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ПЕРЕДМОВА 
 
У монографії «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» 

представлено результати науково-дослідної діяльності викладачів факультету 
початкової, технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» у межах виконання 
комплексної наукової теми кафедри теорії і практики початкової освіти 
«Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти» (номер державної 
реєстрації – 0115U003313), а також у межах реалізації комплексної наукової програми 
науково-дослідної роботи кафедри педагогіки вищої школи «Гуманізація навчально-
виховного процесу у вищій школі» (номер державної реєстрації – 0114U001251). 
Монографія – це наукові розвідки колективу авторів ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» та кількох однодумців із інших навчальних закладів України: 
від знаних науковців, докторів та кандидатів педагогічних наук, професорів та 
доцентів, до старших викладачів та аспірантів, які розпочинають шлях у науці. 

Монографія вміщує чотири розділи, кожен із яких висвітлює ту чи іншу актуальну 
педагогічну проблему сучасної педагогічної освіти: теоретичні й практичні аспекти 
професійної підготовки педагогів; формування цифрової компетентності майбутнього 
вчителя в умовах інформатизації освіти; впровадження інноваційних технологій у 
підготовку майбутніх учителів; теоретичні аспекти культурологічної та мистецької 
освіти. 

Актуальність обраної проблематики обумовлена соціально-економічними 
перетвореннями, що відбуваються в Україні, процесами глобалізації та інтеграції 
світової спільноти, рухом нашої держави до європейського освітнього простору, що 
зумовлює гостру необхідність модернізації системи освіти, зокрема вищої. 
Суспільство потребує компетентних фахівців, які поєднують фундаментальні знання і 
ґрунтовну практичну підготовку, здатні раціонально діяти у складних, 
непередбачуваних ситуаціях певної сфери життєдіяльності людини. Для цього вища 
освіта повинна максимально враховувати тенденції розвитку сучасного суспільства, 
тісно інтегруватися з наукою та виробничою сферою. Завдання вищої освіти в цих 
умовах – забезпечити підготовку молоді до сучасних і майбутніх ринків праці, 
орієнтуватися на потреби провідних установ та підприємств, гарантувати випускникам 
конкурентоспроможність отриманої кваліфікації, з одного боку, та набуття якостей 
мобільності (у тому числі – професійної) через педагогічно виважене, доцільне 
використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, з іншого. Це 
передбачає переосмислення структури і змісту навчання у вищих навчальних 
закладах, використання новітніх форм організації і методів навчання, передусім у 
підготовці майбутніх учителів. 

Видання адресоване ученим-дослідникам, учителям-практикам, науковцям-
початківцям і всім небайдужим до проблем розвитку освіти України в часи її сутнісного 
реформування, переносу навчальних пріоритетів, зміни освітньої парадигми, 
поступової адаптації до вимог сучасного суспільства.  
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Анотація. У чинних освітянських документах обґрунтовується необхідність зрушень у 

нинішній системі освіти в Україні та вказуються провідні шляхи їх реалізації на практиці. З 
огляду потреби і проблемні поля розвитку сучасної системи української освіти у цій статті 
автор намагається створити підґрунтя для скеровування наукових пошуків сучасних 
українських науковців у найбільш проблемних напрямах розвитку фахової підготовки вчителя 
початкової школи на сучасному інноваційному етапі розвитку. Науковий аналіз тематичних 
векторів педагогічних досліджень у галузі підготовки вчителів початкової школи дозволив 
автору виокремити шість основних напрямів: загальнопедагогічний, методичний, професійно-
особистісний, психологічний, історичний, іноземний. Кожен із напрямів досліджень є вагомим 
і актуальним для сучасної педагогічної науки. Однак загальнопедагогічний, методичний та 
професійно-особистісний є провідними у вивченні та визначенні шляхів і способів 
реформування й оновлення системи фахової підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи. 

Ключові слова: вища освіта; професійна підготовка; учитель початкової школи; 
наукові дослідження. 
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Abstract. Current educational documents substantiate the need for changes in the 
educational system in Ukraine and outline the main ways of their implementation in practice. 
According to the needs and problem areas of the development of the modern system of Ukrainian 
education in this article, the author tries to create the basis for directing scientific researches of 
contemporary Ukrainian scholars in the most problematic areas of the development of professional 
education of the primary school teachers at the modern innovative stage of development. The 
scientific analysis of the thematic vectors of pedagogical research in the field of training primary 
school teachers allows the author to distinguish six main areas: general pedagogical, 
methodological, professional and personal, psychological, historical, foreign. Each of the directions 
of research is important and relevant for modern pedagogical science. However, general 
pedagogical, methodological and professional and personal are leading in the study and definition 
of ways and means of reforming and updating the system of future primary school teacher 
professional training. 

Key words: higher education; professional training; primary school teacher; scientific 
research. 

 
Актуальність дослідження. Найближчі напрями розвитку української системи 

вищої педагогічної освіти в умовах її реформування й перспективи цього процесу 
відображено в змісті основних нормативних документів світового та державного рівнів: 
Закон України «Про вищу освіту», «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти 
України та її інтеграції в європейський освітній простір», «Концепція наукової, науково-
технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України», «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій», «Концептуальні засади та напрями розвитку вищої 
освіти в Україні», «Педагогічна Конституція Європи», «Про Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», галузева «Концепція розвитку 
неперервної педагогічної освіти» та ін. 

