к. пед. н., 
1 – к. ек. н., 
2 – ст. викладачі 

Основи психології та педагогіки, пси-
хологія, психологія і педагогіка, пси-
хологія трудових відносин в колекти-
ві, психологія праці, психологія 
управління, інженерна психологія  

Дніпропетровський 
державний аграр-
ний університет  

Кафедра філософії, 
соціології та історії  

2 – к. психол. н. Основи психології та педагогіки 

Одеський держав-
ний аграрний уні-
верситет 

Кафедра філософії, 
історії і політології 

1 – к. пед. н., 
1 – викладач 

Основи психології, психологія, пси-
хологія і педагогіка, психологія 
управління 

ДВНЗ «Херсонсь-
кий державний аг-
рарний університет» 

Кафедра менеджме-
нту організацій  

2 – к. пед. н., 
1 – ст. викладач 
1 – асистент 

Психологія, психологія та педагогіка, 
психологія трудових відносин, психо-
логія управління, конфліктологія  

Національний уні-
верситет водного 
господарства та 
природокорис-
тування (Рівне) 

Кафедра україно-
знавства, педагогіки 
і психології 

1 – к. філол. н., 
3 – к. і. н., 
1 – к. пед. н., 
6 – ст. викладачі 

Психологія, психологія і педагогіка, 
основи педагогіки і психології, пси-
хологія управління, психологія управ-
ління і конфліктологія, психологія 
трудових відносин, психологія і педа-
гогіка вищої школи, психологія педа-
гогічної діяльності та управління, 
психологія, педагогіка і логіка управ-
ління 

Житомирський на-
ціональний агрое-
кологічний універ-
ситет 

Кафедра психології 
та культурології 

1 – д. психол. н., 
1 – к. психол. н., 
1 – к. пед. н., 
1 – к. філол. н. 

Психологія, основи психології та пе-
дагогіки, основи психології, основи 
педагогіки і психології вищої школи, 
психологія управління 
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Варто зазначити, що, незважаючи на те, що 
психологія є вибірковою навчальною дисциплі-
ною, позитивним є той факт, що в аграрних ВНЗ 
здійснюється психологічна підготовка студентів. 
Як видно з таблиці, психологічні дисципліни ви-
кладаються науково-педагогічними працівника-
ми кафедр філософії, історії, української мови, 
менеджменту, і навіть – професійної освіти та 
фізичного виховання. Лише у 5 з 20 аграрних 
ВНЗ у назвах кафедр фігурує слово «психоло-
гія», 1 – «соціально-гуманітарна підготовка». 

В результаті аналізу даних, представлених у 
таблиці, було виявлено, що викладання дисцип-
лін психологічного циклу переважно здійсню-
ється кандидатами психологічних і педагогічних 
наук. Лише у трьох аграрних ВНЗ працюють до-
ктори психологічних і педагогічних наук. При 
цьому є аграрні ВНЗ, де психологічні дисциплі-
ни викладаються кандидатами філософських, іс-
торичних, філологічних, економічних, фізико-
математичних наук та викладачами без науково-
го ступеня. 

Як видно з табл. 1, перелік психологічних 
дисциплін в аграрних ВНЗ варіюється від 1 до 19 
(в НУБіП, де функціонує педагогічний факуль-
тет і здійснюється підготовка соціальних педаго-
гів для сільської місцевості). Переважно викла-
даються такі дисципліни, як психологія, психо-
логія та педагогіка, основи психології і педагогі-
ки. В результаті бесід із завідувачами кафедр, що 
забезпечують психологічну підготовку студен-
тів, було з’ясовано, що нині спостерігається зна-
чне обмеження кількості годин на вивчення со-
ціально-гуманітарних дисциплін в цілому, ско-
рочення переліку психологічних дисциплін та 
спеціальностей, для яких вони викладаються. 

На наш погляд, зазначене вище засвідчує і 
відображає реальний стан того, яке нині значен-
ня приділяється психологічній підготовці майбу-
тніх фахівців аграрної галузі до професійної дія-
льності. 

Висновки. У результаті аналізу наукових 
джерел і нормативних документів ми дійшли ви-
сновку, що нині є попит на психологічні знання 
у всіх сферах людської діяльності, ХХІ століття 
вважають епохою психології, психологія набуває 
інтенсивного поширення у країнах Європи, Аме-
рики, Австралії. 

Незважаючи на світові тенденції, нині в на-
шій країні наказами Міністерства освіти і науки 
України обмежено обсяги гуманітарної та соціа-
льно-економічної підготовки (до яких відносить-
ся й психологічна підготовка) у профільних 
ВНЗ. Фактично, це свідчить про зміну вектора 
гуманітаризації вищої освіти. 

Було встановлено, що в аграрних ВНЗ ви-
кладаються здебільшого такі дисципліни, як 

психологія, психологія та педагогіка, основи 
психології і педагогіки; психологічні дисципліни 
переважно викладаються науково-педагогічними 
працівниками непрофільних кафедр (філософії, 
історії, української мови, менеджменту тощо); 
відбувається скорочення годин, відведених на 
вивчення студентами психологічних дисциплін, 
їх переліку та спеціальностей, для яких вони ви-
кладаються. 

Викликає занепокоєння кадрове забезпечен-
ня викладання дисциплін психологічного циклу 
в окремих аграрних ВНЗ. 
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УДК 378.1 
Сидоренко Віктор Костянтинович  

АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ ЯК ВАЖЛИВОГО 
ЕЛЕМЕНТА МАТЕРІАЛЬНОГО Й ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Анотація. У статті наведено результати аналізу сутності технічного знання як важливого 
елемента матеріального й духовного виробництва. Показано, що технічні науки необхідно розуміти 
не тільки як самостійну галузь знання, але і як галузь діяльності. Доведено, що технічні науки та ін-
женерна діяльність складають цілісний процес у розвитку матеріальної та духовної культури суспі-
льства. Предметною галуззю технічних наук є специфічний за своїми властивостями, будовою та 
походженням клас матеріальних утворень – техніка, технічні об’єкти та системи. 

Ключові слова: техніка, технічне знання, технічні науки, технічна теорія, технічна задача, тех-
нічний об’єкт, інженерна діяльність. 

Сидоренко В. К. 
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА 

МАТЕРИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация. В статье приведены результаты анализа сущности технического знания как важ-

ного элемента материального и духовного производства. Показано, что технические науки необхо-
димо понимать не только как самостоятельную отрасль знания, но и как отрасль деятельности. 
Доказано, что технические науки и инженерная деятельность составляют целостный процесс в раз-
витии материальной и духовной культуры общества. Предметной отраслью технических наук, спе-
цифической по своим свойствам, строением и происхождением, класс материальных образований – 
техника, технические объекты и системы. 

Ключевые слова: техника, техническое знание, технические науки, техническая теория, техни-
ческая задача, технический объект, инженерная деятельность. 

Sidorenko V. K. 
ANALYSIS OF THE ESSENCE OF TECHNICAL KNOWLEDGE 

AS AN IMPORTANT ELEMENT OF MATERIAL AND SPIRITUAL PRODUCTION 
Summary. The article deals with the results of analysis of the essence of technical knowledge as an im-

portant element of material and spiritual production. It is shown that engineering sciences must be 
understood not only as independent field of knowledge but also as a branch of activity. It is well-proven that 
technical sciences and engineering activity make an integral process in the development of material and 
spiritual culture of society. The objective branch of technical sciences, specific on its properties, structure 
and origin, a class of material formations is (machinery) technique, technical objects and systems. 

It is grounded , that for technical sciences the most characteristic formation of concepts occurs by means 
of direct equation of objects and connections on the basis of practice and experiment. Knowledge of new 
conformities with a law in a technique quite often is conditioned directly by practice of material production. 
It becomes firmly established that technical knowledge mainly has empiric interpretation; it is comparatively 
easily transferred from a theoretical sphere into the language of practice. In technical knowledge theoretical 
and empiric levels of description of objects of study are fully equal in rights. Appropriate connections of con-
struction and action do not open up at empiric level, they are fixed only at the level of fact, and a sequence of 
actions which come to a certain result is carried out in certain concrete structures. 

Key words: technique, technical knowledge, engineering sciences, technical theory, technical task, tech-
nical object, engineering activity. 

 
Постановка проблеми. Життя людини від-

бувається в природному середовищі. У процесі 
свого еволюційного розвитку для забезпечення 
життєвих потреб людина навчилася використо-
вувати природні продукти, сили природи та при-
родні закономірності. Для цього поступово ство-
рювалися і використовувалися найрізноманітні-
ші засоби праці. 

Поступово сукупність засобів праці призве-
ла до утворення штучного техногенного середо-
вища, яке охоплює побут людини, її дозвілля, 
виробництво, засоби комунікації і зв’язку. Лю-
дина живе у світі техніки. Всі сфери життя су-
часної людини наповнили технічні засоби – від 
найпростіших знарядь до складних технічних 
систем. 
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Таким чином, однією з характерних особли-
востей сучасного етапу розвитку суспільства є 
бурхливий розвиток техніки, що на сьогодні до-
сягла якісно нового рівня. Сучасну людину по-
ряд з природою оточує створений нею великий 
світ техніки, світ машин, який органічно впліта-
ється в усі види зв’язків людини і природи. Тех-
ніка потрібна людині для впливу на природу, для 
виробничої та наукової діяльності. Тому технічні 
знання потрібні у всіх сферах сучасної діяльнос-
ті людини. Технічна підготовка все більше стає 
потрібною кожній людині так само як навчання 
читанню, письму, умінню рахувати. 

Мета статті – проаналізувати сутність тех-
нічного знання як важливого елемента матеріа-
льного й духовного виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Історичний 
рух людської цивілізації викликав істотні зміни в 
структурі й динаміці суспільного виробництва 
[1]. Змінюється співвідношення між наукою й 
технікою, створюється новий тип знання, орієн-
тований на мету виробництва, який стає його 
безпосередньою частиною. Саме ж виробництво 
перетворюється на науковий процес, де практи-
чна діяльність має пристосовуватись до власти-
востей предметів, на які треба впливати, щоб ро-
звивати матеріальне виробництво. При цьому 
людина втручається у природу, порушує, руйнує 
природні зв’язки, змінює їх новими, а природний 
об’єкт набуває штучних якостей. 

До пояснення суті подібних технологічних 
змін недостатньо природних знань, оскільки на-
уково-технологічний прогрес приводить до сер-
йозних змін механізму співвідношення природ-
ничих і технічних наук. Для того щоб виробнича 
діяльність стала джерелом розвитку науки, вона 
має розвинутися до такого рівня, коли щодо за-
стосованих нею засобів можуть бути поставлені 
наукові завдання від математичного й економіч-
ного обґрунтування окремих проектів до ство-
рення в рамках індустрії інформації банків знань 
і реалізації інформаційної технології в промис-
ловості [2]. 

Технічне знання як важливий елемент мате-
ріального й духовного виробництва вимагає сер-
йозного філософсько-методологічного аналізу 
сучасної науково-технічної діяльності. Технічні 
науки та інженерна діяльність складають ціліс-
ний процес у розвитку матеріальної та духовної 
культури суспільства. Еволюція технічного 
знання охоплює період від донаукового емпіри-
чного опису ремісничої діяльності, де технічний 
об’єкт починає окреслюватися і вивчатися на рі-
вні живого споглядання, до зародження з другої 
половини ХVІІ ст. класичних технічних наук [3]. 
Формується історичний аспект технікознання, 
робляться перші кроки до його предметного са-

мовизначення, відбувається відмежування зага-
льнотехнічного знання від часткового, приклад-
ного. Починає розвиватися технічна теорія, яка 
перетворюється на специфічний суспільний ін-
струмент для створення ідеальних об’єктів у ви-
гляді технічних засобів, споруд і технологій, що 
мають наперед задані якості. 

Особливість сучасного етапу науково-
технічної діяльності полягає в тому, що інжене-
рний об’єкт розширив свої межі за рахунок но-
вих матеріалів і є системою різнорідних елемен-
тів, процесів, зв’язків і відношень [4]. Об’єктом 
конструкторської діяльності стають економічні, 
організаційні й соціальні зв’язки між людиною 
та машиною. Техніка тепер має не лише 
об’єктивну історію, а й свої культурні традиції, й 
навіть міфологію. Технічне починає «вростати» 
в людське, у стиль життя й образи національної 
культури, в емоційне сприйняття. 

У процесі соціалізації технічної теорії вияв-
ляється суб’єктивний смисл її предметності. Те-
хнічні об’єкти стають предметом пізнання тоді, 
коли предметна дійсність у суспільстві стає 
людською дійсністю. Людина перетворюється на 
суб’єкт, коли бере участь у пізнанні й перетво-
ренні зовнішнього світу. 

В свою чергу об’єкт виступає такою части-
ною об’єктивної реальності, яка в ході практич-
ної та пізнавальної діяльності виділяється 
суб’єктом і взаємодіє з ним, тобто предмет дос-
лідження має об’єктивні й суб’єктивні сторони, і 
доки не має суб’єкта пізнання, доти немає і його 
предмета. Він існує лише в можливості як непі-
знана частина реального світу. І якщо в 
об’єктивному розумінні стабілізація предмета – 
це суттєва розробка знання та його проблемати-
ки, то в суб’єктивному – його уточнення й варіа-
нтність. 

Крім того, сучасна інженерна діяльність 
пов’язана з регулярним використанням наукових 
знань, на основі яких створюються такі нові 
принципи конструювання інженерних об’єктів, 
як олюднення техніки, в результаті чого виниклі 
біоніка, біомеханіка, кібернетика, біокібернети-
ка, робототехніка, механотроніка, психотроні-
ка тощо. 

Винайдення машин було суспільною потре-
бою й зумовило подальший розвиток технічної 
творчості, сприяло переводу донаукового, емпі-
ричного знання в систему теоретичних знань про 
цілеспрямоване перетворення природних тіл і 
процесів на технічні об’єкти. Історичне значення 
мало вживання технічних і технологічних термі-
нів (понять) для характеристики технологічних 
операцій і засобів впливу на предмет праці. Точ-
на термінологія дала змогу однозначно описува-
ти об’єкти. Це вело до проникнення філософсь-
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кої проблематики в сферу техніки, до появи фі-
лософії техніки [5]. 

Розглядаючи технічні науки як особливу га-
лузь, необхідно розуміти їх не тільки як галузь 
знання, але і як галузь діяльності [5; 6]. Взаємо-
пов’язаний розгляд знання та діяльності в техні-
чних науках став загальновизнаним методологі-
чним принципом їх аналізу. Тільки на цій основі 
можна зрозуміти сутність сучасних технічних 
наук. Вони вивчають штучно створені людиною 
системи (техніку), що є знаряддями і продуктом 
праці людини і разом з тим мають низку особли-
востей, які не дозволяють віднести їх ні до не-
живої, ні до живої природи. Тому предметною 
галуззю технічних наук є специфічний за своїми 
властивостями, будовою та походженням клас 
матеріальних утворень – техніка. 

Технічні науки класичного типу утворюють 
лише одну із сфер технічного знання, яке буду-
ється на основі методів, теорії та мови механіки 
й теплотехніки, тобто технічної науки механіч-
ного циклу. Поряд із ним існують такі нетради-
ційні комплексні науково-технічні дисципліни, 
як системотехніка, теорія автоматичного регу-
лювання, ергономіка, інформатика, робототехні-
ка, теорія дизайну. Технічна теорія починає 
включати в себе велику кількість теорій різного 
ступеня загальності. Вони носять одночасно й 
фундаментальний характер. Це зумовлено не 
тільки спільністю чи глибиною розуміння при-
родних процесів, скільки колом завдань, які ма-
ють бути вирішені. Наприклад, у робототехніці 
використовують ідеї та положення таких фунда-
ментальних наук, як філософія, математика, фі-
зика, психологія, економіка, механіка, і прикла-
дних – металознавство, деталей машин і механі-
змів, гідравліка, електроніка, автоматика, що зу-
мовлює орієнтацію сучасної науки на вирішення 
найрізноманітніших практичних і, перш за все, 
технічних задач. 

Кілька слів про термінологію. Комплекс те-
хнічних наук не має в даний час спільної назви, 
подібної, наприклад, назві «біологія». Це певною 
мірою пояснюється тим, що до моменту форму-
вання технічної науки як єдиного фундамента-
льного комплексу етимологічно найбільш доці-
льна для нього назва – «технологія» – вже засто-
совувалася (і прижилася) для позначення прак-
тичних наук, які досліджують способи та засоби 
здійснення виробничих технологічних процесів 
(наприклад, технологія машинобудування, хімі-
чна технологія тощо). Тому представляється 
найбільш доцільним використовувати для поз-
начення сукупного предмета технічних наук те-
рмін «технікознання» [3]. 

Характерною особливістю технікознання, 
що відрізняє його від більшості інших фундаме-

нтальних наук, є те, що в ньому виключно силь-
но розвинений аспект синтезу. І це природно, бо 
технічні системи – штучні системи; основним 
завданням технічної науки якраз і є побудова те-
орії, що дозволяє синтезувати штучні технічні 
системи з наперед заданими властивостями [7]. 

Ця особливість технікознання в значній мірі 
була причиною того, щоб у ряді класифікацій 
минулих десятиліть воно включалося до складу 
комплексу практичних наук як технологічна на-
ука. При цьому, природно, не враховувалося, що 
предметом окремих практичних наук є види дія-
льності людини, а предметом технікознання – 
специфічний клас матеріальних утворень. Упус-
кати з уваги й те, що досягнення технікознання 
стають надбанням практики опосередковано, 
тобто через технологічні науки, подібно до того 
як досягнення хімії стають надбанням практики 
через хіміко-технологічні науки. Все це говорить 
про те, що технікознання є самостійною наукою 
в ряду наук, що вивчають антиентропійний ас-
пект будови матерії. 

Оскільки технічний об’єкт розкривається 
через пізнавальну активність інженера, він не 
може повністю збігатися з предметом технічного 
знання. В останній входять такі складові, як тех-
нічна задача, пізнавальні засоби, закони й кате-
горії. Виокремлення цих областей науково-
технічного знання привело до створення теоре-
тичних основ конструювання й технологічних 
дисциплін, примусило спеціалізувати технічні 
знання за етапами винахідницької діяльності й 
створення технічних систем. Сама технічна за-
дача визначає мету й пізнавальні засоби подо-
лання технічних суперечностей. 

Якщо проблема простіших засобів виробни-
цтва (коловороту, важеля) не зачіпала все суспі-
льство й вирішувалася в основному емпірично, 
то проблема машинного автоматизованого виро-
бництва та його проектування набуває особливої 
соціальної значущості. Поряд із техніками нею 
займаються філософи, економіки, екологи, ме-
дики. Зростає ідейна спрямованість технічних 
проблем, оскільки техніка не лише конструює 
«технічний світ», а й відображає все буття. Логі-
ка техніки проникає в природознавство нового 
часу, в людський і соціальний вимір історії, є за-
собом виявлення глибинних якостей буття, її мо-
жна зіставити зі значенням істини (М. Хайдег-
гер) [8, c. 52–59]. 

Це повертає нас до первісного смислу по-
няття техніки як мистецтва («техне»), вміння 
працювати із засобами виробництва для реаліза-
ції людських цілей і наближення форм речей до 
особливостей цих речей. 

Комплекс використання пізнавальних засо-
бів у вирішенні технічних задач поряд із тради-
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ційними методами пізнання вимагає нових не-
традиційних рішень і проектів, таких як інтуїція, 
моделювання, факторний і системний аналіз, 
прикладна теорія імовірності, теорія ігор і 
розв’язання, що значно розширює потенціал те-
хнічної творчості [9]. 

Однак неточне розуміння сутності власних 
пізнавальних засобів породжує не зовсім вірне 
зображення практики, яка досліджується, що 
вимагає критичної оцінки суті й умов задач, 
уміння розвивати скоріше філософські, ніж тех-
нічні здібності. Саме перші мають важливе зна-
чення при розгляді технічних задач, виробляють 
уміння логічно, без зайвих дрібниць висловлю-
вати думки на основі знання сутності, розрізнен-
ня важливого й неважливого. 

Слід враховувати виключну складність су-
часних технічних задач. До змісту формулювань 
входять як визначення принципу дії, коло вихід-
них даних природничих теорій, формування, 
власне, технічних понять нової науки, так і конс-
труювання ідеальних об’єктів, зв’язків і відно-
шень між елементами науки, яка щойно виникає 
і потім функціонує. Теоретичне обґрунтування 
вимагає врахування взаємозалежності між знач-
ною кількістю суперечливих параметрів, тися-
чами технологій і конструктивністю різноманіт-
них об’єктів. Виникла настійна потреба при опи-
суванні великих мас одноманітних об’єктів, тех-
нічних устаткувань, машин і пристроїв перетво-
рити й звести складні задачі до простіших і та-
ких, що розв’язуються. Технічна ідея в даному 
випадку реорганізує ідеальний об’єкт: розділяє 
неподільну цілісність природи на об’єкт і засіб, 
реалізуючи в технічних засобах людські праг-
нення. 

Останнє неможливе без розпізнання законів 
розвитку природних об’єктів і законів дії штуч-
них систем, перетворених людською діяльністю. 
Дійсно, питання про закони технічного знання 
виходить далеко за межі дискусій про суборди-
націю природничих і технічних наук. Як тільки 
матеріал, енергія, структура потрапляють у сфе-
ру діяльності людини, вони набувають соціаль-
ного характеру, перетворюються на елемент 
людського оточення. Вони стають причетними 
до свободи, соціального вибору, але й до неза-
хищеності людини, набуваючи при цьому неод-
нозначності, створюючи ґрунт як для позитив-
них, так і для негативних можливостей. Технічне 
знання починає екстраполювати свої принципи 
та моделі на інші сфери пізнання. Логіка, засоби 
та можливості технічних систем породжують на-
слідки, яких ніхто не передбачав. 

Наприклад, на основі блоку технічних знань 
про перетворений об’єкт матеріального вироб-
ництва інженер створює штучну систему взає-

модії природних тіл і процесів у вигляді компле-
ксу оброблюваних пристроїв типу верстатів із 
ЧПУ чи системи виробництв із єдиною вироб-
ничою технологією. У цих технічних системах 
здійснюються задані їм параметри процесів і 
функцій технічних засобів діяльності, тобто в 
технічному пристрої можна виокремити специ-
фічні технічні закономірності – комбінаційні, 
вторинні закономірності природи, яких немає в 
природних умовах. 

У технічній задачі реалізується вивчення те-
хнічної закономірності, що виникає просто у 
знанні, коли технічної науки в точному розумін-
ні цього слова ще не було. Виявляються істотні, 
всезагальні, необхідні й повторювальні сполу-
чення якостей основних ланок, які й забезпечу-
ють найефективніші дії. 

Але навіть через відсутність чіткого розме-
жування за предметом між гуманітарними, при-
родничими й технічними науками правомірною 
є теза про існування законів технічного знання 
[10, с. 21]. Адже вивчення тих чи інших законів 
предметної області дійсності відрізняє дану нау-
ку від сукупності знань, є її першою ознакою. 
Вийшовши за межі дискусійності, теза про стру-
ктурні, причинні, еволюційні та інші закони орі-
єнтує інженера на раціоналізацію різноманітних 
галузей практичної діяльності, пошук 
об’єктивніших і раціональніших конструкторсь-
ко-технічних рішень. За допомогою подібних за-
конів відбувається не лише наукова диференціа-
ція технічних пристроїв за їх функціональним 
призначенням, а й аналіз розвитку техніки. На 
основі причинних законів руху (наприклад, за-
кону точності обробки металів) створюються рі-
зноманітні технічні теорії. 

Процес диференціації і відокремлення пред-
метної сфери технічних наук із її законами й 
специфічними пізнавальними засобами спира-
ється на якісну специфічність технічного знання. 
Вона зумовлена особливою практичною спрямо-
ваністю на вирішення завдань проектування, ви-
готовлення та застосування технічних засобів і 
технологій. У технічному завданні йде усвідом-
лення інтересів, історичної дійсності й природ-
ного світу, відображається діалектика перетво-
рення природного на соціальне. 

Для цілісної системи технічного знання ха-
рактерна інтеграція саме за предметом, яка при-
вела до створення єдиної уніфікованої мови – 
мови креслень, формул, каталогів, графів, 
комп’ютерів. Вона стала спільною для представ-
ників різних галузей техніки. Загальна теорія за-
безпечує інформаційне, мовне, методологічне 
обслуговування. 

Говорячи про предметну галузь технічного 
знання, необхідно відзначити одну помилку, що 
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існувала в недалекому минулому: заперечення 
технічного знання як самостійної фундамента-
льної галузі знання на тій підставі, що немає 
«єдиної» техніки, а існує тільки конкретна техні-
ка [7]. Однак з факту існування досить різнома-
нітної за своїм призначенням і будовою техніки 
аж ніяк не випливає висновок про відсутність у 
різних технічних пристроїв загальних властивос-
тей, які є настільки суттєвими, щоб служити під-
ставою для виділення цих систем в особливий 
клас. 

Аналіз донаукового етапу розвитку техніч-
ного знання показує, що в той час воно існувало 
як емпіричний опис предметної практики 
суб’єкта, його трудової діяльності та способів 
застосування знарядь праці [11]. Люди вже тоді 
вміли пов’язувати воєдино практичні завдання 
технологічних операцій з конструктивною фор-
мою знаряддя. Властивості матеріалів виявляли-
ся людиною в процесі технологічного виготов-
лення продукту, найчастіше за допомогою випа-
дкового експерименту. Технологічний досвід за-
кріплювався і передавався від покоління до по-
коління у формі природної мови і демонстрації 
прийомів праці. 

На ранній стадії розвитку техніки матеріали 
і технологія виготовлення технічних об’єктів бу-
ли нерозривно пов’язані: властивості природних 
матеріалів розкривалися людиною в процесі їх 
обробки, а хід і послідовність технологічних 
операцій підпорядковувалися меті одержання 
матеріалів з необхідними властивостями [12]. 
Наприклад, потреба мати більш міцні знаряддя 
праці привела до розробки технології отримання 
сплавів: чавуну, сталі, незважаючи на те, що в 
той час ще не були відомі закономірності проце-
су плавлення, типи кристалічних ґраток та ін. 

Таким чином, технічні знання існували за-
довго до появи експериментальної науки і пев-
ною мірою самі сприяли розвитку основних по-
нять про природні процеси. На емпіричному рів-
ні були знайдені деякі залежності між будовою і 
властивостями матеріалів, розрахункові співвід-
ношення для створення ряду конструкцій, послі-
довності технологічних операцій. 

Проте всі ці залежності представляли собою 
розрізнені знання, застосовні до окремого техні-
чного пристрою, вони не носили закономірного 
характеру. Вирішальним у становленні науково-
го технічного знання був етап, коли в основу 
знань про технічні об’єкти було покладено щось 
більш загальне, а саме – теоретичний опис про-
цесів і явищ природи, що лежать в основі дії 
окремих машин, пристроїв, в основі технології 
виробничих процесів. 

Найважливішою передумовою становлення 
технічної теорії було те, що на певному етапі ро-

звитку (до 70-х років XIX ст.) технічна практика 
виділила в узагальненому вигляді основні функ-
ціональні та структурні характеристики об’єктів 
і зв’язки між ними [6]. Становлення і розвиток 
технічної теорії були складним процесом взає-
модії експериментальної науки та інженерної ді-
яльності, що іноді сама визначала, яким має бути 
експеримент. 

На цьому етапі розвитку технічної теорії по-
няття, ідеальні об’єкти і навіть цілі онтологічні 
схеми запозичувалися з природничих наук. Так, 
в інженерній діяльності спочатку використову-
валися схеми теоретичної механіки, потім нари-
сної геометрії, що дозволило перейти від струк-
турного опису об’єктів до функціонального. 

Поступово формувалися ідеальні об’єкти те-
хнічних теорій [13]. У процесі становлення тео-
рії машин складні машини були представлені у 
вигляді сполучення кількох «простих» машин, 
що полегшило типові розрахунки. На наступно-
му етапі була проведена класифікація машин за 
єдиною ознакою – характером перетворення ру-
ху, потім – за функціональним призначенням 
(двигун, передавальний механізм і знаряддя). 

Складалася можливість, спираючись на при-
родничі науки, виробити ідеальну модель проце-
су, що реалізується в технічному пристрої, і по-
тім користуватися цією моделлю в якості відп-
равного пункту для конструювання, яке посту-
пово перетворюється на різновид наукової дія-
льності. 

Дослідник Л. І. Уварова зазначає, що наро-
дження технічних наук, необхідних для розроб-
ки технічних засобів, – було зумовлено двома 
зустрічними процесами: з одного боку, викорис-
танням природничих законів і теорій та окремих 
даних при вивченні технічних об’єктів і проце-
сів, що в них відбуваються, а також застосуван-
ням методів наукового пізнання, з іншого – уза-
гальненням окремих спостережень і фактів тех-
ніко-виробни-чого характеру, і, перш за все, дос-
віду створення технічних засобів [14, c. 122]. 

Природничі та математичні науки мали фу-
ндаментальне значення в розвитку наукового те-
хнічного знання: вони розкривали суть, описува-
ли явища і процеси, що застосовувалися в техні-
ці, і брали на озброєння формальний і математи-
чний апарат для кількісного розрахунку струк-
турних елементів технічних пристроїв, явищ і 
процесів, що відбуваються в них. Вони давали 
можливість надати вирішальний вплив на конс-
труювання, оскільки кожен механізм тепер мож-
на було зрозуміти й описати як реалізацію при-
родного процесу. 

Таким чином, процес становлення і розвитку 
наукового технічного знання був процесом скла-
дної, різноманітної взаємодії природничих наук, 
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інженерної та виробничої практики. Вимоги роз-
витку техніки, розробки принципово нових видів 
технологій ставили конкретні технічні завдання, 
які з ускладненням машин і пристроїв можна бу-
ло вирішувати тільки на науковій основі. 

Поступово за допомогою інженерної діяль-
ності проводився синтез фрагментів природни-
чо-наукових знань, емпіричних даних виробни-
чого характеру, ідеальних технічних об’єктів з 
основною метою: вирішити назрілу практичну 
задачу. Так, ці часткові синтези знань багатора-
зово повторювалися, що давало можливість на-
копичувати і систематизувати власне наукове 
технічне знання. Утворювалися наукові співто-
вариства, розвивалися прикладні дослідження, 
оформлялися наукові дисципліни та організацій-
ні структури науково-технічної діяльності, ви-
роблялися специфічні методи і пізнавальні за-
соби. 

Не дивлячись на відмінність часткових цілей 
і методологічних установок безлічі сучасних на-
уково-технічних дисциплін, всі вони історично 
пов’язані з машинним періодом розвитку матері-
альної культури, всі носять активний, діяльний 
характер, що диктується їх органічним зв’язком 
з виробництвом, яке безпосередньо матеріалізує 
науково-технічне знання. Тому сукупність тех-
нічних наук необхідно розглядати як цілісне 
утворення, як систему. Тоді об’єктом технічних 
наук як цілісної системи будуть техносфера в ці-
лому та її компоненти: виробництво, технологі-
чні процеси, агрегати, машини, знаряддя. 