Нормативні документи орієнтують на підготовку педагогічного працівника нового 
типу, який має достатній рівень загальної та фахової підготовки для гідної праці в 
нових постійно змінюваних соціокультурних умовах професійної діяльності. Із цього 
приводу у «Білій книзі освіти України» провідні вітчизняні науковці (І. Бурда, М. Євтух, 
І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, О. Ляшенко, В. Мадзігон, С. Максименко, Н. Ничкало, 
О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) зауважили: «Сьогодні, на початку третього 
тисячоліття, Україна впритул підійшла до трансформаційної межі, коли пульс змін 
відчувається як ніколи. Відбувається зміна соціокультурних очікувань, мислення і 
способу буття, що безпосередньо віддзеркалюється в організації, функціонуванні й 
розвитку системи освіти. У цих умовах суспільні виклики і загрози як глобальні, так і 
локальні, передусім відображаються у системі освіти, яка втім виявляється найбільш 
стійкою і стабільною серед існуючих соціальних систем» [1, с.180]. 

У чинних освітянських документах також обґрунтовується необхідність зрушень 
у нинішній системі освіти в Україні та вказуються провідні шляхи їх реалізації на 
практиці. Зокрема в професійній педагогічній освіті на перший план виходить 
опанування майбутніми вчителями не лише інформаційно-комунікаційних технологій, 
але і їх інноваційних форм. З огляду потреби і проблемні поля розвитку сучасної 
системи української освіти виникає необхідність скеровування наукових пошуків 
сучасних українських науковців у найбільш проблемних напрямах розвитку освітньої 
системи України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію фахової підготовки 
вчителя початкової школи на сучасному інноваційному етапі її розвитку насамперед 
визначають багаті традиції вітчизняної школи, напрацьовані упродовж тривалої 
ґенези, розвинені й висвітлені в наукових доробках визнаних діячів у галузі теорії й 
методики початкової освіти (Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, М. Богданович, В. Бондар, 
М. Вашуленко, І. Ґудзик, П. Гусак, Н. Кузьміна, Н. Листопад, Е. Ляска, О. Мельничайко, 
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Н. Ничкало, Г. Олійник, О. Савченко, Н. Скрипченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич, 
О. Хорошковська, І. Шапошнікова та ін.).  

Досить дослідженими нині виступають і сучасні проблеми професійної 
підготовки вчителя початкової школи в умовах реформування вищої та початкової 
загальноосвітньої школи, серед яких чітко простежується розвиток у вивченні як 
традиційних педагогічних питань підготовки вчителя початкової школи (В. Бадер, 
О. Будник, І. Бужина, М. Васильєва, Т. Довженко, Б. Долинський, Л. Коваль, 
А. Крамаренко, Т. Кучай, О. Кучерявий, С. Литвиненко, Є. Лодатко, М. Марусинець, 
О. Матвієнко, О. Митник, З. Онишків, І. Пальшкова, Д. Пащенко, Н. Теличко, 
Г. Товканець, О. Хижна та ін.), так і інноваційних технологій та підходів до підготовки 
фахівців початкової освіти (Г. Воскобойнікова, Т. Гуменникова, В. Желанова, 
А. Коломієць, О. Комар, О. Кучай, С. Мартиненко, Н. Олефіренко, І. Осадченко, 
Л. Петухова, Р. Пріма, О. Сорока, С. Стрілець, Л. Хоружа, О. Ярошинська,  
І. Ящук та ін.).  

Характеризуючи сучасний етап розвитку процесу фахової підготовки вчителя 
початкової школи в Україні, Л. Коваль зазначила, що тенденції функціонування нової 
чотирирічної початкової школи (поширення ідей гуманізації, запровадження 
компетентнісного підходу, варіативності змісту, форм, методів і засобів навчання 
молодших школярів) зумовили необхідність розроблення особистісно-професійної 
підготовки вчителя, подальший розвиток системи підготовки майбутніх фахівців. У 
зв’язку із цим на початку ХХІ ст. активно розроблялися державні стандарти вищої 
педагогічної освіти, зокрема Галузевий стандарт для підготовки фахівців з початкового 
навчання. Проте ситуація, що склалася а педагогічній освіті, на думку Л. Коваль, була 
занадто суперечливою, оскільки декларувалася необхідність практико-орієнтованого 
характеру навчання, а насправді активно впроваджувався інформаційно-знаннєвий 
підхід і більшість викладачів педагогічних ВНЗ були не готові до глибоких системних 
змін [2]. 

Формулювання цілей статті. Усі окреслені перспективи та проблеми розвитку 
сучасної української системи освіти вимагають орієнтування в наявних на сьогодні 
тематичних напрямах українських досліджень, що стосуються  розвитку вищої школи. 
У цьому зв’язку метою статті виступає вивчення результатів цих наукових пошуків у 
проблемному полі фахової  підготовки майбутніх учителів початкової школи та 
узагальнення їх у вигляді тематичних векторів, що допоможе з’ясувати недостатньо на 
сьогодні вивчені аспекти цього процесу і в кінцевому результаті намітить актуальні 
напрями наступних наукових робіт у цій галузі. 