Технічні знання, що відповідають сучасному 
етапу технологічного розвитку суспільства, ха-
рактеризуються в цілому зростанням абстракт-
но-теоретичного рівня, що, у свою чергу, супро-
воджується універсалізацією способу технічного 
опису і методів переходу від процесу до струк-
тури та до предметних елементів [6]. 

Відбувається процес безперервної диферен-
ціації знань, який обумовлюється появою безлічі 
нових об’єктів у вигляді пристроїв, технологіч-
них процесів, для яких створюється опис за при-
йнятим стандартом. Інтеграційні процеси, що ві-
дбуваються у сфері технічних наук, є віддзерка-
ленням процесу використання різних дисциплін 
для вирішення тієї чи іншої технічної пробле-
ми. 

В цілому сучасні технічні знання носять ін-
тегральний характер, у кожній з її галузей 
об’єднуються й інтегруються теорії, методи і да-
ні цілого ряду технічних, а часом не тільки тех-
нічних наук. Наприклад, проектування електри-
чного генератора включає в себе не тільки ви-
значення розрахунковим шляхом його електрич-
них параметрів і характеристик, а й механічний 
розрахунок, тобто являє собою організаційний 

комплекс, систему різнорідних задач, які відно-
сяться до різних областей природничих наук. Це 
викликало появу таких збірних термінів, як «аві-
аційна наука», «кораблебудівна наука» та ін. 
Поряд з цим теоретичні технічні знання оформ-
ляються і за дисциплінарним принципом, що не-
обхідно для фундаментальних, прикладних дос-
ліджень, освіти тощо. 

Технічні знання, накопичені багатовіковою 
практикою людини і розвитком технічних наук, 
покликані обслуговувати всі види діяльності, 
пов’язані з проектуванням, розробкою, виробни-
цтвом і експлуатацією техніки. У цьому полягає 
їх головне призначення. 

Оскільки технічні науки мають на меті, зре-
штою, забезпечення матеріального виробництва 
новими технічними системами, то й знання, що 
формуються цими науками, повинні відповідати 
вимогам самого виробництва: бути єдиними за 
формою і враховувати особливості виробничого 
процесу. Тому можна виділити ще один рівень 
«пристосовності» технічної інформації. 

Такий рівень прийнято називати норматив-
но-технічним. Він включає величезний обсяг да-
них довідкового характеру (технічні характерис-
тики матеріалів, норми навантаження, допустимі 
напруги тощо); типові розрахункові методики, а 
також обов’язкові норми та вимоги до оформ-
лення креслень, схем, пояснювальних записок і 
т. д. (державні та часткові стандарти). Всі ці 
складові забезпечують безпосереднє і одномані-
тне використання результатів науково-технічних 
досліджень і раніше накопичених дослідних да-
них на етапі проектування і конструювання. 

Наукове технічне знання характеризується 
специфічним співвідношенням теоретичної та 
емпіричної складових [3]. Якщо в природничих 
науках емпіричні дані служать головним чином 
вихідним матеріалом для формування гіпотез, 
засобом перевірки гіпотез на шляху створення і 
розвитку теорії, то в технічному знанні теорії і 
належним чином узагальнені емпіричні дані є 
цілком рівноправними компонентами цілісної 
системи знань, орієнтованої на рішення певного 
класу технічних завдань. 

Залежно від галузі техніки, від ступеня ви-
вченості об’єкта, від значимості випадкових фа-
кторів питома вага емпіричної складової може 
мінятися від уточнюючих поправок до теоретич-
ної моделі (наприклад, при проектуванні і розра-
хунку електродвигуна) до основного змісту тех-
нічного знання (наприклад, при аналізі та опти-
мізації режиму плавки в металургійній печі на 
базі регресивної моделі). 

Для технічних наук найбільш характерне 
утворення понять шляхом безпосереднього ото-
тожнення предметів і зв’язків на основі практи-
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ки, експерименту. Пізнання нових закономірнос-
тей у техніці нерідко обумовлено безпосередньо 
практикою матеріального виробництва. Тому те-
хнічне знання переважно має емпіричну інтерп-
ретацію, воно порівняно легко перекладається з 
теоретичної сфери на мову практики. 

Таким чином, в технічному знанні теоретич-
ний і емпіричний рівні опису об’єктів вивчення є 
повністю рівноправними. На емпіричному рівні 
не розкриваються закономірні зв’язки будови і 
дії, вони фіксуються тільки на рівні факту, у пе-
вних конкретних структурах здійснюється деяка 
послідовність дій, що призводить до певного ре-
зультату. 

Коли розглядають процес навчання і зміст 
освіти, то апріорі припускають, що навчальні 
знання адекватно відображають стан наукових 
знань, досягнутих людством на даному етапі. 
При цьому до складу навчальних знань не вклю-
чаються, у всякому випадку в якості 
обов’язкового матеріалу, дискусійні питання. 
Разом з тим система навчального знання, як і си-
стема наукових знань, є відкритою, тобто безпе-
рервно поповнюється матеріалом нових науко-
вих відкриттів, встановлених закономірностей, 
теорій. Гарною ілюстрацією цього є цикл приро-
дничо-математичних дисциплін. 

При цьому високий методологічний рівень 
розвитку базисних наук – фізики, хімії, біології, 
математики – гарантує сувору термінологічну 
чіткість мови, однозначність понять і суджень, 
систематизацію матеріалу на рівні фактів, гіпо-
тез, законів, теорій, принципів. 

Висновки. В даний час рівень методологіч-
ного узагальнення наукових знань в галузі техні-
ки значно нижчий, ніж у природничих науках. 
Тривають дискусії щодо об’єкта технічних 
знань, по-різному трактується термін «техніка». 
Зустрічаються суперечливі трактування термінів 
«техніка» і «технологія». Не встановлено чітке 
розходження між термінами «технологічний 
процес» і «виробничий процес». Є нечіткість у 
трактуванні «технологічна операція» та «техно-
логічна дія». 

Нечіткість технічної термінології не визна-
чається якимись суб’єктивними причинами. Во-
на викликана динамізмом розвитку техніки і те-
хнологій. Коли знаряддя праці були елементарно 
прості, тоді результат праці визначався тільки 
майстерністю працівника. На цьому етапі слово 
«техніка» означало майстерність, вправність. 
При ускладненні знарядь праці, появу машин, 
складних промислових установок закономірнос-
ті технічних об’єктів та їх функціонування стали 
об’єктом самостійного наукового вивчення. 
Слова «техніка», «технічне знання» у вузькому 

розумінні стали відображати цю галузь. Але в 
широкому розумінні вони, як і колись, включа-
ють і технологію як науку про способи впливу 
на сировину, матеріали або напівфабрикати від-
повідними знаряддями виробництва. 

Тобто техніка, технічне знання відобража-
ють засоби праці, що включають штучно ство-
рені людиною знаряддя праці і технологічні 
процеси. 
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Suleimanova V. R. 

TEACHING ENGLISH TO ENGINEERING STUDENTS 
WITH COMMUNICATION AS THE MAIN TYPE OF ACTIVITY 

Summary. The article deals with the analysis of some psychologists’ and pedagogues’ research of com-
munication and the role of communication as an activity of engineering students while learning English. The 
results of the survey of teaching English communication to engineering students are given. With their help it 
is confirmed that communicative exercises are used in the English language classes, but their number is in-
sufficient, due to the limited time available for learning a foreign language. Students' interest in such exercis-
es is emphasized. The conclusion is made that future research can develop a set of communication exercises 
with a focus on their effectiveness, practical orientation and increasing motivation to learn foreign language 
communication. 

Key words: communication, engineering students, technical university, language acquisition, skills. 

Сулейманова В. Р. 
СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Анотація. У статті наведено аналіз досліджень деяких вчених-психологів та педагогів проблеми 

спілкування та розглядається роль спілкування як діяльності студентів технічних спеціальностей під 
час вивчення англійської мови. Наведено деякі результати дослідження стану навчання іншомовного 
спілкування в інженерно-педагогічному ВНЗ. За їх допомогою підтверджено, що комунікативні впра-
ви використовуються на заняттях з англійської мови, але в недостатній кількості, що пов’язано з 
обмеженням часу, який виділяється для вивчення іноземної мови. Підкреслюється зацікавленість 
студентів в таких вправах. Зроблено висновки, що у подальших дослідженнях можлива розробка 
комплексу комунікативних вправ з орієнтацією на їх ефективність, практичну спрямованість і 
підвищення мотивації до навчання іншомовного спілкування. 

Ключові слова: спілкування, студенти інженерних спеціальностей, технічний університет, 
засвоєння мови, навички. 

Сулейманова В. Р. 
ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация. В статье представлен анализ исследований некоторых ученых-психологов и педаго-

гов проблемы общения и рассматривается роль общения как деятельности студентов технических 
специальностей при изучении английского языка. Представлены некоторые результаты исследования 
состояния обучения иноязычному общению в инженерно-педагогическом вузе. С их помощью под-
тверждено, что коммуникативные упражнения используются на занятиях по английскому языку, но 
в недостаточном количестве, что связано с ограничением времени, которое выделяется для изучения 
иностранного языка. 

Подчеркивается заинтересованность студентов в таких упражнениях. Сделаны выводы, что в 
дальнейших исследованиях возможна разработка комплекса коммуникативных упражнений с ориен-
тацией на их эффективность, практическую направленность и повышение мотивации к обучению 
иноязычному общению. 

Ключевые слова: общение, студенты инженерных специальностей, технический университет, 
усвоение языка, навыки. 

 
Statement of the problem. The expansion of 

contacts between different countries, the need for in-
ternational cooperation makes foreign language 
communication skills necessary for everyone. This 
fact allows us to consider the formation and devel-
opment of the skills and abilities of foreign language 
communication of university students as the topical 
line of research. 

English communication is important in many 
areas of students’ future work: professional, social, 
scientific. Verbal communication is necessary to 
achieve the maximum pragmatic effect of coopera-
tion in various types of cross-cultural and intercul-
tural communication. In this regard, there is an ur-
gent need for the development of theoretical and 
technological support of the educational process 
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aimed at creation and development of English 
communication skills. 

Analysis of recent research and publications. 
The problem of foreign language communication 
has been in the scope of study of many well-known 
researchers, psychologists and pedagogues as L. Vy-
gotsky, A. Leontiev, S. Rubinstein (the theory of 
speech activity); B. Golovin, V. Goldin, V. Vino-
gradov, G. Vinokur, S. Ozhegov, L. Scherba (the 
role of speech and language in the development of 
culture); A. Akishina, N. Formanovskaya (speech 
etiquette questions); O. Abdullina, V. Grehnev, N. 
Kuzmina, E. Pronin, R. Shakurov (problems of 
creating the culture of verbal communication in the 
learning process); A. Bodalev, L. Bueva, V. Kan-
Kalik, B. Lomov, A. Mudrik, V. Myasischev (the 
theory of activity and communication). 

The research of interrelated aspects of commu-
nication is valuable for pedagogy: person and com-
munication (L. Bueva), communication and activity 
(E. Shorohova), education and communication 
(M. Kagan), communication and attitude (V. Mya-
sischev), communication and spirituality of a person 
(V. Suhomlinsky), communication and activity (A. Bo-
dalev). They state communication as human interac-
tion. 

The analysis of psychological and educational 
literature suggests that the problem of forming and 
developing the English language communication 
skills, psychological and pedagogical conditions and 
means of their formation in a technical university 
are not studied well enough. 

The objective of the article is to consider 
communication as a psychological and pedagogical 
problem, to analyze the role of communication in 
student activity including training, and to show the 
importance of communication in the process of 
studying English. 

The main material. At present, the importance 
of communication in people’s lives is beyond doubt: 
«human activity is impossible without communica-
tion» [4, p. 126]. We see its importance especially 
clearly in joint activities of students in the study of 
foreign languages. There is an exchange of activities 
and impact in the pedagogical process in the joint 
activity of a teacher and a student, teamwork. V. Pan-
ferov identifies four «common aspects» of studying 
the issue of communication: communicative, infor-
mative, gnostic and regulatory. As part of technical 
university students’ English study, we are primarily 
interested in the communication aspect, which «in-
volves the study of possible ways to find connec-
tions between people as means of communication» 
[4, p. 127]. 

Developing the category of communication, 
modern science states that mutual exchange of 
views, ideas, attitudes, interests takes place in the 

process of communication, while the system of rela-
tions «person – person(s) develops and displays». 
Communication is seen as a complex form of human 
interaction. 

Myasischev V. considers communication as an 
attitude, need, ability and communication in the ac-
tivity. He identifies two critical needs – «communi-
cation and activity, their combination as the need of 
active communication or communication in the ac-
tivity, representing the specific need characteristic 
of a human» [3, p. 151]. Myasischev defines three 
areas of basic needs – «knowledge, activities and 
communication» [3, p. 307]. It is these activities that 
we see in the students. In the study of the English 
language students show the need to study (know) 
the new material: vocabulary, grammar, new struc-
tures ... the activities aimed at meeting this need are 
performed, of course, there is a need for communi-
cation in the learning process, and as a result, for the 
implementation of the acquired information. 

Undoubtedly, the activities of technical univer-
sity students in the study of English are varied. They 
include the study of audio and video materials, ac-
quisition and development of skills of reading and 
translating authentic literature on their specialty, 
skills of foreign language speaking, understanding 
oral statements in English, analysis of the new in-
formation ... However, in all these activities com-
munication of students with each other or with the 
teacher is present. Communication is the basis of in-
teraction between a teacher and a student. The task 
of the teacher is to create such a situation, which 
provides a unity of the teacher and the student in the 
learning process and the fertile atmosphere of learn-
ing as a unity of knowledge and communication. In 
the pedagogical process, the complexity of commu-
nication in the work of the teacher and students is 
revealed in diverse forms, enabling students to share 
their experiences, knowledge and new information, 
to encourage critical evaluation of their actions and 
the actions of others. Cognitive activity occurs in 
the interaction of the student and the teacher. In 
many respects the process of transfer and acquisi-
tion of knowledge depends on the atmosphere of 
cooperation and understanding of the participants. 

Improving the educational process, its high re-
sults are achieved through activities and communi-
cation of the teacher and students. 

A. Bodalev emphasizes that communication is, 
as a rule, «the interaction of people, in which each 
of the participants of this interaction, urged by more 
or less realizable motives, implementing certain ob-
jectives, for example, seeks to persuade the people 
to whom he addresses, to show them the attitude to 
any fact, event, person, or learn something previous-
ly unknown, etc. But people can join in communica-
tion and do some kind of activity that requires  
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them to cooperate...» [1, p. 41]. Cooperation is an 
integral part of teaching, research, social activities 
of students. Moreover, communication is characte-
rized as a particular type of activity, without which 
there cannot be the development of a person as an 
individual, as a personality and individuality [1, p. 
78]. Consequently, taking into account that the stu-
dent develops in the learning process, we can say 
that communication is one of the most important 
types of his activities. However, many technical 
university students do not pay enough attention to 
foreign language communication as a factor of their 
personal and professional growth and development. 

S. Rubinstein refers to communication, consi-
dering its correlation with the speech. «Speech is an 
activity of communication – expression, influence, 
informing – through language; speech is the lan-
guage in action. Speech, together with the language 
and different from it is the unity of certain activities – 
communication...» [5, p. 382]. So, when learning 
English and English speech, students communicate 
and, at the same time, learn the language and im-
prove their speech while communicating. Language 
acquisition is the result of special training activities. 
However, «to really learn the language it is neces-
sary that it is not just learned, but enters into a stu-
dent’s life and work in the process of use, meeting 
the real needs of the speaker» [5, p. 397]. This is 
why in the classroom it is necessary to use all possi-
ble means of communication, including information 
and communication technology. It is necessary to 
develop a set of exercises which develop communi-
cation skills effectively and use real situations that 
may arise in the work of technical university stu-
dents. The phenomenon of communication consi-
dered this way acts as a specific independent form 
of student’s activity. Its result is a relationship with 
another person, with other people. 

A. Leontiev, in his turn, basing on the «German 
ideology» considers language as the primary means 
of communication, and the development of commu-
nication – in the light of labor activity development 
and the evolution of consciousness [2, p. 236]. The 
speech activity is considered to be the most well-
researched form of communication [2, p. 135]. A. 
Leontiev also raises the issue of «whether commu-
nication is a qualitatively special kind of social ac-
tivity» and whether it is «to act as an independent 
molar unit of the activity» [2, p. 235]. The research-
er notes that as «private activity» communication 
activity can be considered «when we deal with 
speech acts that have an independent objective (sub-
ordinate to the common goal of activity) and the in-
dependent motivation that does not coincide with 
the dominant motivation of the non-speech activity 
that is served by these speech acts» [2, р. 55]. In the 
English-language communication of students, we 

can observe the self-motivation, such as mastering 
the language for professional communication, or re-
ceiving or transmitting any foreign language infor-
mation. 

Communicative language teaching is used to 
engineering students but its application has faced 
problems and resistance in the English as a foreign 
language context though a positive relationship be-
tween communicative competence and language 
learning strategies has been reported. 

Advocates of communicative language teaching 
recognized that many learners needed English in or-
der to use it in specific occupational or educational 
settings. For them it would be more efficient to 
teach them the specific kinds of language and com-
municative skills needed for particular roles, (e. g., 
that of engineer) rather than just to concentrate on 
more general English. This led to the discipline of 
needs analysis – the use of observation, surveys, in-
terviews, situation analysis, and analysis of lan-
guage samples collected in different settings - in or-
der to determine the kinds of communication learn-
ers would need to master if they were in specific oc-
cupational or educational roles and the language fea-
tures of particular settings. The focus of needs anal-
ysis is to determine the specific characteristics of a 
language when it is used for specific rather than 
general purposes. Such differences might include: 
differences in vocabulary choice, differences in 
grammar, differences in the kinds of texts common-
ly occurring, differences in functions, differences in 
the need for particular skills. ESP courses address 
the language needs of university students, including 
engineers [7, p. 12]. 

Challenging speaking abilities – both fluency 
and accuracy – is eventually the aim of communica-
tive method as it focuses on student and on the stu-
dent’s linguistic needs, meeting clear-cut objectives 
set by the trainer after the student’s needs analysis 
[6, p. 438]. 

The worldwide increasing demand for good 
communication in the English language has in-
creased significantly the responsibility of the Eng-
lish language teacher. 

Rivers points out that while selecting the educa-
tional material, a teacher must first of all remember 
that the teacher's purpose is to teach students to inte-
ract freely with other people: to understand what 
others want to communicate and share with others 
what they want to share (as a response to a message 
or an addition to the exchange of information). He 
also offers a scheme of processes to learn how to 
communicate. The processes are divided into skill 
acquisition and skill application. Skill acquisition 
includes: 1) knowledge, which is divided into per-
ception (of units, categories and functions) and ge-
neralization (assimilation of rules regarding catego-
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ries and functions); 2) reproduction, which is di-
vided into articulation (training the sequence of 
sounds), and construction (training the formulation 
of utterances). Application of skills includes interac-
tion (or real communication), which is divided into 
acceptance (comprehension of message), expression 
(communication of personal meaning) and motiva-
tion (communication) [8, p. 4]. The author also em-
phasizes that knowledge and intensive practice (skill 
acquisition) are not sufficient to ensure confident in-
teraction. In practice this requires the practice of real 
targeted communication with others [8, p. 5]. 

50 Engineering students of Crimean Engineer-
ing and Pedagogical University were offered a sur-
vey in the form of 25 questions logically constructed 
to indicate their motivation of learning foreign lan-
guages. The study found that about 88% of students 
have positive attitude towards learning foreign lan-
guages and admit learning a foreign language to be a 
necessary attribute of the learning process. The stu-
dents admit that while speaking, they face problems 
such as lack of grammar knowledge, lack of vocabu-
lary, pronunciation skills, lack of foreign language 
communication practice. About 21% of students do 
not practice their language skills, but other students 
(79%) use English when dealing with foreigners, 
when working with a computer and in English 
classes. The research revealed that students do not 
understand the importance and purpose of exercises 
aimed at the development of communication skills 
(use of situations, case study, dialogues). About one 
third (32%) of students believe that English text-
books do not pay enough attention to speaking. Stu-
dents express the thought that learning a foreign 
language requires time, desire, motivation, practice, 
textbooks and teaching aids, student exchange pro-
grams. Communicative exercises are used in the 
English language classes, but their number is insuf-
ficient, due to the limited time available for learning 
a foreign language. Students are interested in such 
exercises and would like to do them more often as in 
their opinion they are very useful. In the future we 
can develop a set of communication exercises with a 
focus on their effectiveness, practical orientation 
and increasing motivation to learn foreign language 
communication. 

Conclusion. Communication is a necessary 
condition for learning the English language by tech-
nical university students. Formation of the English-
language communication skills of technical univer-
sity students will be more effective if optimal peda-
gogical technology is included in the learning 
process, the complex of verbal and non-verbal 
means of English communication are used. In order 
to improve the efficiency of the process of forma-
tion and development of the English language 
communication skills of technical university stu-
dents and to improve significantly their preparation 
for professional contacts abroad, it is necessary to 
develop a system of exercises for developing Eng-
lish speech (oral and written) activities (listening, 
speaking, reading) which would be practiced in a 
variety of English language communication training 
situations. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. В статье рассматривается переориентация процесса обучения со знаниецентриче-

ского на культуросообразное, которое призваны осуществлять педагоги высокой культуры с новым 
мышлением и новым отношением к педагогическому труду, выделены и представлены компоненты 
культуроосвоения обеспечения процесса обучения студентов и ориентирование их деятельности на 
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культуротворчество. Правильная организация учебного процесса выступает действенным средст-
вом подготовки будущего преподавателя и формирования его организационно-педагогической куль-
туры, что в будущем определит ценности культуры, осваиваемые студентами в организованной 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образование, организационно-педагогическая культура, профессиональная дея-
тельность, учебный процесс, коммуникация, мотивация, обучение, управление, рефлексия, аттестация. 

Тархан Л. З. 
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА 

НА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Анотація. У статті розглядається переорієнтація процесу навчання із знаньнєцентричного на 

культуросообразнє, яке покликані здійснювати педагоги високої культури з новим мисленням і новим 
відношенням до педагогічної праці, виділені і представлені компоненти культуроосвоєння забезпечен-
ня процесу навчання студентів і орієнтування їх діяльності на культуротворчість. Правильна 
організація навчального процесу виступає дієвим засобом підготовки майбутнього викладача і фор-
мування його організаційно-педагогічної культури, що в майбутньому визначить цінності культури, 
яки освоюються студентами в організованій професійній діяльності. 

Ключові слова: освіта, організаційно-педагогічна культура, професійна діяльність, навчальний 
процес, комунікація, мотивація, навчання, управління, рефлексія, атестація. 

Tarkhan L. Z. 
THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE 

OF A TEACHER ON THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
Summary. The article deals with the re-orientation of a teaching process from the knowledge-centered to 

the culture conformable one. Teachers of high culture with new thought and new attitude toward pedagogical 
work are called to carry it out. Components of culture-mastering, providing the process of teaching students 
and orientation of their activity on culture creative work are presented in this paper. It becomes firmly 
established that the basic structural components of educational process, oriented on culture mastering are: 
communication, motivation, teaching, management, reflection and certification. The article shows the 
essential understanding of these components. Correct organization of educational process can come forward 
the effective mean of preparation of a future teacher and forming his organizationally-pedagogical culture, 
creative level, that in the future they will define values of culture, mastered by students in the organized 
professional activity. Successful educational process control is provided by the achievement of a student the 
planned results. 

High-quality preparation of a specialist in pedagogical sphere, based on the valued attitude toward 
knowledge, is called to provide the high-quality teaching of future generation. Especially it concerns a teach-
er, as any discipline which he teaches foresees teaching creative work and culture. 

Key words: education, organizational and pedagogical culture, professional activity, educational 
process, communication, motivation, teaching, management, reflection, certification. 

 
Постановка проблемы. Образование явля-

ется одной из ведущих отраслей экономического 
развития страны. От качества и уровня подго-
товки специалистов этой отрасли зависит на-
стоящее и будущее государства. Образование, 
как и всякий продуктивный процесс, имеет свою 
продукцию, свою технику и профессиональные 
кадры. 

Исходя из мировых тенденций изменений в 
образовательном процессе можно заключить, 
что ведущая роль в профессиональном образо-
вании принадлежит педагогу, подготовленному 
к выполнению своей миссии на основе нового 
профессионализма. Следует отметить, что ре-
формирование образования в Украине является 

частью процессов обновления образовательных 
систем, которые осуществляются в последние 
двадцать лет в европейских странах и связаны с 
осознанием знаний как средства двигателя со-
временного благополучия и прогресса. Эти из-
менения касаются создания новых подходов к 
образовательным стандартам, обновлению и пе-
ресмотру учебных программ, содержанию учеб-
но-дидактических материалов, учебников, форм 
и методов обучения. Осуществлять эти измене-
ния призваны педагоги высокой культуры с но-
вым мышлением и новым отношением к педаго-
гическому труду, специфическим детерминан-
том которых является будущая деятельность 
студентов. 

 81 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

Основная проблематика образования выра-
жается в отставании методологической и техно-
логической культуры, разрыве между теорией 
обучения и практикой преподавания: преподава-
тели не всегда понимают логику функциониро-
вания педагогических систем, не четко владеют 
методами управления ими, не умеют компетент-
но провести анализ и обобщение результатов 
профессионально-педагогической деятельности. 

Анализ основных исследований и публи-
каций показывает, что необходимость вооруже-
ния человека умениями и знаниями для обеспе-
чения его гармоничного взаимодействия с тех-
нологичным быстроразвивающимся производ-
ством предопределило осознание понятия ком-
петентности в обществе, которое базируется на 
знаниях, умениях и навыках, которые затем 
при накоплении опыта практической деятельно-
сти постепенно становятся качеством личности 
(В. И. Байденко, В. С. Безрукова, В. А. Болотов, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, А. К. Мар-
кова, А. М. Новиков, Т. Орджи, М. В. Пожар-
ская, А. А. Пинский, Дж. Равен, В. В. Сериков, 
М. Холстед, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, 
Б. Д. Эльконин, И. С. Якиманская и др.). 

Нельзя не согласиться с пониманием ученых 
европейских стран, что целенаправленное при-
обретение знаний, умений и навыков, их транс-
формация в компетентности способствуют куль-
турному личностному развитию, развитию тех-
нологий, способности быстро реагировать на 
требования времени (Е. В. Бондаревская, Б. Н. Бо-
денко, Н. В. Кузьмина, Н. В. Кухарев, Ю. М. Лот-
ман, Л. Л. Молчан, Н. А. Морозова, В. А. Сла-
стенин, В. В. Соколова, Е. В. Шевцова и др.). 

Цель статьи – выделить и представить ком-
поненты культуроосвоения продуктивного обес-
печения процесса обучения студентов и ориенти-
рования их деятельности на культуротворчество. 

Изложение основного материала. Веду-
щим детерминантом целей и сущности профес-
сионального образования выступает понятие 
«образованность» и дедуцируемое из него поня-
тие «профессиональная подготовка», которая в 
современной социокультурной ситуации требует 
не только репродуктивных знаний, умений и на-
выков, но и творческого мышления, интеллекта, 
компетентности, креативности, проектно-
деятельностной позиции, культурного опыта, 
социальной активности, способности к самораз-
витию и самоактуализации. 

Главной целью педагогического образова-
ния современности является становление такого 
профессионала, который был бы не только ком-
петентным в предметной области знания, не 
только образованным, но и обладал опытом пе-
редачи социально значимого опыта, представ-

ляющего в онтологическом плане процесс ста-
новления личности в соответствии с генетиче-
ской и социальной программами. Вот почему 
нужны переход, переориентация образования со 
знаниецентрического на культуросообразное, 
которое будет способствовать повышению куль-
туросозидания педагогических кадров. Ориенти-
рованность современного образования на куль-
туроосвоение и культуросозидание предполагает 
«уход» от мыслеполагания к мыслетворчеству, 
обеспечивает не только овладение готовыми 
знаниями, но и ориентирует на культуротворче-
ство, на развитие креативности обучающихся [1, 
с. 138]. Все это определяет поиск новых путей и 
условий подготовки будущего профессионала 
отраслей образования. 

Человек в своем существовании предстает 
как «возможность» и, проходя все этапы своего 
развития и образования, создает себя культурно-
го и образованного, приобретает знания «для», 
преобразует их, обогащаясь и становясь соци-
альной, культурной, профессионально грамот-
ной личностью. В этом прослеживается потен-
циальность образования, формирования, станов-
ления и развития личности. 

При правильной организации учебного про-
цесса культура может выступить действенным 
средством подготовки будущего преподавателя 
и формирования его организационно-педагоги-
ческой культуры, поскольку в будущем это оп-
ределит ценности культуры, осваиваемые сту-
дентами в организованной деятельности. 

Качественная подготовка специалиста педа-
гогической сферы, основанная на ценностном 
отношении к знаниям, призвана обеспечить ка-
чественное обучение подрастающего поколения. 
Особенно это касается педагога, поскольку лю-
бая дисциплина, которую он преподает, преду-
сматривает «научение» творчеству, культуре. В 
культуре отражено единство совершенства ду-
ховного и умственного развития. 

Говоря о культуре человеке, мы оцениваем 
его поведение, нравственность, манеры, уровень 
образования, его профессионализм. В данном 
случае «культурное» поведение важно для нас с 
точки зрения действий и поведения человека по 
отношению к другим людям и оценивания его 
поведения другими людьми. Взаимодействуя 
«культурно» с обществом и другими людьми, 
человек проникает в сферу бытия, демонстрируя 
в ней свои человеческие качества, формируя при 
этом в себе «оценочную систему», которая по-
зволяет соотносить его собственные действия с 
действиями других людей [2, с. 201]. 

Образование есть культура, ибо быть обра-
зованным – значит быть культурным. Обучаясь 
и совершенствуясь в течение жизни, человек по-
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вышает свой культурный уровень. Настоящий 
профессионал в сфере образования должен об-
ладать высокой культурой. В свою очередь, про-
цесс формирования педагога как профессионала 
и субъекта следует рассматривать в культурном 
аспекте. Человек, особенно преподаватель, лишен-
ный широкого взгляда, соприкасающегося с иде-
ей общекультурного кругозора, лишен методоло-
гической гибкости и зрелости, позволяющих одо-
левать неизбежные тупики мысли [3, с. 32–33]. 

Анализируя понятие «педагогическая куль-
тура» в контексте подготовки личности, ученые 
размышляют, какое место в педагогике культу-
роосвоения ему отводится. Воспитание и обуче-
ние, передача накопленного опыта ученикам, 
воплощение культурных ценностей в «знания и 
опыт обучающегося» – основная цель обучения; 
формирование педагогической культуры буду-
щего педагога – условие его успешной профес-
сионализации, вхождения его в профессию. При 
этом современный преподаватель любой учеб-
ной дисциплины должен обладать высоким ин-
теллектом, большой научной эрудицией и педа-
гогическим мастерством, глубокой убежденно-
стью и нравственной чистотой, быть личностью 
высокой культуры, влюбленным в людей, в свою 
науку, в процесс обучения и воспитания. 

Одно из существенных требований к куль-
туре преподавателя – это знание потребности, 
способности, индивидуальных качеств и проявле-
ние уважения и высокой требовательности в ос-
воении учебного материала к каждому студенту. 

Основу процесса обучения составляют обу-
чающие и обучающиеся, их взаимодействие 
имеет свои специфические особенности, кото-
рые в итоге и приводят к тому или иному ре-
зультату. Как отмечали великие педагоги и фи-
лософы прошлого, развитие и образование ни 
одному человеку не могут быть даны или сооб-
щены. Всякий, кто желает научиться чему-либо, 
должен достигнуть это собственным напряжени-
ем, желанием [4]. 

Никакой педагог не сможет научить обу-
чающегося, если тот не захочет учиться. Все 
усилия обучающего пропадут даром перед пас-
сивной аудиторией, которая не прилагает усилий 
по усвоению тщательно подготовленных и мас-
терски изложенных знаний и умений. Вот поче-
му современная педагогика ориентируется на 
педагогику сотрудничества, при которой обу-
чающиеся будут трудиться по овладению зна-
ниями и умениями наравне с обучающими. 

Качество учебного процесса определяется 
квалификацией преподавательского состава 
учебного заведения, их работоспособностью, 
профессиональной компетентностью, степенью 
владения элементами педагогической коммуни-

кации. Одно из условий создания благоприятно-
го климата в коллективе – стремление к культу-
ре общения всех участников образовательного 
процесса: студентов, преподавателей, сотрудни-
ков, руководства учебного заведения на всех 
уровнях [5, с. 6]. 

Владение искусством коммуникативной 
деятельности значительно облегчает процесс 
обучения, что в свою очередь сказывается на ка-
честве обучения. Под коммуникативной дея-
тельностью педагога на занятии понимается дея-
тельность, направленная на организацию про-
цесса общения с обучающимися, в ходе которого 
происходит передача учебного материала, вос-
приятие и понимание обучающихся преподава-
телем, осуществляется взаимовлияние участни-
ков учебно-воспитательного процесса, организо-
вывается и управляется их совместная деятель-
ность. Общение не сводится только к передаче 
знаний, оно выполняет также функцию эмоцио-
нального заражения, возбуждения интереса, по-
буждения к совместной деятельности. В этой 
связи преподаватель должен стать не только но-
сителем и передатчиком учебной, научной ин-
формации, но и организатором познавательной 
деятельности студентов, учащихся, управляю-
щим их самостоятельной работой, научным 
творчеством, т. е. культуросозидателем. 

Профессиональное общение приобретает все 
большее значение в создании творческого кли-
мата, а через это и более эффективного осущест-
вления функциональных задач профессиональ-
ного обучения. Педагог, который владеет искус-
ством общения, с большей эффективностью реа-
лизует свой творческий потенциал, более про-
думанно выбирает способы и средства обучения, 
профессиональнее управляет учебно-воспитатель-
ным процессом [6]. 

Особо отметим, что психолого-педагогиче-
ский процесс, в результате которого деятель-
ность приобретает для участника этого процесса 
личностный смысл, создает устойчивый интерес 
к ней и превращает внешне заданные цели его 
деятельности во внутренние потребности, по-
зволяет обучающемуся быстро включиться в 
учебный процесс, поддерживать высокую сте-
пень интереса к нему, проявлять настойчивость 
в решении учебных задач. Речь идет о мотива-
ции обучающихся. Высокий уровень мотивации 
могут иметь обучающиеся, если выбранная ими 
профессия престижна, пользуется спросом, вы-
соко оплачиваемая и дает возможность даль-
нейшего творческого и служебного роста. 

К сожалению, инерция традиционной педа-
гогики еще очень велика и ориентирует пре-
имущественно на стимуляцию побуждающих 
мотивов, на мотивацию достижения: получить 

 83 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

высокие баллы, успешно сдать сессию и т. д. Вот 
почему выявление психолого-педагогических 
характеристик, способствующих появлению по-
знавательной мотивации с последующей ее 
трансформацией в мотивацию профессиональ-
ную, представляет собой одно из наиважнейших 
направлений развития педагогики высшей шко-
лы, инновационных технологий обучения, фор-
мирование компетентного специалиста с творче-
ским взглядом на свою деятельность. Как счи-
тают некоторые исследователи, наивысшим 
уровнем мотивации можно считать уровень, ко-
гда обучающийся решил заняться самообразова-
нием [7, с. 155]. 

Обучение же, как основной компонент про-
цесса подготовки специалиста, будет успешно 
выполнен тогда, когда обучающими будет реа-
лизована заранее разработанная технология обу-
чения: от правильного построения учебных пла-
нов, набора дисциплин, их программ, впитавших 
в себя лучшие черты прошлого и современного 
опыта, до знания обучающегося как субъекта 
обучения, учитывающего тенденции развития 
науки и техники. И только оптимальный объем 
рационально скомбинированной учебной ин-
формации может быть усвоен обучающимися. 

Известно, что перегруз информацией, пас-
сивно накапливаемой студентами, приводит к 
тому, что по окончании курсов обучающиеся не 
в состоянии использовать полученные знания. 
Поэтому в последнее время в зарубежных учеб-
ных заведениях получила распространение орга-
низация занятий, когда обучающимся предос-
тавляется возможность непосредственно на за-
нятиях решать некоторые узловые задачи само-
стоятельно [7, с. 156]. 

Практика убедительно свидетельствует, что 
познавательная ценность лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий, воспита-
тельное значение процесса обучения зависят от 
задатков, склонностей, личных качеств препода-
вателя, его творческого отношения к делу. 

Процесс подготовки современных специали-
стов является основным и центральным в дея-
тельности любого высшего учебного заведения 
образования. Насколько оно будет качествен-
ным, зависит от стратегически и тактически пра-
вильного управления им на всех уровнях. На са-
мом низком уровне (т. е. самом приближенном к 
процессу обучения) он управляется преподава-
телями, объединенными в структурную единицу 
высшего учебного заведения образования – ка-
федру. 

Основной платформой образовательного уч-
реждения в управлении качеством обучения яв-
ляются технологические инновации в разработке 
образовательных программ и учебных планов, 

рабочих программ учебных курсов и дисциплин, 
организации и совершенствовании методическо-
го обеспечения образовательного процесса, осу-
ществлении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, в со-
ответствии со своим уставом и нормативными 
требованиями. Тем самым технологические ин-
новации приводят к существенному расширению 
множества педагогических методов и приемов, 
которые серьезно влияют на характер препода-
вательской деятельности, ход процесса обуче-
ния, деятельностного взаимодействия субъектов 
образования. В этой области деятельности орга-
низационно-педагогическая культура преподава-
теля проявляется в первую очередь в его умении 
заинтересовать, увлечь студента той или иной 
научной проблемой, выявить его способности, 
определить наиболее слабые места в подготовке 
и в соответствии с этим определить эффектив-
ные пути и методы педагогического воздейст-
вия. 

Одна из основных задач педагога состоит в 
том, чтобы не только сообщить студентам какой-
то комплекс знаний, но и научить их работать 
самостоятельно – учиться, что значительно 
труднее. 

Особыми способностями являются рефлек-
сивные способности – способность размышления 
о своем внутреннем состоянии; самонаблюде-
ние; форма теоретической деятельности педаго-
га, направленная на осмысление своих собствен-
ных действий; способ педагогического мышле-
ния; самопознание, раскрывающее специфику 
своего духовного мира, интеллекта; самоанализ. 
Рефлексивные способности являются главными 
в профессиональной деятельности любого чело-
века, а преподавателя – прежде всего, так как 
обеспечивают управление учебным процессом 
студентов и самоуправление одновременно. 

Отметим, что качественное управление 
учебным процессом обеспечивает достижение 
обучающимися планируемых результатов путем 
решения задачи контроля уровня усвоения зна-
ний и умений и коррекции процесса обучения 
при отклонении его от планируемого. Контроль 
и аттестация являются той обратной связью, 
которая позволяет обеспечить управляемость 
процесса обучения и продемонстрировать дос-
тигнутые результаты. Аттестация является за-
вершающим этапом процесса обучения. 

Контроль процесса обучения и успешности 
студента, как известно, осуществляется на всех 
этапах (курсах) обучения. В соответствии с реа-
лиями сегодняшнего дня, необходимо учитывать 
разный уровень способностей студентов, чтобы 
различным образом проводить их подготовку и 
аттестацию, т. е. необходим дифференцирован-
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ный подход. По окончании же учебного заведе-
ния при аттестации будет учитываться рейтин-
говая оценка успешности студента, на основании 
которой присваиваются различные квалификации. 

Причиной присвоения низких квалификаций 
является многолетняя практика комплектования 
состава обучаемых. Главный принцип отбора 
основан на тестовых испытаниях, которые прак-
тически не имеют отношения к профессиональ-
ной направленности, не учитывают специфиче-
ских особенностей производственной отрасли, в 
которой должен трудиться будущий выпускник. 

Выводы. Основными структурными компо-
нентами учебного процесса, ориентирующимися 
на культуротворчество, как показывает практи-
ка, являются коммуникация, мотивация, обуче-
ние, управление, рефлексия и аттестация. 

Качество в процессе подготовки специали-
ста может гарантироваться реализацией заранее 
разработанной технологии обучения и контроля 
ее выполнения. Компонент же управления учеб-
ным процессом позволяет ввести контроль успе-
ваемости и обеспечить коррекцию элементов 
процесса для достижения целей обучения. 

Опыт лучших преподавателей показывает, 
что при умелом руководстве занятиями студен-
тов, их мотивации, при проведении внеучебных 
мероприятий (курсовые, дипломные и другие 
работы) удается активно воздействовать на 
учебно-воспитательный процесс в целом и куль-
туросозидание в частности. 

Формы контроля и коррекции учебного про-
цесса могут быть самыми разнообразными и за-
висят от творческого уровня преподавателя, его 
организационно-педагогической культуры, не-
обходимость изучения которой очевидна. 
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УДК 378:[37.13:37.032] 
Чередниченко Л. А. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти проблеми професійного становлення 

особистості, висвітлено детермінанти успішного професійного становлення майбутнього вчителя 
початкової школи в системі сучасної вищої освіти, серед яких визначені організація навчально-
виховного процесу, що стимулює розвиток індивідуальних особливостей і особистісних якостей 
професіонала, проведення цілеспрямованої роботи з активізації професійної мотивації у студентів, 
формування у майбутнього вчителя прагнення до проектування свого професійного розвитку, оцінки 
й аналізу власного професійного «Я», професійного самовдосконалення. 

Ключові слова: професійне становлення, майбутній учитель початкової школи, вища освіта, 
мотивація. 

Чередниченко Л. А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты проблемы профессионального ста-
новления личности, представлены детерминанты успешного профессионального становления буду-
щего учителя начальной школы в системе современного высшего образования, среди которых выде-
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лены организация учебно-воспитательного процесса, стимулирующего развитие индивидуальных 
особенностей и личностных качеств профессионала, проведение целенаправленной работы по акти-
визации профессиональной мотивации у студентов, формирование у будущего учителя стремления к 
проектированию своего профессионального развития, оценке и анализу собственного профессиональ-
ного «Я», профессиональному самосовершенствованию. 

Ключевые слова: профессиональное становление, будущий учитель начальной школы, высшее 
образование, мотивация. 

Cherednichenko L. A. 
THEORETICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL GROWTH 

OF A FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER 
IN THE SYSTEM OF TODAY’S HIGHER EDUCATION 

Summary. The article investigates the theoretical aspects of personality’s professional growth. The de-
terminants of successful professional development of future elementary school teacher in the modern system 
of higher education have been presented. 

In the article the future teacher professional development is seen as a long, purposeful process of skills 
development aimed at the formation of a coherent system of professional knowledge to gain experience of 
their use in practice, the development of significant professional and personal qualities of the future teacher, 
readiness to constant self-improvement and self-development that will ensure a successful self-realization in 
his subsequent teaching. 

Among the determinants of successful professional development of future elementary school teacher dur-
ing his studies at the higher educational institution the most important are: organization of the educational 
process which stimulates the development of individual characteristics and personality traits of a profession-
al; providing a focus for enhancing the professional motivation of students and their desire to evaluate and 
analyze their own professional «I» and professional self-improvement. 

Key words: professional growth, future elementary school teacher, higher education, motivation. 
 
Постановка проблеми. Нові перетворення в 

сучасному суспільстві потребують удосконален-
ня всіх сфер життя, в тому числі й системи осві-
ти, яка повинна бути спрямована на вдоскона-
лення якості професійної підготовки майбутньо-
го вчителя відповідно до мінливих умов освіт-
нього простору України. Традиційне сприйняття 
вищої освіти як процесу оволодіння професій-
ними знаннями, уміннями та навичками зміню-
ється новим, більш широким поглядом на освіту 
як на процес професійного становлення особис-
тості майбутнього фахівця, що забезпечить най-
повніше особистісне зростання, а в подальшому – 
успішну самореалізацію кожної людини в про-
фесії. Професіонал у галузі освіти має усвідом-
лювати свої перспективи й можливості у фаховій 
сфері, накопичувати власний досвід на рівні са-
мопізнання й самовдосконалення, розвивати ре-
флексивне професійно-педагогічне мислення, 
прагнути досягти вершин педагогічної майстер-
ності тощо. Тому в умовах переходу вищих на-
вчальних закладів на нові моделі в освіті і тех-
нології навчання вагоме місце посідає вивчення 
проблеми професійного становлення майбутньо-
го вчителя початкової школи у процесі профе-
сійної підготовки. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Розгляду проблеми професійного становлення 
особистості присвячені роботи таких науковців, 

як О. Акулова, Е. Зеєр, Т. Кудрявцев, Є. Клімов, 
С. Писарєва, Н. Радіонова, В. Слободчіков, А. Тря-
піцина та ін. На основі теоретичного аналізу на-
укової літератури можна зробити висновок щодо 
існування різних підходів до тлумачення понят-
тя «професійне становлення майбутнього вчите-
ля». Але у визначенні сутності цього процесу 
виявляється певна єдність у поглядах різних 
учених, які займалися вивченням цієї проблеми. 
Наведемо декілька прикладів. 

Так, у дослідженнях Е. Зеєра професійне 
становлення фахівця розуміється як процес фор-
моутворення особистості, що адекватне вимогам 
професійної діяльності [1, с. 51]. Такий підхід до 
розуміння процесу становлення дозволяє гово-
рити про те, що особистість у цьому процесі по-
винна змінитися так, щоб відповідати цим вимо-
гам. Також зазначається, що професійне станов-
лення – це тривалий, багаторічний, практично 
нескінченний процес, який припускає можли-
вість безмежного розвитку людини і пов’язаний 
з різними цілями та має різний зміст на різних 
вікових етапах. 

В. Слободчіков розглядає процес становлен-
ня як складову процесу розвитку. Учений визна-
чає, що категорія «розвиток» одночасно утримує 
в собі як мінімум три процеси: становлення, фо-
рмування, перетворення. А сам процес станов-
лення автор розглядає як перехід від одного пев-
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ного стану до іншого – більш високого рівня, як 
єдність вже здійсненого та потенційно можливо-
го [2]. 

Схожі погляди простежуються й у наукових 
працях Т. Кудрявцева, який розглядає професій-
не становлення як тривалий процес розвитку 
особистості з початку формування професійних 
намірів до повної реалізації себе в професійній 
діяльності. Дослідник зазначає, що центральною 
ланкою цього процесу є професійне самовизна-
чення [3, с. 41–42]. 

Водночас О. Акулова, С. Писарєва, Н. Ра-
діонова, А. Тряпіцина визначають професійне 
становлення особистості як «складний процес 
професійного самовиховання, самоосвіти, само-
навчання, який здійснюється в єдності з профе-
сійним вихованням, освітою, навчанням, спря-
мований на розвиток особистісного потенціалу» 
[4, с. 466]. 

Таким чином, з огляду на представлені під-
ходи з проблеми дослідження, ми розуміємо 
професійне становлення майбутнього вчителя як 
довготривалий, цілеспрямований процес оволо-
діння професією, спрямований на формування 
цілісної системи професійних знань, набуття до-
свіду їх використання у практичній діяльності, 
розвиток професійно значущих і особистісних 
якостей майбутнього вчителя, готовності до пос-
тійного самовдосконалення і саморозвитку, що 
забезпечить успішну його самореалізацію у по-
дальшій педагогічній діяльності. 

Мета статті – розглянути теоретичні підхо-
ди до проблеми професійного становлення осо-
бистості, виокремити основні детермінанти ус-
пішного професійного становлення майбутніх 
вчителів початкової школи у процесі професій-
ної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Під профе-
сійним становленням фахівця, загалом, розумі-
ють процес прогресивної зміни, розвитку його 
особистості внаслідок соціальних впливів, про-
фесійної діяльності і власної активності, спрямо-
ваної на професійне зростання, пошук оптима-
льних прийомів якісного виконання діяльності у 
відповідності до індивідуально психологічних 
особливостей людини. 

Загалом, процес професійного становлення 
особистості можна розділити на послідовні ета-
пи, які є взаємообумовленими. На першому етапі 
(етапі професійного самовизначення) відбува-
ється первинна орієнтація у сферах трудової дія-
льності, формування професійних намірів осо-
бистості й усвідомлений вибір майбутньої про-
фесії на основі врахування своїх інтересів, захо-
плень та індивідуально-психологічних особли-
востей. Психологічним критерієм успішності 
проходження цієї стадії є відповідність обраної 

професії або спеціальності вимогам ринку праці 
і потребам самої особистості. 

На другому етапі (етапі професійного на-
вчання) здійснюється професійна підготовка за 
певним напрямом, яка спрямована на формуван-
ня безпосередньо професійної компетентності 
фахівця, на його професійне становлення. На 
цьому етапі відбувається освоєння системи про-
фесійних знань, умінь і навичок, розвиток влас-
тивостей і якостей особистості, які необхідні для 
кваліфікованого виконання професійної діяльно-
сті. Психологічним критерієм успішного прохо-
дження цієї стадії є проектування власного про-
фесійного розвитку, динаміки професійного зро-
стання, знаходження особистісного сенсу в про-
фесії. 

На третьому етапі (етапі професійної реалі-
зації) здійснюється професійне вдосконалення 
спеціаліста за тим чи іншим фахом, яке спрямо-
ване на якісне виконання професійних завдань, 
підвищення рівня його професійної майстернос-
ті, формування власного індивідуального стилю 
діяльності. Психологічним критерієм успішного 
проходження даної стадії служить активне ово-
лодіння професією в умовах реального трудово-
го процесу і виробничих відносин, самоствер-
дження в професії й прагнення до самовдоскона-
лення. 

Стосовно питання професійного становлен-
ня майбутніх учителів початкової школи, що ві-
дбувається в рамках професійної підготовки у 
вищих навчальних закладах, зазначимо, що цей 
процес є доволі складним. Він потребує враху-
вання специфіки студентського віку як важливої 
стадії особистісного розвитку, виявлення сутно-
сті етапів та детермінуючих факторів становлен-
ня професіонала у сфері початкової освіти, ви-
значення ролі і місця здібностей, інтересів, мо-
тивів та індивідуально-особистісних особливос-
тей у формуванні професійно важливих якостей 
спеціаліста, а також оптимізації умов здійснення 
успішного професійного розвитку. 

Прийнято вважати, що основними напряма-
ми підготовки майбутнього вчителя є комплекс 
методологічних, педагогічних, методичних про-
блем, які ставляться і розв’язуються через залу-
чення студентів вищої школи до практичної пе-
дагогічної діяльності, спрямованої на підвищен-
ня рівня їхнього професіоналізму. Так, профе-
сійне становлення майбутніх учителів початко-
вої школи в процесі навчання у виші здійсню-
ється на основі нарощування знань і формування 
на їх основі професійних умінь і навичок у від-
повідності з вимогами кваліфікаційної характе-
ристики професії: формування готовності студе-
нтів до розуміння змісту педагогічної діяльності 
вчителя; розвиток умінь і навичок відповідно до 
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умов майбутньої професійної діяльності; оволо-
діння технологіями навчання, що використову-
ються у навчальному процесі початкової школи; 
складання індивідуально-орієнтованих програм, 
що сприяють розвитку професійних здібностей 
майбутнього вчителя; формування методологіч-
ної культури педагога, його готовності до інно-
ваційної діяльності тощо. 

Крім того, професійна підготовка у виші ви-
магає також формування фахової компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи, яка ха-
рактеризується вичерпними знаннями предмета і 
об’єкта діяльності, уявленнями про специфіку і 
особливості професійної діяльності у початковій 
школі, вміннями й здатністю вирішувати конк-
ретні проблеми, з якими зустрічається вчитель у 
своїй роботі, розбиратися в будь-якому нестан-
дартному питанні, об’єктивно оцінювати якість 
своєї роботи та її наслідки, тобто це майстер-
ність, яка полягає не тільки у розумінні, але й у 
вирішенні проблем, пов’язаних з професійною 
діяльністю. Саме тому формування компетент-
ності характеризує становлення особистості й 
індивідуальності професіонала. 

Отже, зовнішнім фактором професійного 
становлення майбутнього вчителя початкової 
школи є навчально-виховний процес у ВНЗ, що 
повинен виходити за межі традиційного засво-
єння знань, умінь і навичок і синтезувати у собі 
індивідуальні властивості та особистісні якості 
професіонала. До внутрішніх факторів слід від-
нести процеси самопізнання, оцінки й аналізу 
власного професійного «Я», самовдосконалення 
(самостворення), в основі яких виступає готов-
ність і здатність особистості до рефлексивної ді-
яльності. 

Підготовка до рефлексивних дій є важливою 
особливістю і необхідністю у процесі професій-
ного становлення майбутнього вчителя початко-
вої школи, запорукою розвитку його професій-
них якостей, а також механізмом, який забезпе-
чить у майбутньому неперервність розвитку пе-
дагогічної майстерності педагога. Тому психоло-
го-педагогічний цикл засвоєння знань повинен 
завершуватися не лише їхнім узагальненням і 
систематизацією, а бути спрямованим на профе-
сійну рефлексію. 

На нашу думку, процес професійної підго-
товки у навчальному закладі повинен орієнтува-
тися на використання ряду засобів активізації 
професійного становлення студентів у формах як 
цілеспрямованого застосування психодіагности-
ки професійно важливих якостей, консультуван-
ня, так і спеціальних тренінгів професійного і 
особистісного зростання, спрямованих на активі-
зацію відповідних структур в особистості май-
бутнього спеціаліста. Участь у тренінгових про-

грамах дозволить студентству оволодіти систе-
мою відповідних знань, сприятиме зростанню 
самопізнання учасників, стимулюватиме розви-
ток здатності аналізувати власну поведінку. 

Оптимізація процесу особистісно-професій-
ного становлення фахівця також повинна вклю-
чати необхідність формування у нього профе-
сійно значущих установок. Тому серед детермі-
нант успішного професійного становлення май-
бутніх учителів початкової школи у період на-
вчання у ВНЗ також можна виокремити органі-
зацію цілеспрямованої роботи з активізації про-
фесійної мотивації у студентів. У цьому кон-
тексті навчально-виховний процес повинен за-
безпечувати умови для формування у студентів 
таких груп інтересів, потреб, переконань, які б 
спрямовували їх на особистісну та професійну 
самореалізацію і стимулювали до самовдоскона-
лення. 

На наш погляд, одним з ефективних засобів 
вирішення цього завдання є знайомство студен-
тів з професіограмою моделі успішного фахівця, 
а також з професіограмою моделі неефективного 
робітника, який не досяг професійного успіху, 
щоб майбутній педагог мав уявлення як про ета-
лони необхідних професійних проявів, так і при-
клади того, чого потрібно намагатися уникати. 
Професіограма віддзеркалює простір професії, 
завдяки чому майбутній учитель початкової 
школи намагатиметься більш чітко уявити собі 
комплекс завдань, які він повинен ставити перед 
собою в професійній діяльності, за рахунок чого 
можливий подальший розвиток професійних 
якостей, які будуть необхідні майбутньому фахі-
вцю для досягнення високого рівня професіона-
лізму. 

Також для формування власного професій-
ного «Я» у процесі професійного становлення 
майбутнього вчителя початкової школи необхід-
но стимулювати студентів до проектування сво-
го професійного розвитку, транслюювання влас-
них прагнень у системі професійної діяльності, 
тим самим вибудовувати програму професійного 
самовиховання з врахуванням таких параметрів, 
як динаміка професійного зростання, гальмівні 
умови та чинники, зміни мотивів професійного 
розвитку та сприятливих чи гальмівних чинни-
ків, використання різноманітних методик для 
особистісно-професійного розвитку. 

Висновки. Отже, задля досягнення успіху у 
професійному становленні майбутнього вчителя 
початкової школи на основі викладу деяких тео-
ретичних положень можливо сформулювати на-
ступні висновки: професійне становлення особи-
стості має психологічну й соціальну обумовле-
ність; процес професійного становлення особис-
тості майбутнього вчителя початкової школи ін-

 88 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

дивідуально своєрідний, але можна визначити 
характерні загальні ознаки та закономірності; в 
основі професійного становлення майбутнього 
педагога є пошук особистісного сенсу в професії 
й усвідомлене проектування своєї подальшої пе-
дагогічної діяльності; професійна підготовка в 
системі вищої освіти є підґрунтям для успішної 
реалізації майбутнього фахівця у педагогічній 
діяльності. 

Перспективним ми вважаємо вивчення ме-
ханізмів професійного становлення майбутнього 
педагога, що сприятиме оптимізації процесів 
професіоналізації та особистісного розвитку в 
ході професійної підготовки з урахуванням ре-
формування системи освіти та потреб сьогоден-
ня. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального разви-

тия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2006. – 240 с.

2. Слободчиков В. И. Основы психологической ан-
тропологии. Психология развития человека : учеб.
пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Иса-
ев. – М. : Школьная Пресса, 2000. – 416 с.

3. Кудрявцев Т. В. Психология профессионального
обучения и воспитания / Т. В. Кудрявцев. – М. :
Изд-во МЭИ, 1986. – 346 с.

4. Таран І. В. До проблеми професійного становлен-
ня майбутнього вчителя у процесі навчання у ви-
щому навчальному закладі / І. В. Таран // Педаго-
гіка формування творчої особистості у вищій і за-
гальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запорі-
жжя, 2012. – Випуск 24 (77). – С. 465–471.

89 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

УДК 37:005:316 
Яшник С. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 
АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ 

Анотація. Аналізуються наукові підходи щодо сутності поняття «управління», що розгляда-
ються у розрізі як міждисциплінарних науково-практичних, так і у психологічних аспектів. Управлін-
ня вважається соціальним феноменом, що дає можливість вивчення специфіки змісту, об’єкта та 
завдань управлінської діяльності. Управління відноситься до сфери професійної компетентності фа-
хівця, відповідно приділяється увага дослідженню питання трудових ресурсів як інтегральної функції 
управління. Вказується, що технократичному розумінню поняття «управління» протиставляється 
акцент на знаннях про психіку людини. 

Ключові слова: управління, менеджмент, управлінська діяльність, суспільні відносини, керівник, 
трудові ресурси, психологія управління. 

Яшник С. В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 
Аннотация. Анализируются научные подходы к определению сущности понятия «управление», 

которые рассматриваются в разрезе как междисциплинарных научно-практических, так и психоло-
гических аспектов. Управление считается социальным феноменом, что дает возможность изучения 
особенностей содержания, объекта и задач управленческой деятельности. Управление относится к 
сфере профессиональной компетентности личности, соответственно уделяется внимание исследо-
ванию трудовых ресурсов как интегральной функции управления. Указывается, что технократиче-
скому пониманию понятия «управление» противопоставляется акцент на знаниях о психике челове-
ка. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, управленческая деятельность, общественные отно-
шения, руководитель, трудовые ресурсы, психология управления. 

Yashnik S. V. 
THE STUDIES OF INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC AND PRACTICAL 

ASPECTS OF MANAGEMENT AS A SOCIAL PHENOMENON 
Summary. The article analyzes the nature of scientific approaches to the concept of «management». 

Technology is caused by the parameters of specific technological processes of a man, who depends on public 
relations and social and cultural environment. Technology of production in terms of the type of society (tradi-
tional, industrial, informational) are very different, while management practices in human terms in different 
types of society do not undergo drastic changes. Management is considered in the context of interdiscipli-
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nary, scientific and practical, and in the psychological fields. Management considers a social phenomenon 
that enables the study of specific content item, and management tasks. Governance refers to the sphere of 
professional competence of the expert. According to the research it focuses on how an integrated workforce 
management functions. Attention is focused on the need for employee participation in the management of the 
organization. Generalizations about the peculiarities of the production management are made which is to 
understand the indissoluble unity of the management of psychological laws. It is claimed that the technocratic 
understanding of the concept of «governance» is opposed to the emphasis on knowledge of the human psyche. 

Key words: management, management activities, public relations manager, human resources, manage-
ment psychology. 

 
Постановка проблеми. Знання закономір-

ностей управління розглядаються сьогодні як 
необхідний компонент загальної культури фахі-
вця будь-якої галузі. Це цілком можна віднести 
до сфери професійної компетентності фахівця. 
Освітній рівень майбутнього фахівця і його ква-
ліфікація обов’язково спричинять включення йо-
го до системи управління, займання у ній певно-
го місця. Умовою його ефективної професійної 
діяльності і життєвого успіху є знання організа-
ційних та управлінських закономірностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальним основам управління свої наукові роз-
відки присвятили дослідники Є. Березняк, І. Дми-
тренко, Г. Єльнікова, В. Маслов, В. Пикельна. 
Існують плідні здобутки вчених, які розглядають 
специфіку змісту, об’єкта та завдань управлінсь-
кої діяльності (В. Лозниця, В. Рибак, В. Рябченко, 
Є. Ходаківський, Ю. Богоявленська, Т. Гаврил-
ко, Л. Панасенко Т. Грабар). Дослідження інтег-
ральної функції управління трудовими ресурса-
ми проводили Л. Балабанов, О. Сардак, Л. Стаут, 
Дж. Мілкович, Дж. Бордо, М. Армстронг, В. Мо-
ва. Управління виробничою сферою розгляда-
ється такими вченими, як В. Абчук, А. Борисов, 
А. Воронцов. Управління як психологічна кате-
горія досліджувалася А. Карповим, Г. Щокіним, 
С. Комінком, О. Самборською, Т. Федотюком, 
С. Ніколенком, Т. Грабарем, С. Бочаровою, О. Зе-
млянською, Н. Будиянским, В. Розановою, В. Пан-
кратовим, В. Титовим, В. Свистун та ін. 

Мета статті – проаналізувати наукові під-
ходи щодо сутності поняття «управління», що 
розглядаються як у міждисциплінарних науково-
практичних, так і у психологічній галузях. 

Виклад основного матеріалу. Синонімічні 
поняття «управління» і «менеджмент» вчені ро-
змежовують і вважають самостійними, оскільки 
вони мають специфіку у змісті, об’єкті та завдан-
нях. «Управління» вважається ширшою катего-
рією відносно поняття «менеджмент». У широ-
кому розумінні управління – це функція будь-
якої системи, що спрямована як на збереження 
своїх основних властивостей та попереднього 
режиму функціонування, так і на переведення 
його в інший режим у відповідності до цілей 
управління, що передбачає виконання певних 

програм, які забезпечують функціонування сис-
теми, сприяючи її розвитку та досягнення цілей. 
У системі управлінських понять «менеджмент» 
має більш вузьке значення, воно також пов’язане 
з економічним управління, господарюванням, 
вмінням володіти чимось, виконувати якусь ро-
боту тощо. 