Теоретичні основи дослідження. Сучасне зміщення акцентів у підготовці 
майбутнього вчителя не є виключним лише для нашої країни, про що зокрема свідчать 
результати наукових пошуків О. Семеног. Аналізуючи інноваційні тенденції освітніх 
систем зарубіжних країн, дослідниця зазначила, що нині там поширюється концепція 
формування вчителя, готового працювати у прагматично-інформаційному суспільстві, 
наявна тенденція до збереження національних виховних традицій, зростає авторитет 
культуромовної особистості, пріоритетного значення набуває розвиток творчої 
індивідуальності студента та ін. Спираючись на ці узагальнення, О. Семеног вказала 
на аналогічно назрілу необхідність якісного збагачення змісту складових системи 
професійної підготовки майбутніх учителів в Україні, проте з урахуванням власних 
національно-освітніх традицій [3]. 

Подібного висновку про необхідність перегляду вітчизняної системи фахової 
підготовки вчителів у руслі євроінтеграції дійшла Л. Поліщук, дослідивши ідеї 
англійського досвіду професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що, 
на думку дослідниці, можуть творчо та ефективно використовуватися у системі 
педагогічної освіти України. Так, автор визначила шляхи застосування англійського 
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досвіду професійної підготовки вчителів початкової школи в Україні в умовах 
євроінтеграції, до яких зокрема віднесла такі:  

- розроблення єдиної системи стандартів професійної підготовки і діяльності 
вчителя в контексті загальних, інтегрованих вимог до його компетентності, 
професійних цінностей педагогів широкого спектра вмінь учителів управляти своєю 
педагогічною діяльністю (викладанням) та навчальною діяльністю учнів;  

- модернізацію змісту професійної підготовки вчителів початкової школи та 
переорієнтацію навчальних програм відповідно до європейських стандартів, 
спрямованих на посилення інтеграції теоретичних дисциплін педагогічного циклу, 
підвищення уваги до методичної підготовки та педагогічної практики;  

- забезпечення неперервності професійної підготовки вчителів початкової 
школи задля постійного зростання й розвитку професійних навичок та вмінь, за умови 
тісної співпраці з університетами, школами та місцевими органами освіти, які 
відповідають за професійну підготовку вчителів, що забезпечує широкий діапазон 
спеціальних знань у галузі вищої освіти, набуття практичного досвіду [4].  

О. Кучай зауважив, що нині педагогічна освіта України зазнала соціально-
політичних і економічних змін, але водночас в ній немає чіткої орієнтації на 
особистісно-професійний розвиток майбутніх учителів. Освітня система має помітно 
виражений авторитарний характер, у ній замало раціоналізму й активності, натомість 
у навчанні зосереджено увагу на заучуванні матеріалу, а не на його розумінні. Такий 
стиль роботи майбутні вчителі згодом приносять до шкільних класів, у зв’язку із чим 
особливої уваги заслуговує проблема поглиблення процесу оновлення педагогічної 
освіти, спрямованої на професійну підготовку вчителя в умовах євроінтеграції уже з 
першого етапу навчання, бо навчальні заклади не встигають за динамікою змін у сфері 
ІКТ [5, с. 91]. 

У змісті фахової підготовки сучасного вчителя початкової школи Г. Товканець та 
У. Щербей зазначили систему педагогічних, психологічних, методичних і спеціальних 
знань, практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійних функцій 
учителем, що ґрунтується на принципах безперервності, фундаментальності, 
варіативності, інтегративності, бінарності. На думку дослідниць, лише через 
міжпредметні зв’язки  навчальних дисциплін у майбутніх учителів початкових класів 
сформується цілісне розуміння сутності педагогічної професійної діяльності [6]. 

Серед організаційно-педагогічних умов ефективної реалізації системи фахової 
підготовки сучасного вчителя початкової школи Л. Коваль визначила зокрема такі: 
здатність викладача ВНЗ до інноваційної діяльності, самоорганізації, постійного 
вдосконалення професійної компетентності; використання в технологічній підготовці 
майбутніх учителів початкової школи технологічних карт і алгоритмічних приписів; 
моделювання квазіпрофесійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців; 
поетапність управління процесом професійної підготовки студентів до застосування 
загальнонавчальних технологій, що передбачає моніторинговий супровід на 
критеріальній основі; створення інформаційно-комунікаційного педагогічного 
середовища, яке забезпечує технологізацію змісту й процесу навчання майбутніх 
фахівців [2]. 

А. Коломієць зазначила, що методичними основами формування інформаційної 
культури – необхідного особистісного феномена майбутнього вчителя початкової 
школи – є зміст і форми організації навчального процесу та його методичне 
забезпечення, методика вивчення комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, методика 
застосування ІКТ у навчальному процесі, методика застосування комп’ютерно-ігрових 
технологій у школі. Основними організаційно-методичними умовами цього процесу 
дослідниця вважає створення у ВНЗ інформаційного середовища для забезпечення 
максимального доступу до інформаційних ресурсів; застосування особистісно 
орієнтованого, діяльнісного та інтегративного підходів до професійної підготовки 
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майбутнього вчителя початкових класів; створення умов для творчої інформаційної 
діяльності; вивчення студентами продуктів комп’ютерно-освітньої й комп’ютерно-
ігрової індустрії та ін. [7]. 