Відповідно до природи систем (технічна, бі-
ологічна, соціальна), виділяються основні сфери 
управління: управління системами машин і тех-
нологічними процесами; управління процесами, 
які відбуваються у живих організмів; управління 
діяльністю людських колективів. Відповідно під 
управлінням у виробничій сфері вчені розуміють 
цілеспрямовані впливи на колективи людей для 
організації і координації їх діяльності в процесі 
виробництва. 

Для забезпечення роботи системи управлін-
ня у виробничій сфері необхідно володіти дани-
ми, що забезпечать ефективність управлінських 
впливів: а) метою управління; б) ідеальною мо-
деллю майбутнього функціонування об’єкта; в) 
моделлю фактичного стану об’єкта для порів-
няння із ідеальною моделлю; г) інформацією, яка 
спрямована на усунення відхилення фактичної 
моделі від ідеальної. Наявність цих даних забез-
печить виконання основних фаз управління: 
планування, обліку і аналізу, регулювання [1, с. 
33–35]. 

В економічній літературі управління розгля-
дається як стратегія: процес формування довго-
строкових цілей розвитку, визначення якісних і 
кількісних шляхів їх досягнення; частина управ-
лінської діяльності щодо випрацювання шляхів і 
способів реалізації поставлених цілей, які забез-
печують узгодження рішень у системі управлін-
ня. Відповідно, основними характеристиками 
стратегії управління є: а) орієнтація на зміни; б) 
орієнтація на середовище і місце у середовищі; 
в) врахування і використання всіх можливостей 
для виживання у сучасній та тривалій перспек-
тиві; г) вдосконалення техніки і технології, як 
основного ресурсу виживання тощо [2, с. 195]. 

Для того щоб проаналізувати сутність 
управління, В. Рибак і В. Рябченко [3] пропону-
ють розглянути його у розрізі суспільно-політич-
них моделей суспільства. Еволюцію теорії 
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управління вчені вивчають у розрізі цивілізацій-
ної історії, поділу на типи суспільств (традицій-
не, індустріальне, інформаційне), що обумовлю-
валось розвитком виробляючої економіки. Зок-
рема, традиційному суспільству характерне ар-
хаїчне сільське господарство; індустріальному – 
промислове виробництво й механізоване сільсь-
ке господарство; інформаційному – новітні пост-
індустріальні технології у промисловому і сіль-
ськогосподарському виробництві, в яких провід-
на роль належить інформаційним технологіям. 

Якісні зміни у виробництві вимагали відпо-
відних змін і в його управлінні. Звідси слідує ви-
сновок, що з розвитком виробничої сфери еко-
номіки мало розвиватись і управління в цій сфе-
рі. Тому вчені вважають, що поняття «управлін-
ня» необхідно розглядати у таких двох важливих 
вимірах: 1) технологічному, що зумовлений па-
раметрами конкретних технологічних процесів; 
2) людському, який залежить від суспільних від-
носин і соціокультурного середовища, в рамках 
якого розвивається технологічний процес. 

Технологічний вимір управління має універ-
сальний характер та зумовлюється дотриманням 
вимог параметрів технологічного процесу. Для 
того щоб був сенс у впровадженні і використанні 
певних технологій, у відповідному виробництві 
його мусять дотримуватись всезагально, незале-
жно від типу суспільства, світоглядних орієнти-
рів, рас, вірувань і переконань. 

Людський вимір управління крізь призму ві-
дносин між керівниками і виконавцями техноло-
гічних процесів потрібно розглядати через приз-
му форм влади і суспільних відносин, що пану-
ють у конкретному суспільстві незалежно від 
його стадії розвитку за технолого-економічними 
критеріями. 

Технології виробництва кожної галузі у роз-
різі типу суспільства разюче відрізняються, оскі-
льки досить швидко змінюються моделі ринку, 
споживання, розвиток науки і культури, знаряд-
дя праці, кваліфікація працівників тощо. При 
цьому методи управління в людському вимірі у 
різних типів суспільства не зазнають разючих 
змін. Тобто всі сучасні методи управління індус-
тріального чи інформаційного суспільства на 
практиці зводяться до універсального методу 
«батога і пряника», що найяскравіше повинно 
було б характеризувати традиційне суспільство. 
Спостерігається невідповідність технологічного 
виміру управління з людським, що полягає у не-
можливості реалізації моделі керівник-лідер в 
авторитарній системі влади, оскільки це супере-
чить авторитарно-експлуататорському механізму 
[3, с. 42–46]. 

Отже поняття «менеджмент» є вужчим за 
поняття «управління», оскільки означає один із 

видів управління, що стосується різних аспектів 
діяльності керівника, тоді як управління охоп-
лює всю сукупність людських взаємин: «управ-
ління передбачає керівництво людьми і відноси-
нами між ними в системі ділового спілкування 
та взаємодії, координацію і організацію їх діяль-
ності, ефективне використання всіх засобів, 
спрямованих на виконання накреслених цілей і 
запланованих завдань організації раціональним і 
гуманним, економічним і правовим шляхом» [4, 
с. 10]. 

Дослідники В. Мова, Т. Гаврилко, Л. Пана-
сенко менеджмент розглядають як управління, 
керівництво сумісною людською діяльністю, а 
не роботою машин і механізмів, не індивідуаль-
ною працею як такою, взятою ізольовано від її 
соціально-економічного оточення [5, с. 3]. 

Це дає можливість вважати менеджмент 
специфічним видом управлінської діяльності, 
який пов’язаний з організацією досягнення мети 
підприємства. Відповідно, менеджмент можна 
розглядати через його специфічні базові функції, 
що полягають в інтеграції всіх ресурсів для до-
сягнення завдань організації, а саме: цілепокла-
дання; організація (діяльності, рішень, відно-
шень); підтримка мотивації і комунікації; визна-
чення одиниць виміру і показників діяльності 
(оцінка, аналіз і інтерпретація результатів); 
сприяння розвитку персоналу і забезпечення са-
морозвитку як суб’єкта управління. Отже приз-
начення менеджера полягає в оптимізації дові-
рених йому ресурсів (виробничих, фінансових, 
людських) для отримання найкращих результа-
тів, найбільшого ефекту з найменшими затрата-
ми при контрольованих опосередкованих нас-
лідках [5, с. 27–28]. 

Основною інтегральною функцією менедж-
менту вчені (Л. Балабанова, О. Сардак, Л. Стаут, 
Дж. Мілкович, Дж. Бордо, М. Армстронг, В. Мо-
ва) вважають управління трудовими ресурсами. 
Відповідно, персонал є основним елементом усі-
єї системи управління. 

Управління персоналом являє собою процес 
планування, наймання, оцінювання, розвитку та 
мотивації, спрямований на ефективне його вико-
ристання та досягнення цілей підприємства і 
працівників. У розрізі головних аспектів управ-
ління персоналом (техніко-технологічний, орга-
нізаційно-економічний, правовий, соціально-
психологічний педагогічний) вчені виділяють 
такі завдання, що стоять перед управлінням пер-
соналом: 
• розробка і реалізація кадрової політики; 
• розробка штатного розпису відповідно до 

стратегії підприємства; 
• розробка професійно-кваліфікаційних вимог 

(професіограм, моделей посад); 
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• забезпечення робочих місць фахівцями, під-
бір і відбір персоналу; 

• регулювання руху персоналу; 
• ділове оцінювання персоналу, соціально-

психологічна діагностика, тестування; 
• навчання персоналу; 
• аналіз і координація міжособистісних взає-

мин, запобігання соціальним конфліктам, не-
бажаним стресам; 

• формування резерву персоналу, лізинг персо-
налу, прогнозування розвитку персоналу, 
планування ділової кар’єри, аналіз потреби в 
персоналі; 

• управління зайнятістю; 
• професійна адаптація персоналу; 
• регулювання трудових відносин, вимог пси-

хофізіології, етики, естетики, економіки праці 
[6, с. 19–20]. 

У сучасних нестабільних умовах ринку 
людський фактор розглядається як стратегічний, 
що забезпечує ефективність функціонування пі-
дприємства. Поняття «управління персоналом» 
Л. Стаут у розглядає із двох позицій: 1) як функ-
цію менеджменту, що пов’язана із кадровим за-
безпеченням та продуктивністю праці людей, 
зводиться до серії прийняття рішень у сфері сто-
сунків із найнятими працівниками (NR), які 
впливають на ефективність діяльності працівни-
ків і організації в цілому; 2) як стратегічний і по-
слідовний підход (HRM), що полягає не у вдос-
коналенні систем і процесів організації, а у роз-
витку працівників як найціннішого активу орга-
нізації, які вносять основні здобутки в досягнен-
ня її цілей. 

Вчений наголошує, що традиційна система 
управління, заснована на контролі і акцентуванні 
на штаті вищих адміністративних службовців, у 
сучасних умовах втратила свою ефективність. 
Акцентується увага на необхідності участі пра-
цівників у процесах управління організацією. 
Нові принципи менеджменту повинні будува-
тись на спонуканні працівників самостійно пра-
гнути до досягнення цілей організації. У питан-
нях людських стосунків з співробітниками об-
ґрунтовується доцільність застосування ситуа-
ційного управління, оскільки працівники як 
об’єкт управління не є статичними. Під ситуа-
ційним управлінням вчений розуміє узгоджене 
застосування директивного та підтримуючого 
управління із врахуванням та його адаптацією до 
здібностей співробітників, які можна диферен-
ціювати за відповідними рівнями [7, с. 17–18, 88; 
8, с. 50]. 

Аналіз теоретичної бази проблеми щодо 
управління персоналом дозволяє виділити два 
підходи: «управління людськими ресурсами», 
«управління людськими стосунками» (класич-

ний підхід). Основною відмінністю моделі 
«управління людськими ресурсами» є переосми-
слення ролі і функції кожного співробітника як 
суб’єкта з активною позицією, особисто відпові-
дального за результати власної праці. Відповідно 
змінюються стратегії стосовно стилю управління 
персоналом, організації та мотивації праці, пере-
осмислюються вимоги до сучасного менеджера 
[5, с. 37]. 

Отже, категорії «менеджменту» і «управлін-
ня» вченими розглядаються як міждисциплінар-
ні, так і психологічні науково-практичні галузі. 
У контексті розуміння ролі людини в управлін-
ському процесі виникають такі нові наукові на-
прямки, як психологія менеджменту та психоло-
гія управління. 

Психологія менеджменту вивчається у чис-
ленних працях. Відходячи від того, щоб вважати 
менеджмент міждисциплінарним напрямком, 
оскільки це звужує його значення і сферу впли-
ву, В. Лозниця основну функцію менеджера та 
його основні уміння вбачає у стимулюванні ро-
боти працівників, розкритті їх творчих можливо-
стей, розумінні психологічної сумісності з ме-
тою оптимальної кооперації праці персоналу, 
будуванні власного іміджу та іміджу організації 
тощо. Вчений зазначає, що психологія менедж-
менту – це «галузь психологічної науки, основу 
якої становлять психологія управління, частково 
психологія маркетингу та інші аспекти психоло-
гічних наук, які певним чином відображені в ді-
яльності менеджерів та використання яких зумо-
влюють успішну діяльність організації в умовах 
ринкової економіки» [9, с. 17]. 

Хоча Г. Щокін рекомендує розглядати мене-
джмент як міждисциплінарний напрям, проте 
його мету вбачає насамперед у вивченні і психо-
логічному забезпеченні вирішення проблем ор-
ганізації в умовах ринкової системи господарю-
вання. Відповідно, предметом дослідження ма-
ють виступати психологічні явища у діяльності 
організації. Психологічними чинниками, які зу-
мовлюють ефективність праці менеджера, є такі: 
• психологічне забезпечення діяльності мене-

джера (вирішення проблем професійного са-
мовизначення управлінців та їх професійної 
підготовки); 

• пошук та активізація резервів управлінського 
персоналу (оцінка та добір менеджерів для 
потреб організації); 

• поліпшення соціально-психологічного кліма-
ту, розуміння персоналом цілей та цінностей 
організації, вдосконалення культури ділових 
взаємин; 

• психологічне забезпечення довгострокових 
цілей організації, що полягає у створенні ді-
йових механізмів управління організацією як 
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соціотехнічною системою [10, с. 289–300; 9, 
с. 16; 4, с. 11]. 

Технократичному розумінню поняття 
«управління» протиставляється акцент на знан-
нях про психіку людини. Можна зробити спробу 
виявити психологічні характеристики процесу 
управління, виходячи із змісту поняття «управ-
ління», його семантики, його значення, яке фік-
сує ці характеристики. Поняття управління по-
ходить від слів «правий», «правити». Для тлума-
чення цих слів скористаємось словником В. Даля 
«Толковый словарь живого великорусского язы-
ка». Отже, «Правый – истинный. Право – увере-
нье в истине чего-либо; данная кем-либо и при-
знанная обычаем власть. Право на что – основа-
тельность, законность. Правской – правдивый, 
истинный, подлинный, настоящий. Править – 
прямить, исправлять, выправлять, направлять; 
исполнять и совершать, соблюдая должное. Пра-
вить службу – совершать по чину и обряду. Пра-
вить именины – праздновать по обычаю. Пра-
вить – управлять, распоряжаться, начальство-
вать, повелевать, давать направление, руково-
дить. Государь правит царством, а хозяин домом 
своим. Кораблем правит по меткам. Править 
лошадьми – управлять вожжами. Правление по 
уровню пола. Правление городом. Правленье, 
правительство, начальство – по образу устройст-
ва своего и по качеству. Бразды правления – 
власть. Правила – чем правят, доска с отвесом. 
Правило – закон, основанье для действия. Пра-
вильный – к правилу относящийся. Правда – ис-
тинна на деле, во образе, во благе, правосудие, 
справедливость; праведность, законность, без-
грешность. Правда Ярославлева – сборник уза-
конений, уставник, право суда, власть судить, 
карать и миловать. Правдовать – начальствовать, 
управлять, судить и рядить. Праведный – оправ-
данный житием, правдивый на деле, безгреш-
ный» [11]. 

У наведених тлумаченнях слів, пов’язаних з 
використання поняттям «управління», В. Титов 
прослідковує ряд провідних психічних процесів 
особистості та їх характеристик, до яких відно-
сяться такі [12]: 
• задавання певних життєвих орієнтирів люди-

ни, основ її діяльності, виходячи з яких лю-
дина організує своє життя;  

• соціальна заданість життєвих орієнтирів, яку 
людина визнає як норму свого існування; 

• свідоме, цілеспрямоване визначення життє-
вих орієнтирів; 

• усталений характер життєвих орієнтирів у 
свідомості людини; 

• регулятивні функції особистості, пов’язані з 
життєвими орієнтирами; 

• контроль за виконанням життєвих орієнтирів. 

Дані психологічні характеристики підпада-
ють під таке визначення управління. Управління – 
це свідомий вплив на організовані системи з ме-
тою збереження їх структури, утримування ре-
жиму їх функціонування, реалізації програм що-
до зміни їх організації при потребі розвитку. 
Управляння передбачає діяльність, спрямовану 
на виконання соціальних обов’язків, що зада-
ються людині системою стосунків, відношень, в 
тій спільноті, до якої вона належить. Відхилення 
від заданої таким чином діяльності людини 
спричиняють регулюючі дії збоку суб’єктів 
управляння. 

Взаємодія людини із соціальною спільнотою 
спричинює слідування тим нормам, правилам, 
законам, які в сукупності представляють органі-
зацію всієї спільноти, забезпечують її стійке іс-
нування. Цілеспрямоване підпорядкування інди-
віда є процесом його підпорядкування організа-
ції і, відповідно, є управлінням. Цей процес здій-
снюється в свідомості індивіда. В ній відображе-
но систему соціальних взаємодій. Проводячи 
рефлексію цих взаємодій, оцінюючи свої стосу-
нки з іншими людьми, індивід здійснює у своїй 
свідомості акти, які готують регуляцію своєї по-
ведінки в даній спільноті. Саме через свідомість 
значною мірою реалізується управління індиві-
дом збоку спільноти. 

Рефлексія та здатність до абстрагування як 
провідні властивості свідомості забезпечують 
процес управління як збоку суб’єкта, так і збоку 
об’єкта. Збоку об’єкта це відбувається як відо-
браження свідомістю індивіда соціальних регу-
лятивів та підпорядкування їм своєї організації, 
слідування зразкам соціальної поведінки. Збоку 
суб’єкта управління реалізується шляхом конс-
труювання образів, що представляють вироблені 
соціальні орієнтири і способи їх реалізації та до-
ведення до свідомості об’єкта. 

Психологія управління – це галузь психоло-
гії, яка вивчає психологічні закономірності 
управлінської діяльності. Ця наука сформува-
лась в надрах соціальної психології, психології 
праці та інженерної психології при вирішенні 
задач покращення оперативного управління тру-
довими колективами. Тому об’єктом психології 
управління стала організація, що розглядається 
як спеціалізоване соціальне утворення, діяль-
ність якого спрямована на досягнення соціально 
значимих цілей, і наділене правами й 
обов’язками, які визначають функції організації 
та її місце в суспільстві та інших організаційних 
структурах. Організація постає як основне утво-
рення, в межах якого найбільш повно проявля-
ється ролі управління в регулювання спільної ді-
яльності людей. Основною задачею психології 
управління є аналіз психологічних умов і особ-
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ливостей управлінської діяльності з ціллю під-
вищення ефективності і якості роботи в системі 
управління [12]. 

Як зазначає Є. Ходаківський, психологія 
управління використовує здобутки та методоло-
гічні прийоми загальної психології, психології 
особистості, психології творчості, соціальної 
психології, практичної психології, акмеології, 
вікової і педагогічної психології, психології 
кар’єри, психології праці, інженерної психології, 
економічної психології, психології бізнесу, ет-
нопсихології. Це дає можливість дійти висновку, 
що пріоритетним і домінантним у статичній 
структурі даної науки є знання про психіку лю-
дини та управління цією психікою, що продукує 
діяльність людини. Відповідно, сутність науки 
«психологія управління» потрібно трактувати як 
«психологію управління людиноповедінкою». 

До психологічних чинників в управлінні 
вчений відносить наступні: 
• роль людського і психологічного чинників в 

управлінні; 
• оптимальний розподіл професійних та соціа-

льних ролей у групі (колективі); 
• лідерство і керівництво; 
• соціально-психологічні якості керівника; 
• процеси інтеграції та згуртованості колективу; 
• неформальні стосунки між членами колективу; 
• психологічні механізми прийняття управлін-

ського рішення [4, с. 10–12; 13]. 
Основні психологічні особливості управлін-

ської діяльності виділяє А. Урбанович: 
• велика різноманітність видів діяльності на рі-

зних рівнях управлінської ієрархії; 
• неалгоритмічний, творчий характер діяльнос-

ті, яка реалізується в непостійній ситуації в 
умовах браку інформації та суперечливих об-
ставин; прогностичне вирішення управлінсь-
ких завдань; 

• визначальна роль комунікативної функції; 
• висока психологічна напруга. 

Оскільки управління – це завжди управління 
людьми, то управлінські процеси не завжди роз-
виваються у відповідності до інструкцій. Психо-
логія управління покликана інтегрувати знання 
про психологічний зміст управлінських рішень. 
Об’єктом психології управління є система «лю-
дина – людина», що включає в себе низку підси-
стем: «особистість – група», «особистість – ор-
ганізація», «організація – організація». Конкрет-
ні прояви предмета психології управління вба-
чаються у наступних рівнях психолого-управлін-
ської проблематики: а) психологічні аспекти дія-
льності керівника; б) психологічні аспекти діяль-
ності організації як суб’єкта управління; в) пси-
хологічні аспекти взаємодії керівника з членами 
організації. Відповідно, вчений визначає психо-

логію управління як галузь психологічної науки, 
яка об’єднує досягнення різних наук у сфері ви-
вчення психологічних аспектів процесу управ-
ління і спрямована на оптимізацію і підвищення 
ефективності цього процесу [14, с. 10–32]. 

Висновки. У широкому розумінні управлін-
ня – це функція будь-якої системи, що спрямо-
вана як на збереження своїх основних властиво-
стей та попереднього режиму функціонування, 
так і на переведення його в інший режим у від-
повідності до цілей управління. Поняття «управ-
ління» розглядається у таких вимірах: 1) техно-
логічному, що зумовлений параметрами конкре-
тних технологічних процесів; 2) людському, 
який залежить від суспільних відносин і соціо-
культурного середовища. Спостерігається невід-
повідність технологічного виміру управління з 
людським, що полягає у неможливості реалізації 
моделі керівник-лідер в авторитарній системі 
влади.  

Основною інтегральною функцією менедж-
менту є управління персоналом. Акцентується 
увага на необхідності участі працівників у про-
цесах управління організацією. Поняття «управ-
ління персоналом» розглядається із двох пози-
цій: як функція менеджменту, що пов’язана із 
кадровим забезпеченням та продуктивністю 
праці людей; як розвиток працівників – найцін-
нішого активу організації. Відповідно, технокра-
тичному розумінню поняття «управління» про-
тиставляється акцент на знаннях про психіку 
людини. 
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Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 
УДК 37.13-245.2/10-136 

Аблітарова А. Р. 
ТАКСОНОМІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТІСНОГО РОСТУ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ У ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Анотація. У статті розкриваються основні етапи таксономії особистісного росту майбутніх 
вихователів в умовах професійної освіти, їх творчої самореалізації. Таксономія цілей навчання та 
становлення студентів педагогічної галузі визначає різні можливі способи та форми пізнавальної ді-
яльності, таких, як знання, розуміння, аналіз, синтез, інтерес, система цінностей. Виокремлені кате-
горії та їх ієрархія формуються на різних рівнях та пов'язані деталізацією, конкретизацією; оціню-
ються особистісні результати студентів згідно до програми педагогічної практики. Представлено 
типи вмінь та рівні розвитку емоційних та когнітивних процесів, стилі роботи та відмінності у 
традиційного та ефективного типів студентів. 

Ключові слова: таксономічний підхід, особистісний зріст, майбутній вихователь, пасивна прак-
тика, умови, професійна освіта. 

Аблитарова А. Р. 
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ БУДУЩИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Аннотация. В статье раскрываются основные этапы таксономии личностного роста будущих 

воспитателей в условиях профессионального образования, их творческой самореализации. Таксоно-
мия целей обучения и становления студентов педагогической отрасли определяет различные способы 
и формы познавательной деятельности, таких, как знание, понимание, анализ, синтез, интерес, сис-
тема ценностей. Выявленные категории и их иерархия формируются на разных уровнях и связаны 
детализацией, конкретизацией; оцениваются личностные результаты студентов в соответствии с 
программой педагогической практики. Представлены типы умений и уровни развития эмоциональ-
ных и когнитивных процессов, стили работы и отличия в традиционном и эффективном типе сту-
дентов. 

Ключевые слова: таксономический подход, личностный рост, будущий воспитатель, пассивная 
практика, условия, профессиональное образование. 

Ablitarova A. R. 
TAXONOMIC APPROACH TO THE PERSONAL GROWTH 

OF FUTURE EDUCATORS DURING PEDAGOGICAL PRACTICE 
Summary. The article describes the main stages of the taxonomy of personal growth of future educators 

in the conditions of professional education. Taxonomy of learning objectives and development of students of 
the pedagogical field determines the different possible ways and forms of cognitive activity, such as knowl-
edge, understanding, analysis, synthesis, interest and system of values. Categories are classified and their hi-
erarchy are formulated at various levels and are associated with concretization. The orientation on stages 
and categories of a future teacher helps him to find out on what level he is on, what forms of work should be 
applied to achieve the ultimate goal. 

The students – future educators – during this period should get acquainted with the pre-school educa-
tional institution, its mode of operation, the functions of the teachers and workers; study the documents in 
their age group and the specifics of a teacher; participate in the preparation and conducting of holidays; 
analyze the conditions for the decision of tasks on fine arts and speech development. It is the first practice 
that forms the professional core of a future specialist, which is building the professional knowledge and 
skills, motivational block and leadership qualities. 

The use of practice-oriented approach in the practice of teaching at the pedagogical school means that 
during the educational process the content and methodology of the course are aimed at the formation of 
practical skills of work with students that will enable him to implement his pedagogical activity at the level of 
the guaranteed limits of the effectiveness of training. 

Key words: taxonomy approach, personal growth, future educator, passive practice, conditions, voca-
tional education. 
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Постановка проблеми. Система вищої 
освіти, яка відповідає викликам сьогодення, має 
змінити концепцію навчання у впродовж всього 
життя. Постає проблема підготовки фахівців не 
тільки до опанування професійної діяльності, 
але й уміння постійно підвищувати свій профе-
сійний рівень. Саме такий прогностичний розви-
ток, аналіз, оцінка конкретних реалій мають цін-
ність для педагогічної практики, особливо для 
цілеспрямованих конкурентоспроможних студе-
нтів через їх активну творчу діяльність. Перед 
сучасною вищою професійною освітою стає но-
ве завдання – формування и розвиток мобільної 
самореалізованої особистості майбутнього педа-
гога, якій спроможний до навчання протягом 
всього життя та самовдосконалення як фахівця у 
своїй галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади таксономічного підходу у 
навчанні студентів педагогічної галузі через їх 
творчу активну діяльність, яку треба проявити 
на першій педагогічній практиці, знаходимо у 
наукових працях І. М. Дичківської, І. П. Жерно-
сека, А. З. Кіктенко, О. М. Любарської, В. Пін-
чук, Т. І. Поніманської, О. М. Пєхоті, Г. К. Селе-
вко [1–4]. 

Дослідники В. Байдено, Д. Кеннеді, Ю. Ко-
вильова [5], Н. Райан і Е. Хайленд стверджують 
про те, що мотивація у період навчання зміню-
ється та зростає через залучення у практичну 
творчу діяльність та самостійну самореалізацію. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники зазначе-
ної проблеми сходяться у одній точці зору, що 
педагогічна таксономія є комплексом сучасних 
засобів навчання та формує професійні знання, 
вміння та навички. 

Мета статті – розкрити основні етапи так-
сономійного підходу особистісного росту май-
бутніх вихователів в умовах професійної освіти 
у період педагогічної практики. 

Виклад основного матеріалу. Використан-
ня таксономічного підходу у вищий школі до-
зволяє проектувати та оцінювати міжпредметні 
особистісні результати освіти, які розуміються 
як спроможність та можливість студентів-май-
бутніх вихователів до саморозвитку і особистіс-
ному самовизначенню, сформованість мотивації 
до навчання і цілеспрямованої пізнавальної дія-
льності, системи соціальних та міжособистісних 
відношень, ціннісно-значущі та соціальні позиції 
через ідентичність у соціумі та серед колег. 

Сучасні вимоги щодо розвитку навчально-
виховного процесу і його переходу у новий якіс-
ний стан, складаються з наступних етапів: заро-
дження нової ідеї, концепції (старт); винаходу, 
створення нововведення, втілення нової ідеї у 
певний об’єкт, проект-зразок; реалізації новов-

ведення і творчої діяльності у практичному за-
стосуванні, коригуванні та доопрацюванні; роз-
повсюдженні та широкому впровадженні, про-
никненні у новій галузі в освітніх закладах; на-
сичення в конкретній галузі, практичній діяль-
ності, у всіх сферах педагогічного і управлінсь-
кого процесів; спад, криза або фініш (вичерпа-
ність можливостей застосування у нових умо-
вах); іррадіація (модернізація процесу освітнього 
закладу) [1, с. 17]. 

Орієнтуючись на ці етапи та категорії, май-
бутній педагог завжди може самостійно з’ясува-
ти, на якому рівні та етапі він зараз знаходиться 
та які форми роботи треба застосовувати для до-
сягнення вищої мети. За таксономією Б. Блума, 
сучасна система освіти у вищому навчальному 
закладі розвиває у майбутніх педагогів-
вихователів вміння орієнтуватися у різних фор-
мах навчання, формує такі соціальні якості, як 
самостійність, незалежність, рефлексія, комуні-
кація. Такі якості з часом стають професійними 
та виступають системоскладним початком про-
фесійної компетентності фахівця. 

Перша педагогічна (навчально-ознайомча) 
практика у студентів денної форми навчання 
спеціальності «Дошкільна освіта» проходить у 
листопаді протягом 3 тижнів і носить пасивний 
характер. Майбутні вихователі за цей період 
знайомляться з дошкільним навчальним закла-
дом, його режимом роботи, функціями педагогів 
та працівників ДНЗ; вивчають документи своєї 
вікової групи та специфіку роботи вихователя; 
приймають участь у підготовці і проведенні свят 
у ДНЗ; аналізують умови для рішення завдань з 
методик дошкільного виховання та навчання. 
Саме перша практика формує професійне ядро 
майбутнього фахівця, яке має в своєї побудові 
професійні знання та вміння, мотиваційний блок 
та лідерські якості. 

Студенти, знаходячись на педагогічний 
практиці, вступають у різні взаємовідношення з 
дітьми раннього дошкільного віку, з педагогіч-
ним колективом дошкільного закладу, з батька-
ми та сокурсниками. В таких умовах педагогіч-
ної практики у студентів формуються вміння ор-
ганізовувати взаємини з дітьми дошкільного ві-
ку, наповнюються змістом дослідницька діяль-
ність студентів, інтегруються їх знання з циклу 
психолого-педагогічних дисциплін у широкий 
спектр педагогічних вмінь та навичок. 

Такий вид практики орієнтує студентів на 
внутрішню мотивацію та розділяє на типи – тра-
диційний і ефективний, які за своїм змістом сут-
тєво відрізняються. Так, студенти традиційного 
типу можуть працювати разом, але не можуть 
спрогнозувати результат своєї діяльності та не 
бачать в цьому необхідності. Взаємозалежність в 
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такій групі невисока, студенти працюють індиві-
дуально, кожний виконує своє завдання. 

Студенти ефективного типу відрізняються 
тим, що вони можуть працювати індивідуально, 
а також і сумісно. Їх робота орієнтована на зага-
льну мету – ефективне навчання всіх членів гру-
пи, мотивація таких студентів дуже висока, тому 
що всі відчувають відповідальність за власний та 
успіх товаришів, за групу в цілому. Члени такої 
групи засвоюють вміння, необхідні для успішної 
сумісної діяльності, для зростання якості загаль-
ної роботи. 

Працюючи з такими студентами, педагог 
може визначити їх рівень розвитку когнітивної 
сфери та стимулювати емоційно-особистісну 
сферу в процесі педагогічної діяльності за допо-
могою наступних факторів: 
- відповідність віково-психологічним нормати-

вним вимогам; 
- відповідність соціально бажаним якісним ха-

рактеристикам; 
- облік індивідуальності особистості; 
- відповідність зоні найближчого розвитку; 
- позитивний емоційний стан [5, с. 55]. 

Виявлені відмінності між такими типами 
студентів можливо представити у табл. 1. 

 

Таблиця 1. 
Відмінності традиційного та ефективного 

типів студентів. 
 