О. Будник указала, що оновлення змісту підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи передбачає врахування таких принципів: відповідність змісту освіти 
сучасним суспільним вимогам і професійним можливостям майбутнього фахівця; 
єдність процесуальних і змістових характеристик професійної освіти; гуманітаризація 
змісту вищої освіти; фундаменталізація змісту професійної освіти (інтеґрування 
суспільно-наукового та гуманітарного знання, налагодження міжпредметних зв’язків, 
забезпечення наступності у викладанні); відповідність змісту освіти досягненням 
сучасної науки й шкільної практики; врахування кращого міжнародного досвіду  
та ін. [8, с. 209]. 

Дослідивши напрями реформування початкової освіти в країнах Європейського 
союзу, І. Борисенко зауважила необхідність реформування вітчизняної початкової 
освіти шляхом модернізації її змісту внаслідок включення іноземних мов, знань із 
технологій та ІКТ, громадянського виховання і окремих тем, орієнтованих на суспільно-
особистісний розвиток учнів початкової школи [8].  

Вивчивши теоретико-методичні засади інноваційної діяльності майбутнього 
вчителя початкової школи, Л. Петриченко охарактеризувала її як педагогічну 
діяльність, зорієнтовану на оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень 
у традиційну систему, зміни в професійних мотивах і цінностях, спеціальних знаннях і 
вміннях, рефлексивній поведінці та професійно значущих особистісних якостях 
суб’єктів, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. Дослідниця 
обґрунтувала поняття інноваційної професійної компетентності як результату 
підготовки до інноваційної педагогічної діяльності [22]. 

Л. Петухова вказала, що наразі значне місце в системі підготовки вчителя 
початкової школи мають посідати знання про інформаційні процеси, що відбуваються 
у суспільстві, можливості й особливості використання ІКТ, доцільного використання 
принципів і методів наукового пошуку та аналізу інформації. Сформованість умінь 
роботи з персональним комп’ютером та в мережі, використання комп’ютерних 
технологій є надійною базою для підвищення власного рівня освіти майбутнього 
вчителя [23, с. 75]. 

На інноваційність як важливу рису професійної компетентності майбутнього 
вчителя початкової школи вказала і О. Комар: «Інноваційність вчителя складає 
невід’ємну частину його професійної компетентності як основного результату 
діяльності освітнього закладу, оскільки за компетентнісним підходом випускник 
педагогічного ВНЗ має не тільки володіти системою знань, умінь і навичок, а й набором 
компетенцій у пізнавальній, психологічній, інтелектуальній, інформаційній, 
економічній, правовій та інших сферах» [15, с. 379]. Визначаючи теоретико-
методологічні засади підготовки майбутніх учителів до забезпечення основ мистецької 
освіти учнів початкової школи, О. Хижна обґрунтувала необхідність урахування таких 
із них: гуманізації, екологізації, інтегративності, інноваційності, аксіологічності, 
діалогізації, особистісної зорієнтованості, мультикультурності та професійного 
спрямування [29]. 

Конкретизуючи роль та місце інноваційних технологій у процесі фахової 
підготовки вчителя початкової школи, С. Стрілець зазначила, що всі компоненти 
теоретичної, методичної та практичної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів засобами інноваційних технологій взаємопов’язані та взаємообумовлені, а в 
основу змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи інноваційними засобами 
покладено професійний стандарт педагогічної діяльності, що включає сукупність 
основних компетентностей вчителя. У зв’язку із цим діяльність викладача спрямована 
на вирішення професійних завдань у таких галузях: постановка цілей і завдань 
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педагогічної діяльності; мотивація навчальної діяльності; забезпечення інформаційної 
основи педагогічної діяльності; розроблення програм і прийняття педагогічних рішень; 
організація навчальної діяльності [18]. 

Т. Ярошинська подала визначення освітнього середовища професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи на сучасному етапі: цілісно 
педагогічно організована система умов, що забезпечують активну взаємодію суб’єктів 
освітнього процесу в межах освітнього простору закладу, спрямована на професійний 
та особистісний розвиток майбутнього педагога та формування його готовності до 
професійної діяльності. При цьому дослідниця виокремила такі компоненти освітнього 
середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: соціально-
культурний, навчально-виховний та інформаційно-комунікаційний [30].  

До основних умов підготовки майбутнього вчителя початкової школи щодо 
організації освітньо-розвивального середовища О. Писарчук віднесла такі: 
забезпечення позитивної мотивації до організації освітньо-розвивального середовища 
як засобу формування навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи; 
використання потенційних можливостей змісту психолого-педагогічних та методичних 
дисциплін для формування комплексу дидактико-технологічних знань і вмінь, 
здатностей до інтеграції компонентів освітньо-розвивального середовища; створення 
інтелектуально насиченого середовища в процесі інтерактивної взаємодії суб’єктів 
навчання [24].  