Традиційний тип 
(57,7% від загальної 
кількості студентів) 

Ефективний тип 
(42,3% від загальної 
кількості студентів) 

Взаємозалежність від-
сутня 

Позитивна взаємозале-
жність  

Процедура рефлексії ві-
дсутня 

Систематична процеду-
ра рефлексії  

Індивідуальний конт-
роль не існує 

Індивідуальний конт-
роль  

Однорідній склад групи  Різний склад групи  
Постійний контроль ке-
рівника 

Можливість самому ви-
конувати роль керівника 

Головною виступає 
предметне завдання  

До предметного завдан-
ня додається вміння 
працювати самостійно 

Ігнорування розвитку 
ЗВН у груповій роботі 

Навчання ЗВН у групо-
вій роботі 

 

Не всяка традиційна група може трансфор-
муватися у ефективну, тому що для розвитку 
традиційної групи студентів необхідна спеціаль-
на робота і створення педагогічних умов. Таксо-
номічний підхід дозволяє спроектувати і оцінити 
метапредметні результати освіти, сформувати 
студентів в різні категорії: 
- перша (сприйняття) означає готовність і зда-

тність студента сприймати явища як стимули 
для розвитку, педагогу треба утримувати та 
направляти увагу студентів – 4,2%; 

- друга (реагування) вимагає активні прояви 
студента, який не сприймає потоків інформа-
ції, а тільки реагує зовнішній стимул – 8,2%; 

- третя (ціннісні орієнтації) визначає різні рі-
вні засвоєння ціннісних орієнтацій – 14,4%; 

- четверта (організація) стимулює осмислення 
та єдність різних цінностей и орієнтацій, ро-
зширення протиріч між системами цінностей 
на базі значимих та стійких – 23,6%; 

- п’ята (розповсюдження) визначає рівень роз-
витку цінностей через поведінку особистості, 
образ дій і життєвий стиль – 49,6%. 

Проведене дослідження серед академічних 
студентських груп до і після педагогічної прак-
тики на базі дошкільного навчального закладу 
мало на меті проаналізувати рівень особистісно-
го росту майбутніх вихователів та внутрішню 
мотивацію як фахівця педагогічної галузі. Отри-
мані дані підтверджують факт того, що мотива-
ція до успіху у студентів з’являється після акти-
вної діяльності у період педагогічної практики, 
де вони поглинають у творчу самостійну та ін-
дивідуальну роботу з дітьми, колегами та педа-
гогами. 

Перевірка мотивації особистісного росту 
майбутніх вихователів, їх орієнтації на ділове 
спілкування у групі колег свідчить про те, що 
педагогічна практика розвиває професійні якості 
та характеристики кожного студента та спрямо-
вує їх на гармонізацію та соціальну адаптацію в 
умовах сучасності. Зміна змісту і форм соціаль-
них відношень, широкий діапазон інформацій-
ного та культурного обміну приводить до інтен-
сивного пошуку нових, суб’єктно орієнтованих 
технологій міжособистісних взаємодій в освіт-
ньому просторі. 

Висновки. Отже, таксономійний підхід до 
цілей особистісного росту майбутніх вихователів 
у період проходження педагогічної практики 
вимагає розвиток обов’язкових якостей особис-
тості кожного студента. Використання практико-
орієнтованого підходу в практиці навчання у 
педвузі означає, що під час навчального процесу 
зміст і методи курсу спрямовані на формування 
у студентів практичних навичок роботи з учня-
ми, які дозволять йому реалізувати педагогічну 
діяльність на рівні гарантованої межі ефектив-
ності навчання. 

Подальшу свою роботу ми вбачаємо у роз-
робці індивідуальних завдань до розроблених 
навчальних курсів. Сучасна педагогічна освіта 
визначає різні можливі способи та форми пізна-
вальної діяльності та виокремлює категорії, за 
якими формуються основні компоненти, пов'я-
зані деталізацією, конкретизацією особистісних 
результатів студентів згідно програми першої 
педагогічної практики (навчально-ознайомчої). 
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УДК 378.978 
Алієва З. А., Луманова Х. У. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ 
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

Анотація. На теперішній час процес професійної підготовки вчителів музики представляє вели-
кий науково-теоретичний і методико-практичний інтерес для музичної педагогіки. Кропітке вивчан-
ня стану даного педагогічного напряму, його методична й організаційна робота виявило гостру необ-
хідність удосконалення навчально-виховного процесу в галузі викладання спеціальних дисциплін. Ви-
знання найбільш оптимальних умов і ефективних шляхів інтегрування спеціальних дисциплін є важли-
вою умовою професійної підготовки майбутніх вчителів музики. 

Ключові слова: вокально-хорова робота, професійна підготовка, вчитель музики, педагогічні за-
вдання, практичні уміння. 

Алиева З. А., Луманова Х. У. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ РАБОТЫ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
Аннотация. В настоящее время процесс профессиональной подготовки учителей музыки пред-

ставляет большой научно-теоретический и методико-практический интерес для музыкальной педа-
гогики. Тщательное изучение состояния данного педагогического направления, его методическая и 
организационная работа выявила острую необходимость совершенствования учебно-воспитательно-
го процесса в области преподавания специальных дисциплин. Определение наиболее оптимальных ус-
ловий и эффективных путей интеграции специальных дисциплин является важным условием профес-
сиональной подготовки будущих учителей музыки. 

Ключевые слова: вокально-хоровая работа, профессиональная подготовка, учитель музыки, пе-
дагогические задачи, практические умения. 

Alieva Z. A., Lumanova H. U. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF VOCAL AND CHORAL WORK 

WHEN TRAINING A MUSIC TEACHER 
Summary. The training of music teachers is based on the study of special subjects which accumulate the 

necessary knowledge. From the first course the student should feel the need for knowledge, develop such 
qualities necessary for a music teacher as communication skills, public speaking skills, knowledge of music, 
teaching improvisation. Choral class is one of the major subjects. Choral class is aimed at developing spe-
cific skills and knowledge of singing in the choir, guide him to mastering the methods of work with the team. 
The problem of the creative activity of students in teaching choral is an important element in the implementa-
tion of vocational and educational focus of teaching special subjects. The skills of music and imaginative in-
terpretation of the pedagogical aspect requires the use of efficient methods for the emergence of ideas and 
feelings of the students in the study of choral works. The process of interaction between music and auditory 
perceptions and experiences of student, musical and auditory representations arise from the study of his cho-
ral works. A teacher directs, develops and enriches the emotional reaction of the student. In training future 
music teachers an important place belongs to vocal training. To develop love for the choir and respect for the 
right, good singing is the most important task of a choirmaster. Working with the chorus, it should always be 
remembered that a song is a psychophysical process. The student quickly overcomes difficulties if he knows 
their reasons and methods of overcoming. Vocal and choral basis laid in the choir importunity are systemati-
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cally interconnected, it is a painstaking work of a supervisor and a student allowing the team to quickly suc-
ceed. Each singer acquires skills and abilities of vocal performance which are very necessary for future mu-
sic teachers in their practice in secondary schools institutions. 

Key words: vocal and choral work, training, music teacher, teaching tasks, practical skills. 
 
Постановка проблеми. В останній час заго-

стрилися питання щодо проблеми професійної 
підготовки вчителя музики на основі введення в 
навчально-виховний процес спеціальних дисци-
плін, які акумулюють всі необхідні музикантові-
педагогу знання. Майже всі спеціальні предмети, 
що вивчаються в процесі музичного навчання, 
так чи інакше мають величезний вплив на рівень 
професійної підготовки студентів. Саме взає-
мозв’язок спеціальних дисциплін дозволяє, на 
наш погляд, досягнути найкращих результатів. 

Аналіз літератури. Реалізацію педагогічних 
умов в процесі професійної підготовки студентів 
досліджували М. В. Жукова, Ш. К. Махмудов, 
Т. Н. Непомняща, Т. В. Петрова, В. В. Попова та 
ін. Проблема професійної підготовки учителів 
музики була об’єктом багатьох досліджень. Так, 
И. Ю Алієв, В. В. Ємельянов, О. Г. Менабени, 
Л. Я. Пашкіна розглядали питання вокальної пі-
дготовки; Л. О. Безбородова, Ж. М. Дебелая, 
Ю. Т. Ержемський, К. П. Матвеєва, Т. О. Первуш-
кіна, Н. В. Соколова, М. П. Сорокіна, Є. О. Скри-
пкіна розкривають різні аспекти диригентської 
підготовки; И. Ю Горська, О. В. Козир, Т. О. Ко-
лишева, В. Л. Живов, Т. О. Естріна висвічують 
проблеми хорової підготовки студентів. 

Мета нашої статті – розглянути педагогічні 
умови вокально-хорової роботи в процесі профе-
сійної підготовки вчителя музики. 

Виклад основного матеріалу. На теперіш-
ній час в школі домінуючим видом діяльності на 
уроках музики є хоровий спів. Тому в професій-
ній підготовці учителя музики важливе місце за-
ймають предмети диригентсько-хорового циклу: 
диригування, хорознавство, хоровий клас, прак-
тична робота з хором, вокал і хорове аранжу-
вання. 

Підготовка вчителя музики – це складний 
процес, спрямований на навчання студентів, фо-
рмування в них професійних навичок. Для того 
щоб студент-музикант дійсно свідомо засвоював 
професію вчителя музики, треба з першого курсу 
поставити його в такі умови, при яких він би ві-
дчував потребу в загально-педагогічних і спеціа-
льних знаннях. Відомо, що заняття зі спеціаль-
них дисциплін (диригування, хоровий клас, хо-
рознавства, хорова література, читання хорових 
партитур, вокал, практична робота з хором, хо-
рове аранжування) майже не відрізняються від 
тих, що проводяться в музичних училищах чи 
консерваторіях (залежно від професійної підго-
товки студента). Навички, які отримує студент, 

повинні бути співзвучними з фаховим кінцевим 
результатом. У вихованні диригента головним є 
не тільки освоєння техніки диригування, а і 
вміння керувати творчим процесом [1, с. 8]. То-
му, кут зору педагога щодо викладання спеціа-
льних дисциплін повинен бути таким, щоб за-
безпечити виховання професійних навичок, які 
необхідні шкільному вчителеві музики. З цього 
приводу доцільно було б користуватися методи-
кою Д. Огороднова, яка ґрунтується на основі 
виховання вокально-мовної та емоційно-рушійної 
культури людини, що сприяє розвитку творчих 
здібностей особистості, формуванню в неї пси-
хічного й фізичного здоров’я. Головне досяг-
нення даної методики – це вокальний алгоритм, 
який виражено у візуальній схемі. Алгоритм 
включає увесь організм учня: голосовий апарат, 
ручні рухи і зір. Тому це, на наш погляд, допо-
може формуванню цілого комплексу співочих і в 
цілому музичних навиків: звукоутворення, фор-
мування тембру, виховання ладового відчуття. 

В нашої багаторічної експериментально-
педагогічної практиці зустрічались студенти, які 
слабо володіють голосом, не вміють працювати з 
хоровими колективом, слабо читають з листа но-
ти. Ці недоліки можна усунути традиційними 
методами з постановки голосу, хорового класу, 
диригування, читання хорових партитур. Тільки 
тісний взаємозв’язок спеціальних дисциплін бу-
де сприяти формуванню таких необхідних для 
вчителя музики якостей, як комунікабельність, 
ораторське мистецтво, знання музики, педагогі-
чна імпровізація. Важливо зазначити, що опор-
ною точкою професії є кінцевий результат як со-
ціальне замовлення суспільства. Від цього ма-
ють бути залежні і наші конкретні завдання пе-
ред сьогоденням вищої школи. 

Завдання формування практичних умінь 
студентів на заняттях хорового класу знаходить-
ся в руслі проблем, які розв’язуються сьогодні 
педагогічною наукою. Від того, яким буде сьо-
годнішній учитель-музикант, залежить рівень 
освіченості, вихованості і духовної культури 
школяра. Хоровий клас – одна з профілюючих 
дисциплін, творча лабораторія діяльності студе-
нтів. Необхідно підкреслити, що велику роль у 
розвитку особистості студента, його творчої ак-
тивності відіграє керівник хору, що вміє 
об’єднати й надихнути колектив на творчу дія-
льність. Практика роботи з хором – головний 
профілюючий предмет диригентсько-хорового 
циклу, здійснюючий цілеспрямовану професійну 
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підготовку спеціалістів-хормейстерів. Слід за-
значити, що хоровий клас безпосередньо сприяє 
вихованню хорового диригента в умовах прак-
тичної роботи, тому що в процесі хорових занять 
і вивчення хорових творів студенти набувають 
методичні та практичні навики роботи з хором, а 
також ознайомлюються із організаційною сторо-
ною роботи хорового колективу [2, с. 4]. 

Саме розв’язання педагогічних завдань на 
заняттях хорового класу спрямоване на вироб-
лення специфічних умінь та навичок співу в хо-
рі, керівництво ним на основі оволодіння мето-
дами роботи з колективом, дидактичними прин-
ципами та знаннями психолого-фізіологічного 
процесу співацької діяльності. Таким чином, 
творча особистість майбутнього вчителя музики 
формується шляхом розвитку творчої активнос-
ті, яка проявляється в різних аспектах його дія-
льності: з однією сторони, студент – учасник хо-
рового колективу, навчається і співає в ньому як 
співак під керівництвом педагога; з другої сто-
рони, цей колектив є базою для придбання сту-
дентом практичних умінь керування хором. Спів 
у хорі розвиває у студентів емоційне відчуття, 
художній смак, почуття колективізму, а також 
музичні здібності, вокальні можливості та нави-
чки інтонування в специфічних умовах хорового 
строю й ансамблю [3, с. 25]. 

Працюючи з хором як хормейстер, студент 
набуває навичок диригента-виконавця. У твор-
чому спілкуванні розвиваються організаторські 
здібності, воля, вміння знаходити психологічний 
і творчий контакт з кожним з учасників хору та 
колективом в цілому. В процесі занять у хорі 
студенти набувають навичок орієнтації в загаль-
ній хоровій звучності, вчаться слухати й чути всі 
хорові партії й аналізувати якість звучання хору 
в цілому. Таким чином у студента формуються 
практичні вміння, які стануть основною для ро-
боти з шкільним колективом [4, с. 23]. 

Серед багатогранних психолого-педагогічних 
проблем у вузах особливе місце займає проблема 
розвитку творчої активності студентів у процесі 
навчання хорового диригування, яка є важливою 
ланкою у здійсненні професійно-педагогічної 
спрямованості викладання спеціальних дисцип-
лін на кафедрі музичного мистецтва факультету 
мистецтв. У вирішенні їх особливого значення 
набуває проблема формування навичок музично-
образної інтерпретації як одного із засобів пог-
либлення виконавчої майстерності майбутніх 
вчителів музики в системі навчання студентів 
хорового диригування. Вміння оперувати набу-
тими знаннями та навичками, творчо інтерпре-
тувати їх на заняттях, образно мислити – основні 
якості, необхідні у виконавської діяльності вчи-
теля музики загальноосвітньої школи [5, с. 17]. 

Аналіз теорії і практики питання музично-
виконавської діяльності показує, що проблема 
формування навичок музично-образної інтерп-
ретації у студентів на заняттях з диригування в 
даному аспекті спеціально не досліджувалась. 
Разом з тим багаточисленні висловлення видат-
них музичних діячів, передовий педагогічний 
досвід вчителів-методистів, результати практич-
ної їх діяльності дозволяють зробити висновки 
про функціональну залежність виконавчої праці 
диригента від високохудожнього і повноцінно 
сформованого образу хорового твору. Форму-
вання навичок музично-образної інтерпретації 
розглядається нами в процесі взаємовідносин і 
руху музично-слухових уявлень. Їх трансформа-
ція з одного виду в інший протікає при активній 
дії емоцій. В середині музичного твору емоції 
вишиковуються в емоційний образ і стають 
складом змісту музики, існуючи як визначена 
емоційна програма. 

Слід зазначити, що формування образу хо-
рового твору досить складний і довготривалий 
процес. Формування навичок музично-образної 
інтерпретації є складним психологічним проце-
сом, а в педагогічному аспекті ще й потребує за-
стосування ефективних методів для виникнення 
уявлень, почуттів у студентів при вивченні хо-
рового твору. Заняття в системі навчання дири-
гування повинні бути побудовані таким чином, 
щоб на матеріалі кожного твору, що вивчається, 
у студента сформувався його повноцінний образ. 
На нашу думку, одним з таких методів є якісно 
новий принцип аналізу – дійовий аналіз, який 
дозволяє нам звернутися до сфери емоцій студе-
нта, його досвіду і впливати на емоційну вираз-
ність виконавчої інтерпретації. 

Таким чином, в процесі вивчення студента-
ми хорового твору формування ними образу йде 
від цілісного його усвідомлення до часткових 
специфічних форм його проявлення. В основі 
такого логічного розвитку лежить планування 
наскрізної музично-драматичної дії образу. Де-
тальний розбір хорового твору на основі дійово-
го аналізу, який включає ретельний аналіз автор-
ського запису, дозволяє студенту виробити цін-
нісно-естетичні відносини за допомогою широ-
кого використання методики проблемного на-
вчання. Такий аналіз полягає на використанні 
трьох умовних етапів роботи над хоровим тво-
ром: 
1) підготовка диригента до роботи з хором (ви-

конання твору на фортепіано, вокально-
інтонаційне засвоєння, диригентсько-технічне 
освоєння); 

2) репетиційна робота з хором (ознайомлення 
колективу с твором, технічне освоєння твору, 
художня робота над твором; 
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3) концертне виконання як завершальний етап
над твором [3, с. 7].

Кожний з цих етапів потребує такого цінніс-
ного відношення студентів до змісту твору, який 
ніби «запускає» уявлення і продуктивну афекта-
цію, формуючих почуттєве враження. 

В суті такого формування навичок музично-
виконавчої інтерпретації лежить процес взаємо-
дії музично-слухових уявлень досвіду студента і 
музично-слухових уявлень, що виникають вна-
слідок вивчення ним хорового твору. Він напра-
вляється, розвивається, збагачується емоційною 
реакцією студента, від якості якої залежить пов-
ноцінність, художність виконавського образу. 

Отже, інтенсифікація художньої діяльності 
та активізація емоційної сфери сприяє виник-
ненню у студентів музично-образної інтерпрета-
ції більш високого рівня при вивченні хорового 
твору, що якісно збагачує і розширює творчу ді-
яльність майбутнього вчителя музики. 

В процесі навчання майбутніх вчителів му-
зики головне місце належить вокальній підгото-
вці. Людський голос – надзвичайно багатий за 
своїми виражальними можливостями, це тонкий 
і складний музичний інструмент. Для «настрой-
ки» та вдосконалення його необхідна наполегли-
ва праця хормейстера і така ж віддача учасників 
колективів. Прививати учасникам хору любов і 
повагу до правильного, гарного співу, перекона-
ти їх у необхідності роботи над голосом – най-
важливіше завдання хормейстера. Працюючи з 
хором, він завжди повинен пам’ятати, що спів – 
психофізичний процес. Студент швидше подолає 
труднощі, якщо він знає причини їх виникнення 
і методи подолання. З цією метою хормейстер у 
процесі занять зі студентами повинен пояснити 
побудову і взаємодію різних частин голосового 
апарату. Прищеплюючи студентам любов до ди-
ригентської праці, виробляючи необхідні навич-
ки, виправляючи помилки звукоутворення, хор-
мейстеру доводиться вдаватися до порівнянь, 
викликаючи асоціації. Заняття по набуванню 
співацьких навичок повинні вестися комплексно. 
Але в процесі навчання необхідно зосереджува-
ти головну увагу студентів на основному змісті 
вокальної роботи яка включає роботу над дихан-
ням, поняття всіх частин співочого апарату, фо-
рмування звуку [1, с. 43]. 

На всіх етапах роботи з хоровим колективом 
хормейстер повинен використати поєднання ме-
тодів показу (ілюстрації) і слова. Одночасне їх 
застосування дає ефективніші результати. Прак-
тика хорового виконавства зібрала багато мето-
дів, прийомів і систем вокального розвитку уча-
сників хорових колективів. Найголовнішою на-
вичкою є правильне співацьке дихання. Це най-

важчий для засвоєння і найскладнішій для орга-
нізації етап. Для хормейстера складність полягає 
в тому, що, працюючи з багатьма студентами, 
він повинен встигати контролювати кожного зо-
крема. Спочатку хормейстер повинен навчити 
студентів правильно користуватись диханням, 
тобто загострити увагу на вдих повітря і затри-
мування його, а потім на економне витрачення 
дихання, вимагаючи від студентів активного, 
швидкого вдиху. Тут велике значення має мето-
дичне узагальнення досвіду диригента, практич-
не оволодіння диригентом основ вокально-
хорової роботи, досвід співу в хорі, володіння 
своїм голосом (необхідність індивідуальних за-
нять з постанови голосу), а також знання загаль-
ної методики вокальної роботи у хорі [2, с. 3]. 

Висновки. 
1. Вокально-хорова робота як найбільш важ-

ливий компонент професійної діяльності вчителя 
музики основані на використанні комплексу за-
гально-педагогічних і спеціальних знань, вмінь 
та навичок, оскільки хоровий спів водночас є 
художньо-творчим процесом, засобом педагогі-
чної комунікації. 

2. Педагогічна, музично-виконавська, куль-
турно-просвітницька, соціальна і науково-мето-
дична сфери діяльності педагогів-музикантів пе-
редбачають комплекс комунікаційних і організа-
ційних вмінь і навичок, розвиток яких найбільш 
успішно здійснюється в рамках дисципліни 
«Практика роботи з хором» на підставі інтеграції 
загально-педагогічних і спеціальних знань і 
умінь. 

3. Технологія реалізації педагогічних умов
вокально-хорової роботи в професійній підгото-
вці вчителя музики передбачають інтеграцію 
елементів вокальної и диригентської виконавсь-
кої техніки; використання методик, які забезпе-
чують динаміку розвитку голосу; контроль, са-
моконтроль і корегування практичної роботи з 
хоровим колективом. 
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УДК 378.147 
Амеліна С. М., Халілова С. Е. 

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Анотація. У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості проектних умінь 
майбутніх інженерів садово-паркового господарства як основи для здійснення контролю і оцінки їх 
сформованості. Проаналізовано критерії і показники сформованості проектних умінь фахівців різно-
го профілю, уточнено їх з урахуванням специфіки проектної діяльності майбутніх інженерів садово-
паркового господарства. Виокремлено і схарактеризовано мотиваційний, когнітивний, операційно-
діяльнісний критерії. Представлено характеристику рівнів сформованості проектних умінь. 

Ключові слова: критерії, показники, рівні, проектні уміння, інженер садово-паркового господар-
ства. 

Амелина С. Н., Халилова С. Э. 
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОЕКТНЫХ 

УМЕНИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация. В статье рассмотрены критерии, показатели и уровни сформированности проект-

ных умений будущих инженеров садово-паркового хозяйства как основы для осуществления контроля 
и оценки их сформированности. Проанализированы критерии и показатели сформированности про-
ектных умений специалистов различного профиля, и уточнены с учетом специфики проектной дея-
тельности будущих инженеров садово-паркового хозяйства. Выделены и охарактеризованы мотива-
ционный, когнитивный, операционно-деятельностный критерии. Представлена характеристика 
уровней сформированности проектных умений. 

Ключевые слова: критерии, показатели, уровни, проектные умения, инженер садово-паркового 
хозяйства. 

Amelina S. N., Halilova S. E. 
CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION 

OF DESIGN ABILITIES OF FUTURE LANDSCAPE GARDENING ENGINEERS 
Summary. The article deals with the criteria, indicators and levels of formation of design abilities of fu-

ture landscape gardening engineers as a basis for monitoring and evaluating their professional qualities. It is 
noted that the design skills is a system of theoretical and practical actions, methods used to modify and gen-
erate concepts and ways of perceiving aimed at developing landscape gardening projects. The need for these 
criteria stems from the mechanism of formation of skills. The criteria and indicators of formation design of 
skills of various specialists are analyzed. The motivational, cognitive and operational criteria are determined 
and characterized. Criteria, indicators and levels of design skills are important for methods of forming skills 
of this type in the future engineers of landscape gardening, because we can not only get information about 
the effectiveness of the learning process, but also to trace the dynamics of professional formation of future 
professionals. The characteristics of the levels of design development skills is made. 

Key words: criteria, indicators, levels, design skills, the landscape engineer. 
 
Постановка проблеми. Перед сучасною пе-

дагогічною наукою й практикою стоїть складне 
завдання підготовки фахівців зі спеціальності 
«Садово-паркове господарство» до ефективної 
професійої діяльності, де вони зможуть викорис-
товувати проектні уміння, сформовані на належ-
ному рівні. Говорячи про проектні уміння, необ-
хідно зазначити, що це – система теоретичних та 
практичних дій, прийомів, які використовуються 
для зміни і генерації концепцій і способів 
сприйняття, спрямованих на розробку проекту 
озеленення. Але для успішного формування цьо-
го виду умінь необхідно визначити критерії, по-
казники та рівні їх сформованості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання визначення критеріїв, показників та рі-
внів сформованності різних умінь уже протягом 
тривалого часу були об’єктом дослідження зару-
біжних і вітчизняних педагогів (В. І. Бондара, 
Д. Н. Девятловського, О. М. Кириченка, К. А. Па-
насюка, Т. А. Третьякової, М. М. Фіцули та ін.). 
Деякі з них виокремили критерії, показники та 
рівні сформованості проектних умінь (Є. П. Алі-
сієвич, Є. А. Єлізарова, С. О. Гаврицьков, О. Г. Ку-
ліков). Але до цього часу питання оцінки і конт-
ролю сформованості проектних умінь майбутніх 
іженерів садово-паркового господарства зали-
шаються невирішинними. 

 103 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 41. Педагогические науки 

Мета нашої статті – визначити критерії, по-
казники та рівні сформованості проектних умінь 
майбутніх інженерів садово-паркового госпо-
дарства. 

Виклад основного матеріалу. Визначення 
критеріїв сформованості проектних умінь май-
бутніх інженерів садово-паркового господарства 
має важливе значення для правильної оцінки і 
контролю відповідних умінь у студентів під час 
їхньої професійної підготовки. У широкому сен-
сі слово «критерій» означає «мірило для визна-
чення, оцінювання предметів, явищ; ознака, взя-
та за основу класифікацій» [1, с. 251]. Але для 
нашого дослідження цікавою є думка М. М. Фі-
цули, який стверджує, що «оцінюючи знання, 
вміння і навички учнів, керуються певними кри-
теріями, які відповідають загальним вимогам до 
якості їхніх знань відповідно до навчальної про-
грами» [2, с. 196]. 

Аналіз спеціальної літератури виявив схо-
жість деяких критеріїв сформованості проектних 
умінь. Так, здебільшого дослідники виділяють 
такі критерії: 
- знаннєвий (когнітивний); 
- операційний; 
- мотиваційний; 
- творчий; 
- рефлексивно-оцінний. 

У своєму дослідженні спиралися на виокре-
млені науковцями критерії в якості основи, але 
уточнили їх з урахуванням специфіки проектної 
діяльності майбутніх інженерів садово-парково-
го господарства. 

Для успішного здійснення різноманітної ді-
яльності необхідна орієнтація самого суб'єкта на 
ціннісне, зацікавлене ставлення до цієї діяльнос-
ті, усвідомлення її особистісної і суспільної зна-
чущості. Внаслідок цього одним із критеріїв 
сформованості проектних умінь вважаємо моти-
ваційний. При цьому погоджуємося з Є. П. Алі-
сієвич, яка стверджує, що мотиваційний крите-
рій оцінює внутрішньо виборче спонукання осо-
бистості, спрямоване на усвідомлене емоційно-
вольове ставлення до проектної діяльності [3, с. 
100]. Адже саме мотивація орієнтує на ціннісне, 
зацікавлене ставлення до проектної діяльності, 
відображає розуміння і позитивну оцінку студе-
нтами цілей формування проектних умінь. Оби-
раючи цей критерій, виходили з того, що проек-
тні вміння майбутніх інженерів садово-парково-
го господарства не можуть сформуватися поза-
мотиваційною сферою, а отже, рівень її розвитку 
певною мірою буде визначати і рівень сформо-
ваності цих умінь. 

Необхідність інших критеріїв витікає з ме-
ханізму формування умінь. Адже для виконання 
будь-якої діяльності, в тому числі проектної, по-

трібна наявність системи знань про засоби і спо-
соби дій, необхідних для її здійснення. Отже, 
одним із критеріїв сформованості проектних 
умінь у студентів є когнітивний. 

Цікавою є точка зору Є. А. Єлізарової, яка 
стверджує, що поряд з провідними знаннями до-
сліджуваної науки (фактами, поняттями, закона-
ми, концепціями, теоріями і методами науки) 
учень повинен володіти знаннями про види і 
способи, технології проектування, організації, 
здійснення та корекції спільної пізнавальної дія-
льності [4, с. 72]. 

М. М. Фіцула виокремив критерії проектних 
умінь, до яких належить: 
1) обсяг (повнота) знань, що визначається кількі-

стю всіх елементів знання про об’єкт, перед-
бачених навчальною програмою; глибина 
знань характеризується усвідомленням учня-
ми істотних зв’язків і відношень у знаннях; 

2) міцність знань – збереження у пам’яті вивче-
ного матеріалу, що характеризується повно-
тою і тривалістю, легкістю та безпомилковіс-
тю відтворення; 

3) оперативність знань – вміння учнів викорис-
товувати знання у стандартних однотипних 
умовах; 

4) гнучкість знань – вміння знаходити варіативні 
способи їх застосування в змінених умовах; 

5) конкретність і узагальненість – вміння розк-
рити конкретні вияви узагальненого знання та 
підвести конкретні знання під узагальнення; 

6) систематичність і системність, що характери-
зують різні аспекти знань: систематичність – 
засвоєння навчального матеріалу в його логі-
чній послідовності, системність – усвідомлен-
ня певного об’єкта пізнання в цілому, з усіма 
його елементами і взаємозв’язками між ними; 

7) вміння викласти знання в усній, письмовій і 
графічній формах, дотримуючись логічної 
послідовності, граматичної та стилістичної 
грамотності, виразною, багатою мовою; 

8)  якість умінь та навичок [2, с. 196–197]. 
Ще одним критерієм, необхідним для оцінки 

наявності системи знань про способи дій і воло-
діння сукупністю необхідних дій, є операційно-
діяльнісний. Він теж відображає рівень сформо-
ваності проектних умінь. Операційно-діяльнісний 
критерій включає уміння і навички вирішення 
проектних завдань, вміння планувати і реалізо-
вувати власну професійну діяльність. У цьому 
сенсі підтримуємо думку Є. П. Алісієвич, яка за-
значила, що якість виконання проектних завдань 
показує не тільки рівень сформованості проект-
них дій. Цей критерій дозволяє оцінити також 
рівень розвитку творчого потенціалу особистості 
[3, с. 98]. Адже високий рівень умінь вирішувати 
проектні завдання і є творчим. 
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Таким чином, на підставі аналізу літератури 
з цього питання і відповідно до специфіки прое-
ктної діяльності майбутніх інженерів садово-
паркового господарства ми визначили такі кри-
терії сформованості проектних умінь: 
- мотиваційний; 
- когнітивний; 
- операційно-діяльнісний. 

На наступному етапі нашого дослідження 
визначили показники, які характеризують вказа-
ні критерії. Згідно з визначенням А. П. Загнітко, 
показник – це «свідчення, доказ, ознака чогось, 
наочні дані про результати якоїсь роботи, яко-
гось процесу» [5, с. 407]. 

Дслідник С. В. Тигров виокремив такі пока-
зники сформованості проектних умінь: 
- ступінь самостійності, який визначається кі-

лькістю вибору особистих варіантів дій; 
- ставлення студентів до роботи, яка викону-

ється; 
- кількість поданих пропозицій по нестандарт-

ному вирішенню проектних завдань; 
- кількість студентів, які виявили бажання ви-

конувати додаткові проектні завдання; 
- час виконання проектного завдання [6, с. 58]. 

Ці показники яскраво відображають сутність 
проектних умінь, але в нашому дослідженні ми 
вирішили виокремити показники сформованості 
проектних умінь по кожному критерію окремо. 
При цьому покладалися на показники, запропо-
новані Є. П. Алісієвич, модифікувавши і конкре-
тизувавши їх згідно специфіки професійної дія-
льності інженерів садово-паркового господарст-
ва. Так, основними показниками рівня розвитку 
мотиваційного критерію вважаємо: 
- розуміння цілей професійної діяльності; 
- задоволеність професійним вибором; 
- зацікавленість в отриманні та використанні 

знань і практичних навичок; 
- здатність до сприйняття конструктивної кри-

тики з боку оточуючих; 
- ставлення до проектної діяльності (вольові 

зусилля: прояв наполегливості, відповідаль-
ності, прагнення до самостійності, лідерства; 
емоційна забарвленість); 

- прагнення до самовдосконалення. 
Когнітивний критерій характеризується та-

кими показниками, як: 
- наявність уявлень про роль проектних умінь у 

професійній діяльності майбутнього інженера 
садово-паркового господарства; 

- володіння основними поняттями і термінами, 
в яких фіксуються знання про сутність проек-
тної діяльності; 

- знання законів проектування об'єктів зелено-
го будівництва; 

- знання засобів і способів здійснення проектів. 

У операційно-діяльнісний критерій виража-
ється у таких показниках: 
- володіння сукупністю дій, необхідних для 

здійснення проектної діяльності; 
- ступінь усвідомленості проектних дій; 
- ступінь самостійності здійснення проектних 

дій; 
- якість виконання проектних завдань. 

Якісні зміни в розвитку особистісних здатнос-
тей і якостей обумовлюють існування рівнів сфо-
рмованості умінь. На основі аналізу науково-пе-
дагогічної літератури, в якій найчастіше виділя-
ють три (Є. П. Алісієвіч, А. Д. Даржанія, Д. Н. Де-
вятловський, В. В. Ігнатова, М. М. Фіцула та ін.) 
або чотири (О. Р. Медведєва, Т. О. Шастун та 
ін.) рівні сформованості умінь, визначили такі: 
низький (репродуктивний), середній (продукти-
вний), високий (творчий). Охарактеризуємо рівні 
сформованості проектних умінь майбутніх інже-
нерів садово-паркового господарства за кожним 
критерієм окремо. 

Так, рівні сформованості мотиваційного 
критерію є такими. 

Низький – не усвідомлює особистісну і соці-
альну значимість проектної діяльності, потреби 
в ній не відчуває, часто зустрічається безособис-
тісне або навіть негативне ставлення. У проект-
ну діяльність включається тільки за вимогою ви-
кладача. На початковій стадії проектної діяльно-
сті може сам виступати ініціатором, проте три-
валої стійкої активності, самостійності не прояв-
ляє. 

Середній – усвідомлює значущість проект-
ної діяльності у формуванні професійних якос-
тей особистості майбутнього фахівця Охоче 
включається в проектну діяльність, відповідаль-
но підходить до виконання всіх етапів проектної 
діяльності. Досить активний і самостійний при 
вирішенні типових завдань, але пізнавальна ак-
тивність нерідко вимагає емоцій. 

Високий – чітко виражена стійка мотивація 
до проектної діяльності, що виникає незалежно 
від зовнішніх вимог, часто сам виступає ініціа-
тором проектної діяльності, охоче включається в 
процес її виконання, виявляє наполегливість, ві-
дповідальність, прагне самостійності, лідерства 
на всіх етапах проектної діяльності. Активний 
прояв позитивних емоцій. 

Наведемо характеристику рівнів сформова-
ності за когнітивним критерієм. 

Низький – поверхнево володіє знаннями, 
пов'язаними з проектною діяльністю. По пам'яті 
відтворює базові поняття, часто не розуміючи їх 
сутності, вміє виділяти їх з ряду інших предме-
тів, явищ. Має деякі уявлення про структуру та 
способи здійснення проектної діяльності. 
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Середній – розуміє роль проектних умінь у 
професійній діяльності. Володіє необхідними 
знаннями, законами проектування, не тільки від-
творює, а й розуміє їх сутність, може пояснити, 
переказати своїми словами, навести конкретні 
приклади, однак при обґрунтуванні допускає де-
які неточності. Отримані, осмислені і закріплені 
знання застосовує для вирішення типових за-
вдань. 

Високий – досить вільно володіє терміноло-
гією проектної діяльності та законами проекту-
вання, може дати точне визначення і характерис-
тику кожного поняття, чітко розрізняє етапи 
проектної діяльності. Наявні знання переносить і 
застосовує в нових умовах, для вирішення нети-
пових завдань. 

Операційно-діяльнісному критерію відпові-
дає наступна характеристика рівнів. 

Низький – частково усвідомлює зміст проек-
тних дій та їх операційно-діяльнісний склад, 
приступає до їх виконання, може дати звіт про 
свої дії. Однак без зовнішньої допомоги органі-
зувати свої дії і довести їх до кінця не може. 

Середній – усвідомлено і самостійно вико-
нує раніше засвоєні проектні дії і їх складові 
(операції) у типовій ситуації або коли дії регла-
ментовані чіткими правилами. Вміє виявити не-
відповідність нового завдання і засвоєного спо-
собу дій, самостійне знаходження нового спосо-
бу здійснюється повільно. 

Високий – досить вільно виконує проектні 
дії, усвідомлюючи кожен крок, критично оцінює 
свої дії на всіх етапах. Самостійно модифікує ві-
домий спосіб дії або будує новий для вирішення 
нетипової задачі. 

Таким чином, виокремлено і охарактеризо-
вано критерії сформованості проектних умінь 

майбутніх інженерів садово-паркового госпо-
дарства, а саме: мотиваційний, когнітивний, 
операційно-діяльнісний. 

Ці критерії, показники і рівні сформованості 
проектних умінь є значущими для методики фо-
рмування умінь зазначеного виду у майбутніх 
інженерів садово-паркового господарства, оскі-
льки дозволяють не тільки отримати відомості 
про ефективність навчального процесу, але й 
простежити динаміку формування професіоналі-
зму майбутніх фахівців. 
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Бєла Л. П. 

МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
Анотація. В статті подано аналіз останніх психолого-педагогічних досліджень з питань ком-

петенсісного підходу в освіті та формування математичної компетентності у студентів інженер-
них спеціальностей. Ці дослідження показують, що від якості математичної підготовки в значній 
мірі залежить рівень сформованості професійної математичної підготовки майбутнього інженера. 
В статті розглядається становлення основних понять компетентнісного підходу в освіті, дається 
означення математичної компетентності, професійної математичної компетентності. Визнача-
ється змістовна характеристика математичної компетентності через предметні та галузеві ком-
петенції та її роль в утворенні професійної математичної компетентності майбутніх інженерів. 

Ключові слова: компетентність, компетенція, професійна компетентність, математична ком-
петентність, професійна математична компетентність, предметні компетенції, галузеві компете-
нції. 
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Белая Л. П. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

Аннотация. В статье представлен анализ последних психолого-педагогических исследований по 
вопросам компетентносного подхода в образовании и формирования математической компетент-
ности у студентов инженерных специальностей. Эти исследования показывают, что от качества 
математической подготовки в значительной степени зависит уровень сформированности профес-
сиональной математической подготовки будущего инженера. В статье рассматривается становле-
ние основных понятий компетентностного подхода в образовании, дается определение математи-
ческой компетентности, профессиональной математической компетентности. Определяется со-
держательная характеристика математической компетентности через предметные и отраслевые 
компетенции и ее роль в образовании профессиональной математической компетентности будущих 
инженеров. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, мате-
матическая компетентность, профессиональная математическая компетентность, предметные 
компетенции, общепредметные компетенции. 

Belaya L. P. 
MATHEMATICAL COMPETENCE AS A BASIS OF FORMATION 

OF PROFESSIONAL MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS 
Summary. This article analyzes psychological and educational literature on the competence-based ap-

proach in education and professional formation of mathematical competence. We consider the formation of 
the basic concepts of competence-based approach, «competence», «competencies». The author notes particu-
lar importance of studying mathematics in higher technical education. Mathematical disciplines most effec-
tively contribute to the formation of future engineers, some of their professionally significant qualities. The 
article defines the mathematical competence and professional mathematical competence. Various approaches 
of domestic and foreign scholars in determining the structure and content of these concepts are described. 
The author also discusses the description of the mathematical competence through substantive and sectoral 
competence and reveals their close relationship. The author shows the special role of mathematical compe-
tence in developing mathematical competence of professional engineers, specifies structural characteristics 
of professional competence through mathematical competence formation in which the student comes to 
his/her competence through the acquisition of relevant competencies for university studies. The author points 
out that high level of professional mathematical competence of an engineer depends on the unity of purpose 
and motivation, theoretical knowledge, practical skills and experience, the ability to implement professional 
work using mathematical and technical tools to assess readiness, monitor and adjust their performance. 

Key words: competence, professional competence, mathematical competence, professional mathematical 
competence, subject-specific competences, sectoral competence. 

 
Постановка проблеми. Відмінною рисою 

сучасної освіти є формування особистості, яка є 
повноправним членом інформаційного суспільс-
тва. Особливо актуально це питання стосується 
системи вищої освіти, оскільки процеси, що від-
буваються в суспільстві, висувають нові вимоги 
до випускників вищих навчальних закладів. Су-
часний кваліфікований спеціаліст повинен мати 
не лише глибокі знання з професійної діяльності, 
а й професійно значущі особистісні якості, які 
допоможуть йому стати конкурентоздатним, 
спроможним постійно поповняти свої знання, 
вміння та навички і реалізувати їх в своїй роботі 
та питаннях, які виходять за рамки професії. 
Тобто випускник повинен бути компетентним в 
різних сферах професійної діяльності. Для май-

бутніх інженерів особливої уваги потребує під-
вищення рівня математичних знань, оскільки на 
сьогоднішній день математичний апарат і мате-
матичні методи все активніше проникають у всі 
області діяльності людини: дослідницьку, конс-
трукторську, організаторсько-виробничу, психо-
лого-педагогічну та ін. 

Перехід до нової моделі випускника вищого 
навчального технічного закладу можливий при 
реалізації інноваційної освіти, основою якої є 
компетентнісний підхід. Становлення поняття 
«професійна математична компетентність» не-
можливе без розкриття основних складових 
компетентнісного підходу, якими є «компетен-
ція», «компетентність», а також визначення по-
няття «математична компетентність». Аналіз 
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останніх психолого-педагогічних досліджень з 
даного питання показує, що від якості математи-
чної підготовки в значній мірі залежить рівень 
сформованості професійної математичної підго-
товки майбутнього інженера. Але питання мате-
матичної компетентності як основи формування 
професійної математичної компетентності є ма-
ло розкритим, що спонукає нас до подальших 
досліджень. 

Метою статті є розкриття сутності понять 
«компетенція», «компетентність», «професійна 
компетентність»; визначення поняття «матема-
тична компетентність», її змісту та ролі в стано-
вленні професійної математичної компетенції 
майбутніх інженерів. 

Виклад основного матеріалу. Компетент-
нісний підхід в освіті є провідною педагогічною 
категорією, що передбачає створення відповід-
них педагогічних умов у навчально-виховному 
процесі, які забезпечують формування здатності 
у фахівця успішно вирішувати професійні за-
вдання. 

Так, А. Хуторський зазначає, що компетент-
нісний підхід передбачає не засвоєння учнем ві-
докремлених один від одного знань і вмінь, а 
оволодіння ними в комплексі [1], що передбачає 
пріоритетну орієнтацію на такі цілі, як здатність 
до навчання, самовизначення, самоактуалізація, 
розвиток індивідуальності, спрямовані на реалі-
зацію і максимально повне розкриття різномані-
тних граней особистості [2, с. 24]. 

Як бачимо, дослідники визначають компе-
тентнісний підхід як фактор реалізації іннова-
ційної освіти. 

Позиція науковців щодо визначення компе-
тентнісного підходу в освіті передбачає концен-
трацію на кінцевих результатах навчання, що пе-
ревіряються у виробничих умовах; уміння вирі-
шувати практичні завдання; конкурентоздат-
ність у професійній сфері. 

Аналіз наукової літератури дозволяє ствер-
джувати, що основними поняттями, якими опе-
рують, звертаючись до питань компетентнісного 
підходу в освіті, є «компетенція», «компетент-
ність», «ключові компетентності», «професійна 
компетентність». Розглянемо становлення цих 
понять у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

Звертаючись до тлумачного словника сучас-
ної української мови, знаходимо, що компетен-
ція означається як: 1) добра обізнаність із чим-
небудь; 2) коло повноважень якої-небудь органі-
зації або особи. Компетентність – проінформо-
ваність, обізнаність, авторитетність [3, с. 560]. 

В словнику Merriam-Webster зазначається, 
що перший відомий випадок застосування тер-
міну «компетентність» (competencіes) відносить-
ся до 1596 року [4]. 

В 1959 році на замовлення уряду Р. Уайтом 
розроблені рекомендації щодо покращення стану 
освіти. В його роботі «Motivation reconsidered: 
the concept of competence» вперше категорія 
компетенції змістовно наповнюється особистіс-
ними складовими, включаючи мотивацію [5]. 

Значний вклад в розробку проблем компете-
нтності та компетенцій внесли такі дослідники: 
Н. Кузьміна, Л. Петровська, А. Маркова, Л. Мі-
тіна, Л. Алєксеєва і Н. Шаблигіна, Г. Сивкова, 
Н. Хомський, Р. Уайт, Дж. Равен та інші. Зазна-
чимо, що в їхніх роботах поняття «компетент-
ність» трактується по-різному – і як синонім 
професіоналізму, і як одна з його складових: 
- побудована на знаннях, інтелектуально та 

особистісно-обумовлена соціально-професійна 
життєдіяльність людини [6, с. 3]; 

- системна єдність, яка інтегрує особистісні, 
предметні і інструментальні особливості і 
компоненти [7]; 

- володіння людиною відповідною компетенці-
єю, що включає його особистісне ставлення 
до неї і предмета діяльності [1]; 

- підготовленість (теоретична, практична, осо-
бистісна, психологічна тощо) до здійснення 
певної професійної діяльності та наявність 
професійно важливих якостей фахівця, які 
сприяють цій діяльності [8, с. 6]; 

- не тільки професійні знання, навички і досвід 
у спеціальності, але і ставлення до справи, 
визначені (позитивні) схильності, інтереси і 
прагнення, здатність ефективно використову-
вати знання й уміння, а також особистісні 
якості для забезпечення необхідного резуль-
тату на конкретному робочому місці у конк-
ретній робочій ситуації [9, с. 96]. 

Компетентність, як зазначає Е. Зеєр, висту-
пає в якості результату когнітивного навчання 
[10]. А. Чошанов пропонує «формулу компетен-
тності», яка, в його баченні, має такий вигляд: 
компетентність = мобільність знань + гнучкість 
методу + критичність мислення [11, с. 7]. 

Таким чином, узагальнюючи висловлення 
дослідників, можемо сказати, що компетентність – 
це системна єдність теоретичної, практичної, 
психологічної підготовки особистості до здійс-
нення певної діяльності та наявність особистіс-
них якостей для успішного результату цієї дія-
льності. 

Розглянемо, як вченими означається поняття 
«компетенція»: 
- це процес і результат діяльнісного навчання: 

компетентність в дії [2, с. 25]; 
- сукупність взаємопов'язаних якостей особис-

тості (знань, умінь, навичок, способів діяль-
ності), що задаються по відношенню до пев-
ного кола предметів і процесів, і необхідних 
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для якісної продуктивної діяльності по від-
ношенню до них [12]; 

- відчужена, заздалегідь задана соціальна ви-
мога (норма) до освітньої підготовки учня, 
необхідної для його ефективної продуктивної 
діяльності в певній галузі [13, с. 301]. 

Як бачимо, дослідники дотримуються думки 
про синтез когнітивних, предметно-практичних, 
мотиваційних, ціннісних та особистісних скла-
дових даного поняття. 

Більшість вчених (А. Хуторський, І. Зимня, 
Е. Зеєр, О. Пометун, Л. Тархан та ін.) пропону-
ють трирівневу ієрархію компетенцій: 
1) ключові компетенції – відносяться до загаль-

ного (метапредметного) змісту освіти; 
2) загальнопредметні (галузеві) компетенції – 

відносяться до певного кола навчальних пре-
дметів і освітніх галузей (їх набуває студент 
упродовж засвоєння змісту тієї чи іншої осві-
тньої галузі на всіх курсах університету); 

3) предметні компетенції – часткові по відно-
шенню до двох попередніх рівнів компетен-
ції, що мають конкретний опис і можливість 
формування в рамках навчальних предметів 
(їх набуває студент упродовж вивчення того 
чи іншого предмету в університеті). 

Узагальнюючи дослідження понять «компе-
тентність» і «компетенція», можемо зробити ви-
сновок, що ними позначаються явища різних ви-
дів діяльності: розумові дії, особистісні якості 
людини, мотиваційні тенденції, ціннісні орієнта-
ції, особливості міжособистісної взаємодії, прак-
тичні вміння, навички та ін. Тобто, компетенція – 
заздалегідь задана соціальна норма до освітньої 
підготовки та досвіду особистості, необхідних 
для її ефективної діяльності в певній галузі; ком-
петентність – це володіння відповідними ком-
петенціями, що включає застосування особисті-
сних якостей і виражається в успішній діяльнос-
ті людини. 

Науковці диференціюють компетентності на 
інструментальні (включають когнітивні, мето-
дологічні здібності, технологічні та лінгвістичні 
уміння); міжособистісні, (пов'язані зі здатністю 
висловлювати почуття, здатність до критики і 
самокритики; також соціальні навички, такі як 
вміння працювати в команді тощо); системні 
(уміння і здібності, що стосуються цілих сис-
тем); професійні (включають ключові, базові, 
спеціальні компетентності) [12, с. 133]. 

Перші згадки про поняття «професійна ком-
петентність» з’являються в 90-х роках минулого 
століття в роботах російських учених А. Марко-
вої, Н. Кузьміної, В. Шадрикова, які в загально-
му контексті психології праці професійну ком-
петентність розглядають як предмет всебічного 
розгляду. 

А. Маркова виділяє чотири види професій-
ної компетентності: спеціальну, соціальну, осо-
бистісну, індивідуальну [14, с. 34–35]. В якості 
однієї з найважливіших складових професійної 
компетентності називається саме здатність само-
стійно набувати нові знання і вміння, а також 
використовувати їх у практичній діяльності. 

Науковці трактують зміст поняття «профе-
сійна компетентність» так: 
- певний психічний стан, що дозволяє діяти са-

мостійно і відповідально (дійова компетент-
ність), володіння людиною здатністю і вмін-
ням виконувати певні трудові функції [14, с. 
34]; 

- інтегроване особистісне утворення, сутнісна 
характеристика фахівця як професіонала, яка 
відображається: в системі особистісно-профе-
сійних цінностей; в індивідуально-своєрідній 
системі способів, прийомів, дій провадження 
професійної діяльності; в професійному мис-
ленні і поведінці фахівця [15, с. 24]. 

Як констатує Е. Зеєр, компетентність люди-
ни визначають його знання, вміння і досвід, а 
здатність мобілізовувати ці знання, вміння і дос-
від в конкретній професійній ситуації характери-
зує компетенцію професійно успішної особисто-
сті [10, с. 28]. 

Однією з основних складових професійної 
компетентності інженера ми виділяємо матема-
тичну компетентність, формування якої прояв-
ляється в успішній професійній діяльності. Дій-
сно, «математика не існує в безповітряному про-
сторі,... а навчання математики має відбивати ді-
алектику пізнання дійсності і побудови самих ма-
тематичних теорій на основі практики» [16, с. 15]. 

На думку академіка Л. Кудрявцева [17, с. 
115], основна мета змісту всіх математичних ку-
рсів повинна полягати у придбанні випускника-
ми університетів певної математичної підготов-
ки, формуванні умінь використовувати матема-
тичні методи, розвитку математичної інтуїції, 
вихованні математичної культури. Майбутні фа-
хівці повинні знати основи математичного апа-
рату, необхідного для вирішення теоретичних і 
практичних завдань, мати досить високий рівень 
розвитку логічного мислення, уміти переводити 
практичне завдання з професійної на математич-
ну мову. 

Під математичною компетентністю науковці 
розуміють: 
- вміння бачити та застосовувати математику в 

реальному житті, розуміти зміст і метод ма-
тематичного моделювання, вміння будувати 
математичну модель, досліджувати її метода-
ми математики, інтерпретувати отримані ре-
зультати, оцінювати похибку обчислень [16, 
с. 15]; 
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- здатність, що дозволяє використовувати сис-
тему засвоєних математичних знань, умінь і 
навиків в дослідженні математичних моделей 
професійних задач, включаючи вміння логіч-
но мислити, оцінювати і використовувати ін-
формацію, самостійно приймати рішення [18, 
с. 134]. 

Зауважимо, що до предметно-галузевих ма-
тематичних компетенцій С. Раков відносить такі: 
процедурна – уміння розв’язувати типові мате-
матичні задачі; логічна – володіння дедуктивним 
методом доведення і спростування тверджень; 
технологічна – володіння сучасними математич-
ними пакетами; дослідницька – володіння мето-
дами дослідження соціально та індивідуально 
значущих задач математичними методами; ме-
тодологічна – уміння оцінювати доцільність ви-
користання математичних методів для 
розв’язування індивідуально і суспільно значу-
щих задач [16, с. 17–18]. 

Певний науковий інтерес викликає дослі-
дження В. Г. Плахової, яка до предметних мате-
матичних компетенцій відносить алгебраїчну 

(знання основ математичного апарату, необхід-
ного для розв’язування практичних задач, нави-
чки складання математичних моделей, розвиток 
здатностей до логічного і алгоритмічного мис-
лення); геометричну (знання просторових фігур і 
уміння знаходити основні співвідношення між 
числовими характеристиками); функціональну 
(знання основних функціональних залежностей і 
вміння використовувати їх при дослідженні реа-
льних процесів); ймовірнісну (сукупність ймові-
рнісних понять і уявлень, необхідних при побу-
дові моделей реальних процесів і явищ, знання 
основних прийомів обробки експериментальних 
даних); топологічну (знання геометричних влас-
тивостей фігур і просторів, які зберігаються при 
неперервних деформаціях) [18, с. 134]. 

В своєму дослідженні ми спираємося на те, 
що математична компетентність складається з 
предметних та галузевих математичних компе-
тенцій, які тісно пов’язані та взаємодоповнюють 
одна одну. 

Таку її структуру можна представити у ви-
гляді схеми (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура математичної компетентності. 

 

До предметних компетенцій, що формують-
ся при вивченні математики, можна віднести та-
кі: володіння математичною символікою; здат-
ність оперувати математичними термінами; зда-
тність розв’язувати типові математичні задачі; 
здатність висувати і доводити гіпотези; здатність 
формалізувати математичні задачі, будувати мо-
делі; здатність до образного сприйняття та відт-
ворення на папері досліджуваних об’єктів та фу-
нкціональних залежностей; здатність оцінювати 
результати діяльності, похибку обчислень. 

Галузеві компетенції формуються і розви-
ваються при вивченні математики й інших пред-
метів, вони необхідні для засвоєння нових знань, 
вмінь та навиків, зокрема для ефективного утво-
рення математичної компетентності: 
- розвиненість мислительних процесів (пам’ять, 

увага та ін.); 
- здатність до використання логічних операцій 

(аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, 
індукція, дедукція та ін.); 

- здатність творчо і креативно мислити; 
- розвиненість просторово-образного мислення; 
- здатність усвідомлювати зв’язок математики 

з природничими та іншими науками та систе-
моутворюючу функцію математики в цій єд-
ності; 

- вміння використовувати інформаційні комп’ю-
терні технології. 

Утворення предметних математичних ком-
петенцій неможливе без наявної сформованості 
галузевих компетенцій і навпаки. Ця взаємодія 
пояснюється тим, що між математикою та інши-
ми навчальними предметами існують тісні міжп-
редметні зв’язки. Математичні знання, вміння та 
навички використовуються як в складних науко-
вих дослідженнях, так і кожним з нас в повсяк-
денному житті. Існує й інший зв’язок: сформо-
ваність математичної компетентності у студен-
тів, зокрема технічних спеціальностей, допома-
гає формуванню галузевих компетенцій інших 
предметів та є основою для формування профе-
сійної математичної компетентності. Від якості 
математичної підготовки в значній мірі залежить 
рівень сформованості професійної математичної 
компетентності майбутнього інженера. 

Розглядаючи проблему професійно-орієнто-
ваної математичної підготовки екологів, О. Аве-
ріна визначає, що професійно-математична ком-
петентність – це системно-особистісне утворен-
ня фахівця, що відображає єдність його теорети-
чної і практичної підготовленості та здатності 
застосовувати математичний інструментарій для 
вирішення професійних завдань [15, с. 28]. 

Предметні компетенції Галузеві компетенції 

Математична компетентність 
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Інші дослідники зазначають, що професійно-
математична компетентність інженера відобра-
жає інтегративний результат взаємозв'язку когні-
тивно-евристичної, експериментально-дослідної 
та діяльнісно-поведінкової сторін інженерної та 
еколого-природоохоронної праці, проявляється в 
результативності вирішення конкретних профе-
сійно-прикладних завдань [19, с. 49]. 

Ми вважаємо, що професійна математич-
на компетентність інженера – це системно-

особистісна якість, яка відображає єдність його 
теоретичної і практичної підготовленості та зда-
тності застосовувати математичний апарат і ре-
флексивні процеси для вирішення професійних 
завдань. 

Аналіз сучасних тенденцій технічної освіти 
і математичної діяльності дозволив нам сфор-
мувати певну структуру професійної математи-
чної компетентності майбутнього інженера 
(рис. 2). 

Рис. 2. Структура професійної математичної компетентності. 

На нашу думку, досягнення високого рівня 
професійної математичної компетентності інже-
нера залежить від єдності мети і мотивів, теоре-
тичних знань, практичних умінь та навиків, зда-
тності впроваджувати професійну діяльність з 
використанням математичного та технічного ін-
струментарію, готовності оцінювати, контролю-
вати і корегувати результати своєї діяльності. 

Виходячи з цього в якості структурних ком-
понентів професійної математичної компетент-
ності майбутніх інженерів необхідно виділити 
наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, діяльністно-операційний, рефлек-
сивний. 

Висновки. Одні лише знання без конкрет-
них навиків і вмінь їх використання не можуть 
вирішити проблему освіти і підготовки студентів 
до їх майбутньої професійної діяльності. Сучас-
на освіта ставить за мету формування не просто 
знань та вмінь, а визначених якостей особистос-
ті, компетенцій, які повинні підготувати студен-
тів до майбутнього життя в суспільстві. 

Узагальнюючи результати теоретичних дос-
ліджень, та аналізуючи основні аспекти інжене-
рної діяльності ми встановили, що математич-
на компетентність – інтегрована якість особи-
стості, яка складається із знань, умінь, навиків, 
здібностей з області математики, включає воло-
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діння прийомами розумової діяльності (аналіз, 
синтез, дедукція та ін.) і дозволяє ефективно до-
сліджувати і розвя’зувати задачі професійної ді-
яльності. Математична компетентність склада-
ється із предметних та галузевих компетенцій і 
не може бути ізольована від конкретних умов її 
реалізації. Вона відіграє провідну роль у форму-
ванні професійної математичної компетентності 
майбутніх інженерів, оскільки створюється в 
процесі діяльності і заради майбутньої профе-
сійної діяльності. 

Подальшого вивчення потребує аналіз зміс-
товної характеристики професійної математич-
ної компетентності майбутнього інженера будів-
ничого напряму. 
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УДК 377.8 
Бондаренко В. В. 

ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОГО ЛІДЕРСТВА 
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА 

Анотація. У статті досліджується такий феномен інженерно-педагогічної діяльності, як ко-
мунікативне лідерство. Автор окремо розглядає питання лідерства й питання комунікативної ком-
петенції інженера-педагога та їхній синергетичний ефект не в загальному розумінні, а безпосередньо 
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в педагогічній діяльності інженера-педагога. Саме така комбінація компетенцій, на думку автора, 
впливає на професійну компетенцію викладача вищого технічного навчального закладу освіти. Окрім 
того, автор виокремлює складові мовних професійних навичок інженера-педагога й формулює визна-
чення інженера-педагога як комунікативного лідера. 

Ключові слова: інженер-педагог, комунікативна компетенція, комунікативне лідерство, профе-
сійна компетенція, педагогічна діяльність. 

Бондаренко В. В. 
ФЕНОМЕН КОММУНИКАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА 
Аннотация. В статье исследуется такой феномен инженерно-педагогической деятельности, 

как коммуникативное лидерство. Автор отдельно рассматривает вопросы лидерства и вопросы 
коммуникативной компетенции нженера-педагога, их синергетический эффект не в общем понима-
нии, а непосредственно в педагогической деятельности инженера-педагога. Именно такая комбина-
ция компетенций, по мнению автора, влияет на профессиональную компетенцию преподавателя 
высшего технического учебного заведения образования. Кроме того, автор выделяет составляющие 
языковых профессиональных навыков инженера-педагога и дает определение инженера-педагога как 
коммуникативного лидера. 

Ключевые слова: инженер-педагог, коммуникативная компетенция, коммуникативное лидерст-
во, профессиональная компетенция, педагогическая деятельность. 

Bondarenko V. V. 
THE PHENOMENON OF COMMUNICATIVE LEADERSHIP 

IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE ENGINEER-TEACHER 
Summary. The article investigates the phenomenon of engineering and pedagogical activity as a com-

municative leadership. The author certainly considers the issues of leadership and communicative compe-
tence of the engineer-teacher and their synergetic effect not in the general sense, but directly in pedagogical 
activity of the engineer-teacher. Such combination of competences, according to the author, influences on the 
professional competence of the teacher of the higher technical educational institution. Besides, the author al-
locates the components of professional language skills of the engineer-teacher and gives the definition of the 
engineer-teacher as the communicative leader. According to the author, the teacher is able not only compe-
tently and without mistakes build the speech in compliance to a pragmatical task and language norms, but al-
so is a sociable, tolerant, charismatic personality who is capable to excite the students’ motivation directed 
on mastering the chosen speciality.The teacher is able to formulate educational tasks and to put them before 
the students in full accordance with a specific educational situation and strict professional perspective. 

Key words: engineer-teacher, communicative competence, communicative leadership, professional com-
petence, pedagogical activity. 