Отже, сучасні дослідники в галузі фахової підготовки вчителя початкової школи 
одностайно вказують, що сучасна школа потребує інноваційного вчителя, здатного 
опановувати та застосовувати новітні методи, форми та технології навчання, які 
забезпечують набуття професійної компетентності на якісно новому рівні. Разом із тим 
серед усіх інноваційних педагогічних технологій (інтерактивні, інформаційно-
комунікаційні, здоров’язбережувальні тощо) і підходів (компетентнісний, 
соціокультурний, синергетичний, акмеологічний, аксіологічний, технологічний та ін.), 
досить досліджених на сучасному етапі розвитку вищої педагогічної школі, за 
кардинальним впливом на систему фахової підготовки вчителя початкової школи на 
перший план виходять інформаційно-комунікаційні технології, що об’єднують 
мультимедійні, дистанційні, мережеві, хмарні, мобільні, е-навчання тощо.  

Окреслюючи значення застосування сучасних інформаційних технологій у 
фаховій підготовці вчителя початкової школи, А. Коломієць зауважила, що замість 
обслуговування освіта наразі має виконувати продуктивну роль та нові функції: 
створення умов для неперервної самоосвіти, забезпечення доступу до світових 
інформаційних ресурсів, розвиток навичок творчої інформаційної діяльності та ін. 
Дослідниця підкреслила, що інформатизація професійної освіти майбутнього вчителя 
початкових класів забезпечує досягнення двох стратегічних цілей: поліпшення якості 
підготовки фахівців з новим типом мислення, що відповідає вимогам інформаційного 
суспільства, та збільшення ефективності всіх видів навчально-пізнавальної та 
професійної діяльності на основі використання ІКТ [7].  

У цьому зв’язку С. Стрілець зазначила, що сьогодні у вищих закладах освіти 
повинна приділятися особлива увага оновленню навчальної літератури, її 
переорієнтації на методологічну проблематику і формування компетенцій студентів у 
галузі самостійної роботи з інформацією. Важливим стає розвиток інтернет-культури 
викладачів і студентів як одного з найважливіших завдань інновацій в освітньому 
просторі [18]. 

Н. Олефіренко закцентувала увагу на тому, що сучасний розвиток шкільної 
освіти в Україні, формування нової моделі початкової школи обумовлює потребу в 
ґрунтовному аналізі та переосмисленні теоретико-методичних і концептуальних засад 
підготовки майбутнього учителя початкових класів, забезпечення її відповідності 
викликам часу. На слушну думку дослідниці, запит суспільства на результати освіти 
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школярів, сучасні умови професійної діяльності вчителя початкової школи, пов’язані з 
різноманітністю освітніх систем, варіативністю змістового наповнення початкової 
освіти й технічного та технологічного забезпечення навчального процесу, 
розширенням можливостей інформаційних технологій для навчання школярів й 
необхідністю передбачати результати професійної діяльності, планувати способи 
досягнення прогнозованих результатів, аналізувати й оцінювати прийняті і можливі 
рішення – усе це сприяє зростанню значення проектувального компонента діяльності 
вчителя [17].  

Досліджуючи теоретичні й методичні засади підготовки майбутніх учителів 
початкових класів засобами мультимедійних технологій у Польщі, О. Кучай слушно 
зазначив, що фахівці початкової освіти, які володіють новітніми мультимедійними 
технологіями, є необхідною умовою суспільного прогресу, оскільки саме вчитель 
початкової освітньої ланки закладає основи знань людини. Однак, як свідчать 
практичні дослідження науковця, переважна кількість учителів початкової школи в 
Україні не готові використовувати ІКТ, мультимедійні технології у професійній 
діяльності, зокрема готувати й проводити уроки з комп’ютерною підтримкою [5].  

Аналогічного висновку про недостатню розробленість методичних аспектів 
застосування інформаційних технологій навчання, дефіцит чи повну відсутність 
належних україномовних педагогічних програмних засобів, призначених для 
безпосереднього використання студентами в навчально-виховному процесі, 
електронних навчальних продуктів українського виробництва, публікацій, методичних 
рекомендацій щодо застосування мультимедійних засобів навчання у професійній 
підготовці майбутнього вчителя початкових класів, невідповідний вимогам 
реформування сучасної вищої освіти стан організації самостійної пізнавальної 
діяльності студентів та формування в них відповідних умінь засобами інформаційних 
технологій, рівень їхньої комп’ютерної грамотності дійшли у своїх дослідженнях і 
Л. Гаврілова, В. Імбер, А. Коломієць, Л. Макаренко, О. Муковіз, Л. Петухова, О. Снігур, 
О. Суховірський та ін.  

Дослідження стану викладання предметів, у межах яких може здійснюватися 
підготовка вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій, 
дозволило О. Суховірському зауважити відсутність єдиних підходів до стратегії, 
організації, визначення змісту, завдань та ролі цих предметів, збіднений характер 
інформатичної підготовки, що не вповні реалізує її професійну спрямованість [28]. 
Разом із тим у дослідженні Р. Моцика підтверджено переважно позитивне ставлення 
студентів до необхідності вдосконалення форм, методів та методик використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової 
школи та до проблеми формування інформаційної культури вчителя початкових  
класів [18]. 

Відтак на інноваційному етапі розвитку вітчизняної системи фахової підготовки 
вчителя початкової школи чітко окреслилася проблема розроблення теоретико-
методичних засад застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час 
опанування майбутніми вчителями дисциплін професійного циклу, серед яких чільне 
місце посідають фахові методики: методика навчання мови, методика навчання 
математики та методика навчання природознавства. У цьому плані становлять інтерес 
вектори вітчизняного наукового пошуку щодо питань фахової підготовки вчителів 
початкових класів на сучасному етапі розвитку національної вищої педагогічної освіти 
та їх спрямованість на вирішення цієї проблеми.  