Постановка проблеми. Час і конкуренція 
на ринку праці висувають усе більш жорсткі ви-
моги до системи вищої технічної освіти в Украї-
ні, адже промисловість потребує фахівців висо-
кої кваліфікації, підготовка яких лежить саме на 
інженерах-педагогах. Нагальність виконання 
вимог ринку праці потребує формування інже-
нерно-педагогічного корпусу, здатного поєдну-
вати у своїй професійній діяльності інженерну 
компетенцію (аналітичну, проектно-конструкти-
вну, технологічну та ін.) з психолого-педагогіч-
ною компетенцією (організаційними навичками, 
комунікативними здібностями та ін.). 

Р. С. Гуревич зазначає, що «у своїй профе-
сійній діяльності сучасний кваліфікований робі-
тник дедалі частіше стикається з необхідністю 
здійснювати продуктивні дії в умовах, які пос-
тійно змінюються» [1, c. 131], а існуюча тради-

ційна система підготовки інженерів-педагогів у 
вищих навчальних закладах України усе ще за-
лишається досить консервативною, що відбува-
ється через цілу низку причин. Головною з них, 
як на нашу думку, є недостатня готовність ви-
кладачів спеціальних (інженерних) дисциплін до 
професійної педагогічної діяльності у вищому 
технічному навчальному закладі, адже жоден 
ВНЗ України не готує таких викладачів. Окрім 
того, вони підвищують свою кваліфікацію через 
короткострокові стажування (один раз на п’ять 
років). 

Зазвичай таке стажування спрямоване на 
удосконалення знань з предметної області діяль-
ності (хоча цим викладач ВНЗ повинен займати-
ся постійно упродовж усього періоду педагогіч-
ної діяльності), іноді підвищення кваліфікації 
спрямоване на удосконалення знань в області 
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інформаційних технологій (такий вид підвищен-
ня кваліфікації є найбільш актуальним для ви-
кладачів старшого покоління). 

А от системи підвищення кваліфікації ви-
кладачів інженерних дисциплін стосовно педаго-
гічної майстерності, психолого-педагогічної го-
товності до викладацької діяльності, комуніка-
тивної компетенції, організації навчального про-
цесу та ін. ще й досі не існує. 

Як правило, молоді педагоги, які починають 
свою викладацьку діяльність у вищій школі, ма-
ють дуже приблизне уявлення про саму структу-
ру педагогічного процесу, не володіють розви-
ваючими методами навчання й педагогічними 
технологіями, а методична грамотність і педаго-
гічна майстерність для них – це те, що прихо-
дить лише через n-ну кількість років роботи у 
ВНЗ. Для більшості молодих викладачів навчан-
ня – елементарний комунікативний акт, що не 
потребує спеціальної професійної підготовки і 
майстерності. Що ж стосується організаційних 
питань навчального процесу, то вони розуміють-
ся як щось, що відбувається автоматично, доста-
тньо викладачеві зайти в аудиторію. А окрім ау-
диторної лекторської роботи ще існує керівниц-
тво практикою, курсовими та дипломним проек-
тами, науково-дослідною, виховною й позаауди-
торною роботою. Уся педагогічна теорія в таких 
викладачів зводиться до постулату – викладач 
завжди й усьому правий, а рештою оволодіємо 
методом проб і помилок. 

Єдина існуюча сьогодні система підготовки 
викладачів спеціальних дисциплін здійснюється 
через аспірантуру, але вона не може вважатися 
ефективною, оскільки спрямована на наукову ді-
яльність викладачів з науковим ступенем канди-
дата технічних наук. Наукова ж і навчальна дія-
льність досить сильно різняться між собою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам інженерно-педагогічної підготовки у 
технічних ВНЗ України сьогодні приділяється 
значна увага. Над вирішенням окремих питань 
працювали й працюють такі відомі вітчизняні 
науковці й педагоги-практики, як С. Ф. Артюх, 
Р. С. Гуревич, І. А. Зязюн, М. І. Лазарєв, О. Е. Ко-
валенко, Н. Г. Ничкало та ін. 

Питання педагогічної майстерності виклада-
чів спеціальних дисциплін у технічних ВНЗ не 
менш актуальні й досліджувані у зарубіжних 
країнах. Існує ціла низка країн, де створено спе-
ціальні освітні програми, що орієнтовані саме на 
цю категорію викладачів вищих технічних на-
вчальних закладів освіти. Так, у Європі існує 
Міжнародна спілка з інженерної педагогіки 
(IGIP), засновником якої є професор Клагенфу-
ртського університету Адольф Мелецінек [2]. Ця 
програма з інженерної педагогіки представляє 

собою комплекс мінімізованих навчальних дис-
циплін (інженерна педагогіка, риторика, дидак-
тика, технології викладання, комунікаційна дія-
льність інженера-педагога та ін.), розрахований 
на 204 години. 

Питанням педагогічної майстерності викла-
дачів технічних дисциплін значну увагу приді-
ляють й у вищих технічних закладах Росії. Так, 
близькою за змістом і метою є програма курсів з 
інженерної педагогіки, розроблена у Московсь-
кому державному технічному університеті імені 
М. Е. Баумана, яка розрахована на 1200 навчаль-
них годин. Схожа програма розроблена і впрова-
джена в начальний процес Національного дослі-
дницького Томського політехнічного універси-
тету. А в Московському автомобільно-дорож-
ньому інституті (державний технічний універси-
тет), починаючи ще з 1999 року, пройшла апро-
бацію й успішно впроваджена у навчальний 
процес Європейська програма IGIP, яка отрима-
ла високу оцінку фахівців за практичну спрямо-
ваність інженерно-педагогічної підготовки ви-
кладачів технічних дисциплін. 

Мета даної наукової статті – проаналізувати 
такий феномен в інженерно-педагогічній діяль-
ності, як комунікативне лідерство; розглянути 
питання лідерства з урахуванням комунікативної 
компетенції інженера-педагога та їхній синерге-
тичний ефект не в загальному розумінні, а в пе-
дагогічній діяльності інженера-педагога, що без-
посередньо впливає на професійну компетенцію 
викладача вищого технічного навчального за-
кладу освіти. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
психолого-педагогічній літературі існує величе-
зна кількість визначень понять «лідер» і «лідерс-
тво». Його досліджували такі видатні психологи, 
як О. М. Леонтьев, М. Мамардашвілі, А. Маслоу, 
Г. Оппорт, К. Роджерс, С. Л. Рубінштейн, Д. М. Уз-
надзета та ін. 

До числа найбільш професійно значимих 
компетенцій інженера-педагога відноситься лі-
дерство, яке ми розглядаємо як сукупність якос-
тей інженера-педагога, що поєднує такі особис-
тісні якості, як організаційна, творча, інтелектуа-
льна, комунікативна, емоційно-вольова актив-
ність та здатність до саморозвитку і самовдоско-
налення. Вищій технічній школі потрібні лідери 
й організатори навчального процесу, які володі-
ють навичками роботи у системі «викладач – 
студент» й управління нею, здатні на емпатію, 
здатні до діалогу на рівних зі студентами на ос-
нові особистісно-орієнтованого підходу й готові 
до партнерського стилю взаємодії з ними. 

Професор Т. М. Балихіна зазначає, що лідер 
у професії – це особа, здатна впливати на інших 
з метою інтеграції спільної професійної діяльно-
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сті. Лідер регулює взаємостосунки в колективі, 
відстоює цінності професійної групи у міжгру-
повому спілкуванні, впливає на формування 
внутрішньо групових цінностей і деяким чином 
символізує їх [3, с. 174–175]. Ми ж вважаємо, що 
однією з основних, можна сказати, визначальних 
лідерських рис інженера-педагога, окрім зазна-
чених вище, є уміння збуджувати мотивацію 
студентів, спрямовану на оволодіння обраним 
фахом, уміння формулювати навчальні завдання, 
ставити їх перед студентами згідно з конкретною 
навчальною ситуацією й чітко усвідомленою їх-
ньою професійною перспективою. 

Що стосується другої складової професійної 
компетенції інженера-педагога, то це комуніка-
тивна діяльність викладача спеціальних дисцип-
лін. Феномену поняття «комунікативна компете-
нція», так само як і лідерській компетенції, уче-
ними й педагогами-практиками приділено знач-
ну увагу. 

Термін «комунікативна компетенція» було 
запропоновано М. М. Вятютнєвим (від латинсь-
кого сommunico – роблю загальним, спілкуюсь і 
competens (competentis) – здатний), він означає 
набуту у процесі комунікації або спеціально ор-
ганізованого навчання особливу якість мовної 
особистості, що складається з кількох складових, 
у числі яких можна виділити мовну, предметну, 
лінгвістичну і прагматичну компетенції. 

Ми зупинимося на прагматичній складовій 
комунікативної компетенції, оскільки саме вона 
є визначальною для професійної діяльності ви-
кладача спеціальних інженерних дисциплін у те-
хнічному ВНЗ. Під комунікативною компетенці-
єю ми розуміємо здійснення мовної діяльності, 
зумовленої комунікативними цілями, у нашому 
випадку це презентація навчального матеріалу 
мовою науки і техніки, що відповідає нормам лі-
тературної мови і є її функціонально-стильовим 
різновидом [4; 5]. 

Професія інженера-педагога, як і будь-якого 
іншого педагога, відноситься до так званих 
«професій підвищеної мовної відповідальності». 
Саме через мову, головним чином, здійснюється 
професійна діяльність викладача й тут необхідно 
звернути увагу, особливо молодих викладачів, 
що акт комунікації викладача є неможливим без 
володіння елементарною культурою мови. У пе-
дагогічній діяльності інженера-педагога мовна 
професійна культура – це інструмент, що забез-
печує процес передачі знань від викладача до 
студента і відбувається за схемою: джерело ін-
формації – викладач – студент. 

Інженер-педагог повинен чітко усвідомлю-
вати, що мовний професійний контакт (продукт, 
як мінімум, двох комунікантів) завжди спрямо-
ваний на створення нового знання через посере-

дництво правильно логічно та синтаксично по-
будованого тексту. М. М. Бахтін вважав, що по-
дія життя тексту, тобто його справжня сутність, 
завжди розігрується на межі двох свідомостей, 
двох суб’єктів [6, с. 303]. Таким чином, голов-
ними складовими мовних професійних навичок 
інженера-педагога є: 
• володіння нормами стилю науково-технічної

літературної мови (знання норм і правил ор-
ганізації наукового тексту, користування клі-
ше і штампами, прийнятими у науково-
технічній літературі тощо);

• володіння термінологією (грамотне володіння
термінологічною базою дисципліни, що ви-
кладається, знання правил термінотворення,
термінологічна сполучуваність, неприпусти-
мість синонімії тощо);

• навички професійного спілкування (навички
формулювання та побудови усного та пись-
мового науково-технічного тексту);

• навички роботи з інформацією – пошук, ана-
ліз, оцінка, трансформація у навчальний
текст;

• мовна майстерність – «Говори не йому, а з
ним», як зазначав Сократ (навички створення
авторського тексту різних жанрових напрям-
ків у відповідності з навчально-професійними
потребами студента);

• уміння «входу» – «налагодження»– «виходу»
з комунікативного контакту (уміння не-
нав’язливо увійти в комунікативний контакт
із студентом, зацікавити його й спрямувати
хід його думок на вирішення навчальних чи
професійних завдань);

• володіння навичками мовного впливу на сту-
дентську аудиторію (мовні прийоми та нави-
чки привертання й утримування уваги студе-
нтів, знання прийомів атракції, психологічних
технік переконання, технологій маніпулю-
вання);

• уміння не лише слухати, а й почути один од-
ного (студент викладача, викладач студента).

Висновки. Очевидно, що сучасна система 
вищої професійної освіти потребує розроблення 
моделей навчання професіоналів, здатних до 
продуктивної партнерської взаємодїї, а також 
високим рівнем знань і компетенцій в обраній 
галузі науки і техніки, культурою, ерудицією, 
гнучкістю мислення, здатністю до продукування 
творчих ідей і лідерськими якостями. 

Інженер-педагог як комунікативний лідер – 
це людина, яка вміє не лише грамотно, без по-
милок будувати свою мову у відповідності з пра-
гматичним завданням і мовними нормами, а й є 
комунікабельною, толерантною, харизматичною 
особистістю, яка здатна збуджувати мотивацію 
студентів, спрямовану на оволодіння обраним 
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фахом, уміє формулювати навчальні завдання, 
ставити їх перед студентами згідно з конкретною 
навчальною ситуацією й чітко усвідомленою 
ними професійною перспективою. 

Абсолютно недостатньо зупинятися лише на 
вивченні педагогічних праць найкращих взірців 
педагогів-комунікативних лідерів. Сьогодні час 
потребує підвищення якості фахівців з універси-
тетським дипломом, а фахівця може підготувати 
лише фахівець. 

Саме тому у навчальний процес підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів необхідно впро-
ваджувати такі дисципліни, як риторика, профе-
сійне спілкування, психологія управління. Без 
знання цих дисциплін неможливо підготувати 
викладача-комунікативного лідера, здатного за-
цікавити, пробудити мотивацію, вказати перспе-
ктиви й соціальну значимість спеціальної інже-
нерної дисципліни, яку від викладає. 
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Букаткіна Ю. М. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ 

Анотація. У сучасних умовах розвитку суспільства професійна самореалізація майбутнього фа-
хівця-аграрія залежить від рівня його професійної компетентності. На основі теоретичного аналізу 
наукових досліджень виявлено і обґрунтовано комплекс психолого-педагогічних умов, що сприяють 
формуванню професійної компетентності студентів аграрних ВНЗ. Визначено доцільність посилен-
ня практично-орієнтованої спрямованої навчальної діяльності майбутнього інженера аграрної галузі 
та шляхи реалізації механізмів функціонування навчального процесу, які створять психолого-
педагогічні умови для забезпечення впровадження компетентнісного підходу. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійно-предметна компетентність, профе-
сійна компетентність, психолого-педагогічні умови. 

Букаткина Ю. М. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
Аннотация. В современных условиях развития общества профессиональная самореализация бу-

дущего специалиста-агрария зависит от его профессиональной компетентности. На основе теоре-
тического анализа научных исследований выявлен и обоснован комплекс психолого-педагогических ус-
ловий, которые способствуют формированию профессиональной компетенции аграрных вузов. Опре-
делена целесообразность усиления практически-ориентированной направленной учебной деятельно-
сти будущего инженера аграрной отросли и пути реализации механизмов функционирования учебно-
го процесса, которые создадут психолого-педагогические условия для обеспечения внедрения компе-
тентностного подхода. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессионально-предметная компетент-
ность, профессиональная компетентность, психолого-педагогические условия. 

Bukatkina Y. М. 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF AGRICULTURAL UNIVERSITY STUDENTS 
Summary. In modern conditions of society professional self-identity of the future engineer of the agricul-

tural sector depends on its professional competence. Education requires special attention to professional 
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competence of professionals of the agricultural sector. The relevance of the problem of learning management 
in the agricultural universities as well as the feasibility of introduction of new mechanisms into learning 
management are based on theoretical analysis of psychological and pedagogical approaches. The article de-
termines the feasibility of strengthening practical oriented directed learning activities and ways to implement 
new mechanisms of learning process. These new methods are expected to create conditions for further im-
plementation of the competency approach into educational activities of the future engineer of the agricultural 
sector in the agricultural universities. 

The author determined the following psychological and pedagogical conditions: creation of educational 
space in agrarian university vocational-oriented environment based on the principles of humanistic, creative, 
reflective approaches; organization of appropriate selection of forms, techniques and training methods that 
have contributed to the subject-subject interaction and activation of all participants in the educational 
process; formation of students' intrinsic motivation of sustained professional development and the learning 
process should be gradual and aimed at self-education. 

Key words: competence, competency, professional competence, professional-subject competence, psy-
chological and pedagogical conditions. 

 
Постановка проблеми. Зростання вимог до 

компетентності фахівців аграрного профілю 
обумовлюється якісними змінами суспільних 
цінностей і потреб, суттєвими перетвореннями в 
економіці, зростанням комплексних досліджень 
у науковій сфері, розвитком науковомістких те-
хнологій, інтегративним характером виробницт-
ва, підвищенням вимог до підготовки фахівців-
аграріїв. 

Зазначені вимоги враховуються в роботі 
державних інституцій, що висвітлена у Законах 
України «Про вищу освіту», Державній націона-
льній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Наці-
ональній доктрині розвитку освіти в Україні, 
Положенні про державний вищий навчальний 
заклад «Державна цільова програма розвитку 
українського села на період до 2015 року». 

У сучасних умовах розвитку суспільства 
професійна самореалізація особистості залежить 
від її професійної компетентності, рівня профе-
сійної спрямованості, уміння адаптуватися, реа-
лізувати свої здібності, нахили, інтереси, бути 
мобільною в професійному самовизначенні та 
кар’єрі тощо. Доцільно відмітити зростання ін-
тересу багатьох науковців до дослідження різ-
номанітних аспектів професійної компетентності 
студентів вищих аграрних закладів, серед яких: 
теоретико-методичні основи формування навча-
льно-пізнавальної активності студентів (В. Лозо-
вецька та ін.); психологічні аспекти навчальної 
підготовки (І. Драч, Л. Сікорська та ін.); особли-
вості організації навчання студентів інженерно-
технічним дисциплінам (Ю. Бендес, В. Климов, 
І. Хоменко та ін.); застосування методів продук-
тивного навчання у професійній підготовці ін-
женерів-механіків сільського господарства (І. Бу-
цик, А. Дьомін, Л. Жалдак, П. Лузан, Л. Нічугов-
ська та ін.); розвиток комунікативних умінь у 
студентів (С. Амеліна, Л. Барановська, К. Богати-
рьов, Г. Берегова, В. Кручек, Ю. Ніколенко, О. По-
лозенко, Т. Шепеленко та ін.); розробка та впро-

вадження у навчально-виховний процес інновацій-
них педагогічних технологій (В. Петрук, О. Про-
зор, Л. Романюк, Н. Тверезовська та ін.); розроб-
ка методики контролю навчальних досягнень 
студентів при вивченні спеціальних технічних 
дисциплін (Т. Іщенко, А. Есаулов, І. Харитонова 
та ін.) тощо. 

Незважаючи на чисельні наукові доробки, 
що пов’язані з дослідженням різних аспектів 
професійної компетентності майбутніх фахівців 
аграрного сектору економіки, слід відмітити не-
достатню увагу науковців до виявлення шляхів 
раціонального поєднання психологічних умов, 
які забезпечують ефективне її формування. 

Метою статті є виокремлення та обґрунту-
вання психолого-педагогічних умов формування 
професійної компетентності студентів у системі 
вищої аграрної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Для здійс-
нення поставленої мети важливим є розуміння 
сутності поняття професійної компетентності як 
складової компетентнісного профілю майбутніх 
фахівців аграрної галузі. 

Необхідно підкреслити, що певна компетен-
тність розглядається нами як якість особистості, 
яка базується на відповідно засвоєній компетен-
ції або на системі засвоєних компетенцій; ком-
петенція – як те, що потрібно засвоїти. 

«Професійна компетентність» визначається 
як оволодіння людиною здатністю й уміннями ви-
конувати визначені професійні функції (А. Мар-
кова); наявність спеціальної освіти, глибокої за-
гальної та спеціальної ерудиції, постійне підви-
щення власної науково-професійної підготовки 
(В. Зазикін, А. Чернишова). 

Дослідниця Л. Тархан зазначає, що до уваги 
необхідно включити як узагальнену модель про-
фесійної компетентності, так і конкретні компе-
тенції, тому що на кожному з етапів навчання у 
студентів формуються не окремі компетенції, а 
їх система [1]. 
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Отже, професійно-предметна компетентність 
як складова компетентнісного профілю майбут-
нього інженера-аграрія (за напрямком підготов-
ки «Процеси, машини та обладнання агропроми-
слового виробництва») – компетентність фахів-
ця, яка зумовлена вмінням застосовувати у про-
цесі професіональної діяльності здобуті (засвоє-
ні, усвідомлені) професійно-предметні компете-
нції під час навчання у ВНЗ і на виробничій 
практиці. 

Аналіз галузевих стандартів вищої освіти 
України для аграрної галузі, зокрема освітньо-
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) [2] та 
освітньо-професійної програми (ОПП) [3] підго-
товки бакалаврів напряму «Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва» і 
наукових досліджень міжнародного проекту 
«Tuning» [4] дозволив виділити професійно-
предметні компетенції, якими повинні володіти 
майбутні інженери-аграрії у ВНЗ: 
1) інтелектуально-предметні компетенції як 

комплекс умінь з аналізу, синтезу, порівнян-
ня, абстрагування, узагальнення, конкретиза-
ції тощо на основі реалізації евристики, гнуч-
кості, критичності мислення тощо; 

2) операційно-предметні компетенції, що визна-
чаються певним набором навичок, необхідних 
майбутньому фахівцю для здійснення профе-
сійної діяльності (прогностичні, проективні, 
предметно-методичні, організаторські, твор-
чої імпровізації, експертних технологій то-
що); 

3) регулятивно-предметні компетенції як уміння 
студентів управляти власною поведінкою, що 
включає планування, мобілізацію внутрішніх 
зусиль, стійку активність, оцінку результатів 
навчально-пізнавальної діяльності, рефлексію 
тощо. 

Особливої ваги у цьому аспекті набуває ус-
відомлення того, що значною мірою процес фо-
рмування професійно-предметних компетенцій 
базується на засвоєнні дисциплін циклу матема-
тичної та природничо-наукової підготовки, до 
якої належать вища математика, хімія, фізика, 
нарисна геометрія та комп’ютерна графіка, 
комп’ютери та комп’ютерні технології (дисцип-
ліни нормативної частини); прикладна матема-
тика, основи математичного моделювання, 
комп’ютерна графіка, енергозбереження, біофі-
зика (дисципліни вільного вибору студентів і на-
вчального закладу) тощо. 

Водночас, навчально-пізнавальна діяльность 
студента є необхідною домінантою процесу фо-
рмування професійної компетентності студентів, 
а її продуктивність детермінується відповідними 
психолого-педагогічними умовами. Останнє пе-
редбачає спеціально створені обставини, які ви-

явлені в результаті цілеспрямованого відбору, 
що значною мірою впливають на ефективність 
оволодіння студентами фаховою компетентніс-
тю. 

Особливу роль в комплексі психолого-педа-
гогічних умов відіграє створення в освітньому 
просторі професійно-орієнтованого середовища, 
у якому встановлюється рівновага між особисті-
сним професійним потенціалом студента та ви-
могами до рівня професійної компетентності 
майбутнього інженера-аграрія на сучасному ри-
нку праці. У цьому аспекті зростає роль мотива-
ційно-стимулювальної функції професійно-орі-
єнтованого середовища, що базується, на думку 
Л. Сподіна, на забезпеченні «цілісної системи 
профорієнтаційної роботи з метою ефективного 
відбору та формування професійно-спрямованої 
молоді, яка націлена на досягнення високого рі-
вня професіоналізму, професійного зростання і 
професійної мобільності особистості, швидкої 
адаптації до умов сучасного виробництва» [5, с. 
11]. 

Доцільно зазначити, що реалізація мотива-
ційно-стимулювальної функції може бути забез-
печена за рахунок створення викладачем пози-
тивного емоційного фону на основі навчальних 
ситуацій, які сприяють виникненню у майбутніх 
фахівців стенічних позитивних емоцій (Е. Дібрі-
вна), підвищення мотивації студентів щодо ово-
лодівання ними майбутнім фахом (О. Заболот-
ний), розвитку особистої орієнтації і позитивної 
мотивації формування на професійних компете-
нцій (Л. Тархан), необхідності урахування віко-
вих психологічних змін у психіці студентів, осо-
бливостей розвитку та перетворення провідної 
діяльності суб’єкта, специфіки формування фа-
хових потреб у неперервному професійному ро-
звитку (Н. Клокар). 

Не менш важливою умовою у формуванні 
професійної компетентності студентів аграрних 
ВНЗ є становлення «суб’єкт-суб’єктних» відно-
шень учасників освітньої діяльності, тобто сту-
дента та викладача, що забезпечує не лише акти-
візацію пізнавальної діяльності студентів, а й ак-
тивізацію всього навчально-виховного процесу. І 
тому особливої нагальності набуває виявлення 
системи методів, способів, прийомів, організа-
ційних форм і засобів, які б сприяли якісним 
змінам існуючих практик навчання студентів аг-
рарного спрямування [6]. Мова йде про інформа-
тивні методи (тобто пояснювально-ілюстратив-
ний та репродуктивний) та методи проблемного 
типу (тобто метод проблемного викладу, частко-
во-пошуковий, дослідницький та ін.). 

Слід враховувати, що навчальна діяльність 
інженера-аграрія починається з природничо-
наукової підготовки, яка забезпечує базовий за-
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пас відповідних означень, понять, термінів, і пе-
редбачає використання переважно першої групи 
методів та формування професійно-предметних 
компетентностей як невід’ємних складових ком-
петентнісного профілю студентів. Разом з тим 
методи проблемного навчання, лекції-дискусії, 
лекції з елементами тренінгу, проблемні лекції, 
лекції-візуалізації тощо сприяють кращому за-
своюванню професійно-орієнтованих дисциплін, 
частка яких збільшується в навчальному плані 
на старших курсах. Раціональне поєднання ви-
щезазначених форм, прийомів і методів навчан-
ня забезпечує активізацію та вищезгадану моти-
вацію навчання, а отже, сприяє формуванню 
професійної компетентності майбутнього фахів-
ця. 

Для ефективного формування професійної 
компетентності майбутніх аграріїв у процесі ви-
вчення природничо-наукових дисциплін, зокре-
ма, важливо дотримуватися принципів цілепок-
ладання та готовності до майбутньої професійної 
діяльності; міждисциплінарності; опори профе-
сійного навчання на професійно-предметну ком-
петентність; синтезу загальнонаукових і профе-
сійно-орієнтованих знань. Останнє забезпечу-
ється такою психолого-педагогічною умовою, як 
посилення практично-орієнтованої спрямованос-
ті навчально-пізнавальної діяльності, щодо фор-
мування професійної компетентності майбутньо-
го інженера-аграрія, що здійснюється залучен-
ням майбутніх фахівців до розв’язання проблем, 
які моделюють типові ситуації, завдання з еле-
ментами майбутньої професійної діяльності та 
ті, що потребують в процесі аналізу реалізації 
аналітико-дослідницької компетентності. 

Зокрема, ми погоджуємося з думкою Е. Діб-
рівної щодо процесу формування математичної 
компетентності як складової професійної компе-
тентності майбутніх аграріїв, що передбачає по-
етапне (базовий, інтеграційний, дослідницький 
етапи) включення студентів у навчально-
професійну діяльність [7] та створення ними в 
процесі цієї діяльності самостійних освітніх 
продуктів шляхом використання ІКТ. Отже, до-
тримання поетапності у навчальному процесі є 
важливою психолого-педагогічною умовою фо-
рмування професійної компетентності майбут-
нього інженера-аграрія. 

Таким чином, на наш погляд, до основних 
психолого-педа-гогічних умов, що ефективно 
сприяють формуванню компетентнісного профі-
лю майбутнього фахівця аграрної галузі, доціль-
но віднести такі: 
• створення в освітньому просторі аграрного

ВНЗ професійно-орієнтованого середовища,
що базується на засадах гуманістичного, тво-
рчого, діалогічного й рефлексивного підходів;

• організація педагогічно-доцільного відбору
системи форм, прийомів і методів навчання,
які повинні сприяти суб’єкт-суб’єктній взає-
модії та активізації діяльності всіх учасників
навчального процесу;

• формування у студентів стійкої внутрішньої
мотивації щодо професійного розвитку та до-
тримання поетапності цього процесу із спря-
муванням до самоосвітньої діяльності;

Реалізація у навчально-виховному процесі 
вищих аграрних навчальних закладів виділених 
педагогічних умов як системи комплексних дій 
дає змогу забезпечити високу результативність 
формування професійної компетентності майбу-
тніх інженерів аграрної галузі. 

Подальші перспективи наших досліджень 
будуть спрямовані на побудову моделі форму-
вання професійної компетентності майбутніх 
інженерів аграрної галузі та перевірку ефектив-
ності реалізації визначених педагогічних умов в 
навчально-виховному процесі аграрних ВНЗ. 
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УДК 373.2:37.033 
Бутвина О. Ю. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

КАК ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
Аннотация. Статья посвящена специфике использования принципа интегрирования в экологиче-

ском воспитании дошкольников. В работе раскрыто значение внедрения и проведения интеграцион-
ных процессов в практике работы с дошкольниками, описаны аспекты проблемы интеграции в обра-
зовании, освещены особенности при подготовке будущих педагогов-воспитателей дошкольных заве-
дений к интегративному обучению детей. Описано значение и влияние интегрированного подхода в 
обучении, в частности на расширение социально-познавательного опыта детей, на интенсивное раз-
витие когнитивных процессов, на формирование любознательности, на активное отношение к со-
бытиям и явлениям действительности, на содействие становлению личности в общественных от-
ношениях. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированные занятия, экологическое образование дошкольни-
ков, интегрированный подход в обучении, аспекты интеграции, интегрированный курс. 

Бутвина О. Ю. 
РЕАЛИЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ 

В ЕКОЛОГІЧНОМ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНЯТ 
ЯК ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛЕЙ 

Анотація. Стаття присвячена специфіці використання принципу інтегрування екологічного ви-
ховання дошкільників. У роботі розкрито значення впровадження та проведення інтеграційних про-
цесів у практиці роботи з дошкільниками, описані аспекти проблеми інтеграції в освіті, освітлені 
особливості при підготовці майбутніх педагогів-вихователів дошкільних закладів до інтеграційного 
навчання дітей. Розкрито значення і вплив інтегрованого підходу у навчанні, зокрема на розширення 
соціально-пізнавального досвіду дітей, на інтенсивний розвиток когнітивних процесів, на формування 
допитливості, на активне відношення до подій і явищ дійсності, на сприяння становленню особи в 
суспільних стосунках. 

Ключові слова: інтеграція, інтегровані заняття, екологічна освіта дошкільників, інтегрований 
підхід у навчанні, аспекти інтеграції, інтегрований курс. 

Butvina O. Y. 
REALIZATION OF THE INTEGRATED APPROACH 

IN THE ECOLOGICAL UPBRINGING OF THE PRESCHOOL AGE CHILDREN 
AS A PROBLEM IN TRAINING OF THE FUTURE KINDERGARTEN EDUCATORS 
Summary. The article is dedicated to the modern approach of the problem of ecological upbringing and 

education of the preschool age children, the peculiarities in using the principle of integration in the ecologi-
cal upbringing of the preschool age children. The significance of the nowadays ecology is showed in the ar-
ticle. Nobody can deny the fact, that ecology is the basic formation of the new style of life, which is characte-
rized by the harmony in the relations between human-being and nature. The meaning of the implementation 
and realization of the integrated processes in the practice of work with the preschool age children are de-
scribed in the article. Problematical aspects of the integration in the education (cognitive, integration of con-
tents and technological – integration of the methods and forms of teaching) are revealed. The problems and 
peculiarities in the training of the future teachers and educators in the kindergartens and their readiness for 
the integrative instruction of the preschool age children are discussed in the article. It is said, that one of the 
leading tendencies in reforming the modern education is the intensification of the integrated processes, which 
stimulate interest of the little children for the perception of the essential processes and phenomenon of the 
world as entire objects. The significance and influence of the integrated approach to the teaching in order to 
enlarge the social and cognitive experience of children, intensive development of cognitive processes and 
formation of intellectual curiosity, active relationship to the events and facts of the reality, assistance with the 
formation of the personality in public relations are emphasized in this work. 

Key words: integration, integrated lesson (lecture), ecological upbringing and education, preschool age 
children, integrated approach in teaching, aspects of integration, integrated course. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 
происходит модернизация всех отраслей образо-
вательной системы. Экологическое образование 
и воспитание экологически культурной личности 
является приоритетным и общепризнанным во 
всем мире, так как непосредственно связано с 
проблемами техногенной нагрузки, влияния ан-
тропогенного фактора на окружающую среду, 
поиска эффективных путей в распределении и 
использовании природных ресурсов и т. д. 

Одной из центральных задач дошкольного 
образования является поиск наиболее продук-
тивных приемов, методов и средств в образова-
нии и воспитания детей. Стратегические направ-
ления развития современного образования, пре-
жде всего его первого звена – дошкольного об-
разования, – предусматривают использование 
интегративного подхода к построению содержа-
ния, формирования у дошкольников целостного 
системного мировоззрения. Такие ориентиры 
требуют перехода от традиционных линейных 
моделей структурирования знаний к сложным, 
от статических систем к динамическим, от уни-
фикации содержания образования к пониманию 
его множественности и относительности. 

Роль педагога-воспитателя в учебно-образо-
вательном процессе является ведущей. Поэтому 
остро стоит вопрос о подготовке компетентных 
специалистов, умеющих использовать иннова-
ционный опыт, систему разнообразных методов 
и средств. В этой ситуации особенно важна про-
фессиональная компетентность, в основе кото-
рой лежит личностное и профессиональное раз-
витие педагогов-воспитателей, способных быст-
ро адаптироваться в изменяющихся образова-
тельных условиях в соответствии с требования-
ми современности, опираясь на научные дости-
жения и потребности общества. 

Анализ литературных источников пока-
зал, что проблемой интегративного подхода в 
педагогическом процессе занимаются ряд иссле-
дователей, которые экспериментально подтвер-
ждают эффективность использования комплекс-
ных методов и приемов в учебно-образователь-
ном процессе (А. Ю. Агачкин, А. М. Богуш, 
Н. Д. Епанченцева, М. Г. Иванчук, Е. В. Клюева, 
Е. Л. Крутий, Т. А. Крыжовская, Л. В. Пантелее-
ва, Т. А. Крыжовская и др.). 

Цель статьи – раскрыть смысл и сущность 
понятия интеграции, показать значение исполь-
зования принципа интегрирования в экологиче-
ском образовании дошкольников и его роль в 
профессиональной подготовке будущих специа-
листов в дошкольной отрасли образования. 

Изложение основного материала. Акту-
альность интегративных тенденций в системе 
дошкольного образования обусловлена измене-

ниями в сфере науки и производства, в увеличе-
нии объема знаний, умений и навыков, необхо-
димых современному ребенку. 

Воспитательно-образовательной работой за-
нимается взрослый, поэтому прежде всего от не-
го зависит результат – продвижение детей по пу-
ти обретения экологической культуры, станов-
ление экологически грамотной личности. В пер-
вую очередь это относится к педагогам всех 
уровней образовательной системы, которые 
должны обладать высоким профессионализмом, 
быть компетентными и являться непосредствен-
но носителями самой экологической культуры. 

Целенаправленная подготовка воспитателей 
дошкольных заведений к интегративному обу-
чению детей в высших учебных заведениях поч-
ти не проводится, хотя в отдельных университе-
тах введены факультативные курсы соответст-
вующей направленности. Однако интерес к ин-
тегрированию содержания, форм и методов об-
разования в целом и в частности к методике ин-
тегрированных занятий в практике дошкольных 
учреждений приобретает особую силу. 

По мнению, М. В. Лазаревой, «интегриро-
ванное обучение – это воспитательно-образова-
тельный процесс, построенный на усилении 
взаимосвязей всех его компонентов, прежде все-
го, содержания разных предметных областей, 
отражающего в той или иной степени целостную 
картину мира в его естественных взаимосвязях и 
взаимозависимостях, и направленный на разви-
тие и воспитание личности ребенка посредством 
формирования знаний, умений и навыков» [1, с. 6]. 

Интегрированный подход в обучении ока-
зывает содействие расширению социально-
познавательного опыта детей, интенсивному 
развитию когнитивных процессов, формирова-
нию любознательности, активному отношению к 
событиям и явлениям действительности, оказы-
вает содействие становлению личности в обще-
ственных отношениях, в целом обеспечивает 
дошкольную зрелость. 

Говоря об интеграции, необходимо отме-
тить, что это процесс взаимодействия элементов 
с заданными свойствами, которые сопровожда-
ются установлением, усложнением и укреплени-
ем важных связей между элементами на основе 
достаточного основания, в результате чего фор-
мируется целостная система с качественно но-
выми свойствами исходных элементов [2]. 

В программе «Экологическое воспитание в 
детском саду» О. А. Соломенникова предлагает 
вести учебно-воспитательный процесс на основе 
интегративного подхода. [3] Автор указывает на 
эффективность комплексного использования 
разнообразных видов деятельности дошкольни-
ков (занятия, экскурсии, игры, самостоятельная 
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художественная деятельность и т. д.) в процессе 
экологического воспитания и образования до-
школьников. Особое внимание уделяется работе 
по взаимодействию дошкольного учреждения с 
семьей, в частности по вопросам экологического 
характера (консультации, просветительская ра-
бота, разнообразные задания информационного 
и практического характера). 

В последнее время педагоги-новаторы раз-
рабатывают многочисленные вариативные обра-
зовательные программы, затрагивающие все 
сферы развития, воспитания и обучения ребенка. 
Среди них особое место занимают и программы 
экологической направленности, с учетом специ-
фики местных природных особенностей, соци-
ального и национального факторов («Крымский 
веночек» – региональная программа в АР Крым). 

Говоря о принципе интеграции, необходимо 
отметить, что наиболее широко и активно он 
применяется в области школьного образования. 
В дошкольном образовании такой популярности 
и распространенности не происходит, хотя по-
ложительное значение и эффективность исполь-
зования интегративного процесса в образовании 
были экспериментально доказаны рядом учёных. 

Все это связано с недостаточностью теоре-
тической базы и материалов, отсутствием мето-
дических рекомендаций и практических пособий 
относительно интегративных процессов в эколо-
гическом образовании и воспитании. Следова-
тельно, отсутствие полноценно функционирую-
щей образовательной базы затрудняет процесс 
профессиональной подготовки будущих специа-
листов к экологическому образованию детей. 
Недостаточно освещены сам процесс подготовки 
студентов педагогических вузов в сфере эколо-
гического контекста учебно-воспитательной ра-
боты с детьми дошкольного возраста, организа-
ционные и теоретические вопросы построения 
образовательного процесса в высшей школе, по-
зволяющие сформировать целостные, обобщен-
ные знания о взаимоотношениях организмов 
между собой и со средой обитания. Таким обра-
зом, необходима реструктуризация содержа-
тельной стороны экологической сферы воспита-
ния и образования, которая будет заключаться не 
только в модернизации отдельных элементов и 
частей содержания, а создании качественно но-
вого дидактического содержания. 

Интегративное обучение позволяет более 
полно и продуктивно освещать взаимосвязи всех 
компонентов природы и место человека в ней, 
формируя целостное представление картины 
мира во всех ее взаимосвязях и взаимозависимо-
стях, развивает интерес к предметам и явлениям 
окружающей действительности, развивает ком-
муникативные качества личности, позволяет де-

литься переживаниями и впечатлениями, дает 
возможность реализовывать свой творческий по-
тенциал в разнообразных видах деятельности. 
Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, 
что в традиционном обучении дошкольников 
недостаточно используются огромные возмож-
ности в развитии интеллекта ребенка, активиза-
ция которых наиболее полно происходит при 
альтернативном использовании интегративного 
подхода. 

В последнее время интегративные тенден-
ции получили новое развитие в экологическом 
образовании. Содержательный аспект экологии 
как науки пронизывает все виды жизнедеятель-
ности человека, что позволяет применять эколо-
гические знания во всех сферах и отраслях, в том 
числе в области воспитания и образования до-
школьников. Таким образом, процесс экологиче-
ского воспитания и обучения дошкольников мо-
жет проходить на основе внутрипредметной, 
межпредметной и межсистемной интеграции. 

В реальной практике интеграция экологиче-
ского образования предполагает синтез, поиск 
новых форм подготовки и отбора содержатель-
ного материала, который должен быть кратким и 
ёмким. Формирование экологических представ-
лений должно основываться на усилении дея-
тельностного и личностного подходов, преду-
сматривающих в своей основе личностно-ориен-
тированную модель образования. В подтвержде-
ние этого Б. М. Тажигулова отмечает, что одной 
из ведущих тенденций реформирования совре-
менного образования является усиление инте-
грационных процессов, стимулирующих интерес 
дошкольников к познанию сущности процессов 
и явлений мира как целостных объектов [4]. 

Экология как комплексная наука имеет ряд 
междисциплинарных связей (с биологией, гене-
тикой, медициной, философией, искусством, 
практической деятельностью и др.), что позволя-
ет ей обладать высоким уровнем интеграции. В 
сфере применения в дошкольном образовании 
это подразумевает экологизацию всей деятель-
ности педагогического коллектива и экологиза-
цию различных видов деятельности ребенка-
дошкольника. 

Существуют два аспекта проблемы интегра-
ции в образовании: когнитивный (интеграция 
содержания) и технологический (интеграция ме-
тодов и форм обучения). На современном этапе 
интегративные тенденции в образовании начи-
нают реализовываться как законы. 

Распространенным является также подход, 
который предусматривает переход от комплекса 
разнопредметных представлений к единому ин-
тегрированному взгляду на дидактическую сис-
тему. 
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Интеграция является единым процессом 
взаимодействия элементов, где вместе с тем 
обеспечивается системность конечного резуль-
тата и сохраняются индивидуальные свойства 
элементов интеграции. Если в системе школьно-
го образования существуют противоречивые 
взгляды относительно целесообразности внедре-
ния интегрированных курсов, то для системы 
дошкольного образования характерна едино-
душная положительная позиция принятия как 
жизненной необходимости внедрения и прове-
дения интеграционных процессов в практику ра-
боты с дошкольниками. (А. Богуш, А. Беленькая, 
Н. Гавриш, Н. Губанова, С. Д. Кириенко, Е. Кру-
тий, Н. А. Рыжова, С. Л. Сажина, В. С. Соловьё-
ва и др.). 

Успешность управления интеграционными 
процессами зависит от владения теоретическими 
основами педагогической интеграции как спосо-
ба научного познания и инструмента практиче-
ской деятельности. Совокупность теоретических 
положений о сущности феномена интеграции в 
современной педагогике объединены общим по-
нятием «интегративный подход» [5–7]. 

Интегрированные занятия – это форма учеб-
но-воспитательной работы, которая объединяет 
блоки из разных областей знаний вокруг одной 
темы с целью информационного и эмоциональ-
ного обогащения восприятия, мышления, чувств 
детей, которое дает возможность познавать оп-
ределенное явление с разных сторон, достигать 
целостности знаний. Результатом системного 
внедрения таких знаний является формулирова-
ние системного мышления, возбуждение вооб-
ражения, положительно-эмоционального отно-
шения к процессу познания, конечным результа-
том которого может выступать экологически 
сформированная компетентная личность. 

Многие воспитатели стараются самостоя-
тельно разрабатывать конспекты интегрирован-
ных занятий и проводить их. Но несовершенная 
подготовка интегрированных занятий плохо от-
ражается на развитии мышления детей дошколь-
ного возраста и вносит путаницу при формиро-
вании у них отдельных понятий и представле-
ний, иногда является даже причиной ошибочно-
го мировоззрения. Необходимо учитывать тот 
факт, что цели и задачи экологического образо-
вания основаны на биоэкоцентризме (человек – 
часть природы), а содержание и методики, за-
частую, базируются на антропоцентрическом 
подходе (человек – хозяин природы, мир для че-
ловека) [8]. 

Наиболее распространенные стереотипы, 
присущие антропоцентрической парадигме, от-
ражают потребительское отношение к природе: 
«человек – царь, хозяин природы»; «вредные и 

полезные животные, растения»; деление при-
родных объектов на опасные и неопасные, кра-
сивые и безобразные и т. д. В результате боль-
шинство студентов, прошедших курс по эколо-
гическому образованию и воспитанию, а также 
практикующие педагоги-воспитатели невольно 
склоняются к антропоцентрическому подходу 
(человек – хозяин природы), тем самым форми-
руя у дошкольников уже на подсознательном 
уровне негативное отношение к хищникам, ядо-
витым растениям, грибам. С позиции биоэкоцен-
тризма организмы не могут быть хорошими и 
плохими, полезными или вредными. 

Также необходимо учитывать, что решать 
задачи формирования понятий и представлений 
детей можно только с учетом особенностей, ко-
торые обусловлены спецификой возраста и ха-
рактерными для него видами интересной для 
дошкольников деятельности, а также правиль-
ным их объединением. Воспитатели же, разраба-
тывая конспект, часто сопровождают его воз-
можно большим количеством методов, приёмов, 
охватывая много разделов. 

Современная дидактика требует целостного 
технологического подхода к организации педаго-
гического процесса. Специфика интегрированно-
го обучения создает благоприятные условия для 
проявления творчества воспитателей и детей. 

Выводы. При подготовке будущих специа-
листов дошкольного образования необходимо 
учитывать, что интегрированный курс должен 
строиться на основе объединения знаний из от-
дельных проблем в интегрированные блоки, ко-
торые создают предпосылки для разносторонне-
го рассмотрения базовых понятий, явлений, бо-
лее широкого охвата содержания, формирования 
у детей системного мышления, положительно-
эмоционального отношения к познанию, в том 
числе предоставляет возможность экономного 
использования учебного времени. 

Однако следует помнить, что подбор учеб-
ного материала информативного и привлека-
тельного содержания сам по себе не обеспечива-
ет эффективности его усвоения и развития от-
дельных сторон личности ребенка. Для этого не-
обходимо стратегическое видение отдаленных и 
близких целей, тщательный отбор средств, мето-
дов и приемов учебно-воспитательной работы в 
структуре целостной дидактической системы. 

Дальнейшие исследования будут направле-
ны на разработку методических рекомендаций 
при подготовке студентов в сфере экологическо-
го образования дошкольников с использованием 
интегративного подхода, а также на поиск усло-
вий эффективной подготовки студентов педаго-
гических вузов по формированию экологической 
грамотности и компетентности дошкольников. 
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УДК 378.14:678 
Сейдаметова З. Н. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация. В статье рассматривается проблема выявления и научного обоснования критериев 

и уровней для определения качества и степени сформированности информационной компетентности 
будущих инженеров-педагогов швейного профиля. Для объективной оценки выделены три последова-
тельно взаимосвязанных уровня: высокий (творческий), средний (достаточный), низкий (ограничен-
ный). Для описания содержательной характеристики уровней выделены следующие критерии: сформи-
рованность мотивационно-ценностного отношения к информационным знаниям и умениям; сформи-
рованность системы информационных знаний; сформированность системы информационных уме-
ний; наличие способности к самооценке результатов собственной информационной деятельности. 

Ключевые слова: инженер-педагог, информационная компетентность, уровни информационной 
компетентности, критерии, информационная деятельность. 

Сейдаметова З. Н. 
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 
Анотація. У статті розглядається проблема виявлення та наукового обґрунтування критеріїв 

та рівнів для визначення якості та ступеня сформованості інформаційної компетентності майбут-
ніх інженерів-педагогів швейного профілю. Для об'єктивної оцінки виділені три послідовно взаємопо-
в'язаних рівня: високий (творчий), середній (достатній), низький (обмежений). Для опису змістовної 
характеристики рівнів виділено такі критерії: сформованість мотиваційно-ціннісного ставлення до 
інформаційних знань і вмінь; сформованість системи інформаційних знань; сформованість системи 
інформаційних умінь; наявність здатності до самооцінки результатів власної інформаційної діяль-
ності. 

Ключові слова: інженер-педагог, інформаційна компетентність, рівні інформаційної компетен-
тності, критерії, інформаційна діяльність. 

Seidametova Z. N. 
CRITERIA AND LEVELS FOR DEFINING THE INFORMATION COMPETENCE 

OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS OF SEWING PROFILE 
Summary. The article deals with the problem of identifying and scientific justification of criteria and le-

vels for defining the quality and degree of the development of information competence of future engineers-
teachers of sewing profile. 
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For an objective assessment of the formation of the engineers-teachers competence three interrelated le-
vels have been identified: high (creative), intermediate (sufficient) and low (limited) levels. 

To describe the characteristics of meaningful levels of formation the following criteria have been empha-
sized: the criterion of formation of motivational and valuable relation to the professionally necessary infor-
mational knowledge and skills (motivational valuable). The formation of the necessary information systems 
knowledge (the component of knowledge) and formation of the necessary information systems skills (opera-
tional-active) of the criterion of formation of ability to self-assessment of results of their own information ac-
tivities (reflexive) are defined. We have developed the criteria presented in the form of descriptive characte-
ristics manifestations information competence of engineers-teachers of sewing profile in each of its structural 
components: personal, cognitive, operational-activity, reflexive-estimated. 

Information competence of engineers and educators is formed by passing a limited (low) level on the 
creative, and can be diagnosed on the basis of compliance with the spirit and concept of information compe-
tence, structure and experience of different types of information activity to a certain level of formation. 

Key words: engineer-teacher, informational competence, the levels of informational competence, crite-
ria, informational activities. 
 

Постановка проблемы. Проблема диагно-
стирования информационной компетентности 
связана с проблемой выявления и научным 
обоснованием критериев и уровней, посредством 
которых можно определить качество и степень 
ее сформированности. Критерии должны изме-
ряться определенными показателями, которые 
подлежат формализации [1]. Это позволит опре-
делить уровни информационной компетентности 
будущих инженеров-педагогов для качественной 
оценки и анализа результатов педагогического 
процесса, направленного на ее формирование. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Согласно теории уровневого подхода 
структура каких-либо педагогических процессов 
имеет «высшие» и «низшие» уровни, между ко-
торыми существуют определенные закономер-
ные связи. Уровневая иерархия педагогических 
систем позволяет формироваться высшим уров-
ням, опираясь на более низкие уровни, то есть 
иерархические закономерности системы низких 
уровней подчиняются закономерностям системы 
высших уровней и каждый последующий уро-
вень системы происходит от предыдущего. 

«Понятие «уровень» отражает диалектиче-
ский характер процесса развития, позволяющий 
познать предмет во всем многообразии его 
свойств, связей и отношений, и употребляется 
для отображения последовательности традиций, 
где многие из последующих представляют собой 
менее крупные ступени повышения организации 
по сравнению с одной или несколькими преды-
дущими ступенями» [2]. 

Проблемой определения уровней качествен-
ное состояние педагогических систем занима-
лись многие ученые. 

Ю. А. Конаржевский выделяет три ступени 
перехода с уровня на уровень: «усложнение раз-
вития элементов, приводящее к усложнению 
структуры; создание более совершенной систе-
мы отношений между элементами, т. е. создание 

более совершенной структуры с последующим 
доразвитием до уровня развития структуры; од-
новременное совершенствование элементов 
структуры» [3, с. 228]. 

В. А. Сластенин классифицирует уровни та-
ким образом: интуитивный, репродуктивный, 
репродуктивно-творческий, творчески-репродук-
тивный, творческий [4]. 

В исследованиях В. П. Беспалько деятель-
ность, усвоенная человеком, может выступать в 
последующем ее использовании либо в репро-
дуктивном виде (прямое повторение усвоенного 
без изменений), либо в продуктивном виде (с 
созданием нового метода, продукта и т. д.). Ав-
тор определяет четыре уровня освоения деятель-
ности: 1) узнавание объектов, свойств, процес-
сов данной области деятельности; 2) воспроиз-
ведение информации, операций, действий; 
3) продуктивная деятельность по ранее усвоен-
ной программе на множестве объектов; 4) про-
дуктивная деятельность на любом множестве 
объектов путем самостоятельного конструиро-
вания программы деятельности [5]. 

Б. С. Блум в своих работах утверждает, что, 
сравнивая цели, заложенные в учебных планах, с 
принципиально возможными результатами, пре-
подаватели могут определить типы заданий и 
дополнительные цели для включения их в свой 
учебный план, рассчитанный на различные 
уровни обучающихся. Такой подход облегчает 
проектирование учебного процесса и способст-
вует выработке методики и процедур оценки. 
Она является эффективным инструментом для 
анализа влияния обучения на развитие у студен-
тов способностей к запоминанию, осмыслению и 
решению задач. Исследовантель выделяет шесть 
основных разделов освоения информации: зна-
ние, понимание, применение, анализ, синтез и 
оценка [6]. 

Изучение и анализ научных изысканий упо-
мянутых авторов позволяют выполнить уровне-
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вую диагностику формирования любого педаго-
гического процесса. 

В связи с этим целью статьи является вы-
явление и научное обоснование критериев и 
уровней, посредством которых можно опреде-
лить качество и степень сформированности ин-
формационной компетентности будущих инже-
неров-педагогов швейного профиля. 

Изложение основного материала. Количе-
ство уровней для оценки результатов педагоги-
ческого процесса обычно находится в пределах 
от трех до пяти. Чаще всего педагоги-исследова-
тели рассматривают трехуровневую систему для 
объективного проведения экспериментального 
исследования. Исходя из этого для объективной 
оценки сформированности информационной 
компетентности инженеров-педагогов швейного 
профиля были выделены три последовательно 
взаимосвязанных уровня: высокий (творческий), 
средний (достаточный), низкий (ограничен-
ный). 

Для описания содержательной характери-
стики уровней сформированности нами были 
выделены признаки – критерии, на основании 
которых «производится оценка, определение или 
классификация» информационной компетентно-
сти [7, с. 207]. 

Следует отметить, что каждый критерий для 
объективного сравнения характеризует высокий 
уровень изучаемого явления и является эталон-
ным образцом, по которому выявляется степень 
соответствия. Поэтому критерий должен быть 
содержательно развернутым и включать в себя 
частные единицы измерения – показатели, по-
зволяющие «измерять» свойства реального объ-
екта в сравнении с идеалом. 

Основные требования к критериям могут 
быть сформулированы следующим образом: 
«они должны быть объективными; включать са-
мые существенные, основные моменты иссле-
дуемого явления; охватывать типичные стороны 
явления; формулироваться ясно, коротко, точно; 
измерять именно то, что хочет проверить иссле-
дователь» [2]. 

Сложности при разработке критериев для 
оценки информационной компетентности инже-
неров-педагогов швейного профиля в основном 
связаны с необходимостью отражения в ее 
структуре инженерной и педагогической состав-
ляющих. 

Поэтому критерии для оценки сформиро-
ванности информационной компетентности как 
образовательного результата мы рассматривали 
в рамках учебно-профессиональной деятельно-
сти на основе четырех типов опыта осуществле-
ния деятельности, предложенных В. В. Краев-
ским [8, с. 4], которые могут быть применены к 

любому виду деятельности, в том числе и к ин-
формационной деятельности с использованием 
информационно-компьютерных технологий. 

1. Опыт осуществления эмоционально-цен-
ностных отношений, связанных с мотивами, по-
требностями использования информации и про-
фессионально-ориентированных информацион-
ных технологий, фиксированный в форме лич-
ностных ориентаций. 

2. Опыт познавательной деятельности в об-
ласти универсальных и профессионально-
ориентированных информационных технологий 
в форме ее результатов – знаний. 

3. Опыт осуществления необходимых спо-
собов информационной деятельности в будущей 
профессиональной сфере (опыт решения стан-
дартных типовых задач использования профес-
сионально-ориентированных информационных 
технологий) в форме умений действовать по об-
разцу. 

4. Опыт творческой деятельности в сфере 
профессионально-ориентированных информаци-
онных технологий – в форме умений принимать 
эффективные решения в проблемных нестан-
дартных ситуациях. 

Итак, на основе анализа рассмотренной вы-
ше научно-педагогической литературы по ис-
следуемой проблеме степень сформированности 
информационной компетентности инженеров-
педагогов швейного профиля может быть диаг-
ностирована исходя из 
- понимания информационной компетентно-

сти будущего инженера-педагога швейного 
профиля как качественной характеристики 
субъекта информационной деятельности, ко-
торая определяется совокупностью предмет-
но-специальных знаний, специфических спо-
собностей и личностных качеств в сфере 
компьютеризации и информатизации образо-
вания и производства, позволяющих прини-
мать эффективные решения в инженерно-
педагогической деятельности; 

- структуры информационной компетентно-
сти будущего инженера-педагога, включаю-
щей в себя личностный, когнитивный, опера-
ционно-деятельностный, рефлексивно-
оценочный компоненты; 

- опыта различных видов деятельности с ис-
пользованием информационно-компьютерных 
технологий. 

Согласно этому разработанные нами крите-
рии представлены в виде описательной характе-
ристики проявления информационной компе-
тентности инженеров-педагогов швейного про-
филя в каждом из ее структурных компонентов: 
личностном, когнитивном, операционно-деятель-
ностном, рефлексивно-оценочном. 
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Раскроем подробно содержание каждого 
уровня и критериев сформированности инфор-
мационной компетентности будущих инжене-
ров-педагогов швейного профиля. 

Низкий уровень (ограниченный) указывает 
на ограниченность владения знаниями в области 
информационно-компьютерных технологий и 
отсутствие навыков их применения в профес-
сиональной деятельности, что обнаруживает не-
готовность к осуществлению информационной 
деятельности в профессиональной инженерной и 
педагогической сферах. 

Далее рассмотрим критерии, свойственные 
низкому уровню сформированности информаци-
онной компетентности. 

Критерий сформированности мотивацион-
но-ценностного отношения к профессионально 
необходимым информационным знаниям и уме-
ниям (мотивационно-ценностный): отсутствие 
заинтересованности в получении новых знаний и 
умений, и, как следствие, несформированность 
информационных потребностей, мотивов и ин-
тересов в изучении информационных техноло-
гий, неумение постановки целей собственной 
информационной деятельности. 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных знаний (знаниевый): 
знания в области универсальных информацион-
ных технологий бессистемные и поверхностные; 
обучающиеся имеют ограниченный объем зна-
ний об известных способах работы с различны-
ми источниками информации, который практи-
чески не используется в профессиональной дея-
тельности. 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных умений (операцион-
но-деятельностный): минимальный объем уме-
ний работы с информацией, в основном, с ис-
пользованием универсальных программных 
средств, который практически не применяется в 
профессиональной деятельности. 

Критерий сформированности способности 
к самооценке результатов собственной инфор-
мационной деятельности (рефлексивный): зани-
женная самооценка опыта собственной инфор-
мационной деятельности. 

Средний уровень (достаточный) указывает 
на ситуативный интерес к познанию особенно-
стей информационной деятельности в профес-
сиональной сфере, нестабильное и неполное 
владение информацией (знаниями), относящейся 
к различным аспектам применения информаци-
онно-компьютерных технологий и навыкам их 
применения в профессиональной деятельности, 
готовность к реализации информационной дея-
тельности для решения стандартных задач в 
профессиональной сфере. 

Рассмотрим критерии, свойственные сред-
нему уровню сформированности информацион-
ной компетентности. 

Критерий сформированности мотивацион-
но-ценностного отношения к профессионально 
необходимым информационным знаниям и уме-
ниям (мотивационно-ценностный): осознанная 
заинтересованность в получении новых знаний и 
умений, что служит основой для формирования 
информационных потребностей и интересов, по-
нимание необходимости изучения информаци-
онных технологий и компьютерной техники для 
успешной реализации профессиональной дея-
тельности. 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных знаний (знаниевый): 
система декларативных и процедурных знаний в 
области профессионально ориентированных ин-
формационных технологий; хорошо ориентиру-
ются в различных информационных источниках; 
необходимый объем тезауруса в области инфор-
матизации и компьютеризации образования и 
производства (швейной отрасли). 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных умений (операцион-
но-деятельностный): владение студентом ос-
новными приемами и алгоритмами поиска, ана-
лиза, оценки информации; умение решения 
стандартных задач (по алгоритму) с использова-
нием профессионально-ориентированных инфор-
мационных технологий (САПР одежды, графиче-
ские редакторы, программы для разработки муль-
тимедийных образовательных ресурсов и т. д.) 

Критерий сформированности способности 
к самооценке результатов собственной инфор-
мационной деятельности (рефлексивный): за-
вышенная самооценка опыта собственной ин-
формационной деятельности. 

Высокий уровень (творческий) указывает 
на осознание значимости и ценности информа-
ции для развития и самообразования; активное 
использование в учебно-профессиональной дея-
тельности информационно-компьютерных тех-
нологий; умение творчески решать нестандарт-
ные профессиональные задачи в учебной дея-
тельности, способность ориентироваться в ин-
формационном пространстве и использовать его 
для формирования новых знаний, умений для 
самообразования. 

Далее рассмотрим критерии, свойственные 
высокому уровню сформированности информа-
ционной компетентности. 

Критерий сформированности мотивацион-
но-ценностного отношения к профессионально 
необходимым информационным знаниям и уме-
ниям (мотивационно-ценностный): высокая за-
интересованность в приобретении новых знаний 
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и умений и, как следствие, развитая система ус-
тойчивых и направленных информационных по-
требностей и интересов, высокая мотивация к 
информационной деятельности, направленность 
на будущие профессиональные достижения; 
стремление и осознание ценности информации 
для самообразования и развития. 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных знаний (знаниевый): 
сформированное у студента информационное 
мировоззрение, система процедурных специаль-
ных инженерных и методологических знаний в 
области информатизации и компьютеризации 
образования и производства одежды; большой 
объем тезауруса в области информатизации и 
компьютеризации образования и производства 
(швейной отрасли). 

Критерий сформированности необходимой 
системы информационных умений (операцион-
но-деятельностный): владение системой умений 
известных способов работы с профессионально 
значимой информацией (синтезировать, интер-
претировать, классифицировать и т. д.); владе-
ние приемами использования профессионально 
ориентированных информационных технологий 
в учебно-профессиональной деятельности; уме-
ние принимать решение в нестандартных ситуа-
циях; способность к самостоятельному изуче-
нию и освоению нового прикладного программ-
ного обеспечения; способность осознанно и 
творчески использовать приобретенные знания и 
умения при решении творческих учебно-
профессиональных задач с использованием про-
фессионально ориентированных информацион-
ных технологий (САПР одежды, графические 
редакторы, программы для разработки мульти-
медийных образовательных ресурсов и т. д.) 

Критерий сформированности способности 
к самооценке результатов собственной инфор-
мационной деятельности (рефлексивный): адек-
ватная самооценка опыта собственной информа-
ционной деятельности. 

Выводы. Информационная компетентность 
инженеров-педагогов швейного профиля форми-
руется, переходя с одного уровня на другой, и 
может быть диагностирована исходя из соответ-
ствия понятия и сущности информационной 
компетентности, ее структуры и опыта различ-
ных видов информационной деятельности опре-
деленному уровню сформированности. Выяв-
ленные уровни и критерии обусловливают целе-
направленную и эффективную организацию и 
мониторинг процесса ее формирования при про-
ведении педагогического эксперимента и анали-
за его результатов в педагогическом процессе. 
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