Вивчення дисертаційних досліджень та публікацій у науковій періодиці від 90-х 
рр. ХХ ст. і до 2016 рр., засвідчило наявність значної кількості розвідок, що обґрунтовує 
безсумнівну актуальність питань професійної підготовки вчителів початкової школи, та 
різноплановість їх розгляду. Науковий аналіз тематики й цільової спрямованості цих 
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педагогічних досліджень дозволив виокремити такі тематичні вектори наукового 
пошуку в галузі організації фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи: 

І. Загальнопедагогічний – найбільш об’ємний та широко представлений у 
вітчизняних наукових дослідженнях напрям, що висвітлює різноманітні 
загальнодидактичні та виховні аспекти навчання майбутнього вчителя початкової 
школи у ВНЗ, а також його підготовку до реалізації цих аспектів у майбутній 
професійній діяльності. Відтак педагогічний напрям представлено науковими 
розвідками з таких проблем:  

1) загальнодидактичні питання організації процесу фахової підготовки 
здобувачів зі спеціальності «Початкова освіта» у виші:  

- соціально-гуманітарна та фундаментальна підготовка (Г. Білавич, 
Ю. Горщенко, Н. Глузман, С. Гунько, І. Дарманська, Н. Казьмірчук, А. Ковальчук, 
І. Ковальчук, О. Саган та ін.); 

- професійна підготовка (Л. Анісімова, Н. Бахмат, О. Будник, М. Васильєва, 
Н. Воскресенська, О. Горська, М. Дарманський, С. Дубяга, Г. Дудчак, О. Кіліченко, 
І. Колеснікова, Л. Костюченко, С. Литвиненко, О. Маляренко, В. Мовчан, У. Понзель, 
Н. Плєшкова, Г. Товканець, І. Размолодчикова, Л. Ткаченко, Л. Хомич, О. Чепка, 
У. Щербей та ін.); 

- застосування традиційних та інноваційних технологій, засобів навчання у ВНЗ 
(П. Гусак, Л. Дубина, В. Желанова, В. Імбер, О. Муковіз, І. Осадченко, Н. Прасол, 
С. Стрілець, О. Ярошинська та ін.); 

- інтеграція змісту навчальних предметів у навчальних планах, педагогічна 
практика, педагогічна діагностика (В. Вонсович, О. Івлієва, Н. Казакова, А. Кащук, 
М. Прокоф’єва, В. Садова, К. Ткаченко та ін.); 

2) загальні аспекти формування готовності майбутніх педагогів до педагогічної 
праці й реалізації в початковій школі:  

- традиційних та інноваційних освітніх технологій, інноваційних засобів навчання 
(Л. Бєкірова, Т. Бєльчева, М. Гайдур, Т. Гуменникова, О. Іонова, А. Клочко, Л. Коваль, 
О. Комар, Г. Кравченко, А. Крамаренко, О. Кучай, О. Ліннік, О. Матвієнко, В. Матіяш, 
О. Мірошніченко, Т. Мірошніченко, Т. Нестеренко, Н. Олефіренко, Н. Павленко, 
О. Писарчук, О. Побірченко, Е. Рамазанова, Н. Сінопальнікова, О. Снігур, О. Сорока, 
О. Суховірський, Л. Філатова, Ф. Халілова, А. Цимбалару, Ю. Шаповал,  
І. Шкільова та ін.); 

- форм навчальної роботи: колективної, групової, індивідуальної, самостійної, 
позакласної, позашкільної та ін.; міжпредметних зв’язків, загальнодидактичних 
принципів (В. Балакірєва, З. Беркита, Я. Бузінська, Н. Савченко, І. Казанжи, 
Л. Коломієць, З. Онишків, М. Парфьонов, Л. Петриченко, Л. Присяжнюк, С. Ратовська, 
О. Титунь, Н. Ткаченко та ін.); 

- напрямів виховної роботи (І. Бужина, Л. Волик, О. Демченко, Н. Ковальова, 
Л. Колбіна, К. Маргітич, Л. Мацук, Т. Москвіна, Н. Науменко, О. Отич, Ю. Пастир, 
С. Паршук, Д. Пащенко, О. Філіпп’єва, І. Щербак та ін.); 

- системи оцінювання й контролю навчальних досягнень молодших школярів 
(Т. Бережинська, В. Завіна, О. Мельник, С. Мартиненко та ін.); 

- роботи з батьками молодших школярів та класного керівництва (О. Буздуган, 
Т. Коваль, С. Лавриненко, Т. Шанскова, О. Шквир та ін.); 

- корекційної роботи з учнями початкових класів, інклюзивного навчання, 
соціалізації молодших школярів (О. Баранова, К. Косова, С. Тафінцева та ін.); 

- розвитку інтелектуальної сфери молодшого школяра, його творчих здібностей, 
обдарованості та ін., роботи з педагогічно занедбаними учнями (О. Антонова, 
М. Ворник, І. Габеркорн, І. Єнгаличева, Ю. Клименюк, Л. Мерва, Ю. Музика, О. Митник 
та ін.). 
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Відтак кількість і тематика досліджень загальнопедагогічної спрямованості 
вказують на достатній ступінь наукового вивчення цього напряму в науковій літературі, 
що створює міцне підґрунтя для функціонування сучасної вітчизняної системи 
підготовки фахівців початкової освіти. До найбільш досліджених належать питання 
професійної підготовки майбутніх учителів у вишах, їхнє навчання застосовувати в 
майбутній професійній діяльності традиційні та інноваційні освітні технології й форми 
організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Крім того, бачимо, що на 
сьогодні в загальнопедагогічному напрямі загалом представлено комплексні 
дослідження щодо теоретико-методичних засад підготовки вчителів початкової школи 
засобами інноваційних технологій, проектування освітнього середовища професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи, педагогічних умов застосування 
мультимедійних та ІКТ-засобів навчання в підготовці майбутнього вчителя початкових 
класів, дистанційного навчання в системі його неперервної освіти та ін. [8;12; 27].  

Так, Н. Олефіренко зауважила, що упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальний процес, відповідні зміни в системі методів і прийомів 
викладання, поява електронних засобів навчання вплинули на професійну діяльність 
учителя початкової школи і передусім на її проектувальний компонент, оскільки 
обмеженість застосування готових електронних засобів у початковій школі обумовлює 
орієнтацію вчителя на самостійне проектування таких засобів відповідно до свого 
методичного задуму та індивідуальних потреб і особливостей школярів [17]. 

Дослідниця виокремила закономірності підготовки майбутнього учителя 
початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів, серед яких: 

1. Процес підготовки майбутніх учителів початкової школи, його зміст, методика 
і технологія організації детерміновані потребами суспільства в особистості вчителя, 
який володіє фундаментальними знаннями й навичками, готовий до продовження 
навчання в майбутньому, є різнобічно розвиненим, здатним до швидкої орієнтації в 
сучасному світі нових інформаційних технологій. 

2. Продуктивність професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 
у виші залежить від зорієнтованості закладу на застосування світових інформаційних 
ресурсів, натомість вплив навчально-методичної та матеріально-технічної бази 
закладу на зазначену продуктивність зменшується. 

3. Інформаційно-насичене середовище ВНЗ впливає на всі компоненти й 
результативність процесу підготовки майбутнього вчителя до проектування 
дидактичних електронних ресурсів. 

4. Навчальний процес передбачає взаємний розвиток й удосконалення 
професійної підготовки студента і викладача, при цьому роль викладача змінюється в 
напрямі посилення його організаторських і координаційних функцій, зокрема 
спрямованих на залучення студентів до наукової роботи та систематичної самоосвіти. 

5. Оновлення навчального закладу має відбуватися у відповідь на потреби 
суспільства і школи, проте будь-які зміни мають вписуватися в чинну систему 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи [17]. 

У своєму дослідженні О. Кучай приділив значну увагу розгляду концепцій 
підготовки вчителів початкових класів засобами мультимедійних технологій, указавши, 
що сучасне суспільство потребує якіснішої підготовки вчителів початкової школи, 
модернізації стилю їхньої роботи, наявності в них критичного мислення, підвищення 
професійного рівня. На думку науковця, лише раціональне поєднання традиційних 
освітніх засобів із сучасними інформаційними і комп’ютерними технологіями є шляхом 
вирішення завдання модернізації освіти, оскільки сучасна підготовка майбутніх 
учителів початкових класів засобами мультимедійних технологій забезпечує активне, 
творче оволодіння студентами досліджуваного предмета, дозволяє викласти матеріал 
на новому якісно вищому рівні [5, с. 110]. 
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На цій основі О. Кучай вказав на концепцію медіаосвіти майбутніх учителів 
початкових класів в Україні як провідну в їхній фаховій підготовці. Автор досить широко 
витлумачив поняття «мультимедіа» і описав застосування в процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців початкової освіти мультимедійних презентацій Microsoft 
Power Point, хмарних технологій, а також деяких апаратних засобів, як-от: інтерактивна 
дошка, планшет, пристрою «Google Glass» та ін. Отже, дослідник слушно обґрунтував 
необхідність введення мультимедійних технологій у фахову підготовку майбутніх 
учителів початкової школи та важливість формування в них готовності застосовувати 
ці технології в професійній діяльності, проте не конкретизував, що ці процеси мають 
обов’язково відбуватися під час опанування здобувачами ступеня вищої освіти 
дисциплін фахового циклу, зокрема й фахових методик початкової освіти. 

Докладно розглянув проблеми дистанційного навчання в системі неперервної 
підготовки вчителів початкової школи О. Муковіз, зауваживши, що вища освіта, яку 
здобувають майбутні вчителі у педагогічних ВНЗ, є фундаментальною і для 
забезпечення її ефективності слід активно використовувати весь спектр інновацій у 
навчанні, а особливо дистанційні форми навчання на основі інтернет-технологій, 
зокрема з метою формування в учителів та майбутніх учителів початкової школи 
професійної компетентності [18]. 

До педагогічних (організаційно-педагогічних) умов ефективної професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій та формування їхньої готовності застосовувати ці засоби у 
власній професійній діяльності М. Гайдур, В. Імбер, І. Лецюк, О. Снігур віднесли такі:  

- високий рівень підготовки викладачів до управління навчальним процесом 
студентів в умовах використання засобів ІКТ та обізнаності самих майбутніх педагогів 
із методиками, інформаційно-комунікаційними технологіями роботи в початковій 
школі;  

- розвиток у майбутніх учителів початкової школи активної суб’єктної позиції, 
позитивної мотивації щодо використання інформаційних освітніх технологій;  

- забезпечення поінформованості майбутнього педагога про особистісно-
професійний саморозвиток і оволодіння особистісно значущими засобами цього 
саморозвитку, відпрацювання мотивації щодо створення сучасного навчального 
середовища;  

- інтеграція систем управління контентом і ресурсів віртуальних інфраструктур 
студентами та викладачами; 

- поетапне набуття студентами професійних умінь із організації навчально-
пізнавальної діяльності молодших школярів;  

- індивідуальні здібності майбутніх учителів початкової школи до творчої 
професійної діяльності з використанням засобів ІКТ та підтримка їхнього включення 
до активної творчої діяльності, алгоритмізація викладачами навчального процесу у 
ВНЗ;  

- оволодіння студентами етапами мультимедійної візуалізації навчального 
матеріалу тощо [11; 13; 17; 26].  

Дослідники слушно зауважують, що сутність такої підготовки полягає в 
узагальненні чинних професіограм, освітньо-кваліфікаційних характеристик учителя 
початкових класів, урахуванні зміни цілей і завдань сучасної початкової школи, вимог 
особистісно діяльнісного підходу в навчанні, а її зміст визначає етапи підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів у період навчання у вищому навчальному 
закладі та передбачає викладання циклу психолого-педагогічних дисциплін, 
орієнтованих на формування готовності до організації навчально-пізнавальної 
діяльності в умовах інформаційного середовища [1; 3; 5]. 

В. Імбер обґрунтувала дидактичні принципи навчання із застосуванням 
мультимедійних засобів: інтерактивної комунікації та взаємодоповнення, – які 
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реалізуються в організації діалогу між комп’ютером і суб’єктом навчання та в поєднанні 
можливостей мультимедійних засобів навчання з традиційним навчанням; а також 
подала алгоритм, якого має дотримуватися викладач під час проведення заняття: 
передбачити, на яких етапах навчального заняття будуть застосовуватися 
мультимедійні засоби навчання, дотримуватися критеріїв їх добору, аналізувати 
навчальну інформацію з метою виявлення доцільності створення власних 
мультимедійних продуктів; визначити час роботи студентів із мультимедійним  
засобом [13, с. 14]. 

Узявши за основу базові класифікації методів навчання, Н. Олефіренко на 
прикладі навчання здобувачів інформаційних технологій описала ефективність 
застосування методів, що надають можливість збагатити студентів новими знаннями, 
встановити зв’язки з набутим раніше досвідом, підказати напрями самостійної роботи, 
сформувати особисте ставлення до розроблення та використання електронних 
засобів навчання, сприяють опануванню необхідних умінь: інформаційно-рецептивні, 
репродуктивні, частково-пошукові, частково-рефлексивні, дослідницькі [17]. 

Описуючи процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій Т. Нестеренко 
обґрунтувала важливість застосування таких форм і методів навчання: лекції з 
презентаціями в мультимедійних класах, тренінги з оволодіння студентами 
мультимедійною технікою. У процесі розроблення мультимедійних презентацій 
дослідниця реалізувала метод моделювання з метою підготовки до конструювання 
логічної структури навчального матеріалу, системи понять і алгоритмічних моделей в 
освітньому процесі, визначила моделі роботи з мультимедійними презентаціями: 
модель прямої інструкції і компонентивістський підхід [20]. 

У процесі власного дослідження В. Гарапко виокремила такі види діяльності 
щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ІКТ в 
професійній діяльності: ознайомлення з урядовими цілями введення ІКТ в початкову 
освіту та розпізнавання відповідних компонентів програм реформи освіти; зміна 
методики використання різноманітних технологічних засобів, електронних ресурсів під 
час роботи з класом, групою або виконання індивідуальних завдань: інтерактивні 
дошки, проектори, мультимедійні системи (презентації, відеофільми, тестові 
завдання, інтерактивні вправи, демонстрації лабораторних робіт, інтерактивне 
моделювання процесів навчання тощо), планшети, iPads чи iPods (ефективне 
оцінюванням зі зворотнім зв’язком, перегляд відео, прослуховування аудіозаписів, 
читання електронних книг, використання можливостей Інтернету), участь у групових 
чатах, тематичних форумах тощо [12]. 

Говорячи про методичну систему навчання майбутніх вчителів використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності, О. Смирнова-
Трибульська вказала, що вона повинна бути орієнтована не стільки на вивчення 
використання конкретних технологій, скільки на формування в учителя методичного 
підходу до вибору й використання в професійній діяльності інформаційно-
комунікаційних технологій для досягнення педагогічно значущого результату в 
контексті забезпечення доступності навчального матеріалу, поліпшення якості і 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

Під час побудови цієї системи дослідниця вважає за необхідне враховувати такі 
специфічні дидактичні принципи: модульної структуризації змісту, що відображає 
технологічні і дидактичні можливості використання конкретної інформаційно-
комунікаційної технології; провідної ролі вчителя в моделях шкільної освіти; добору 
технології для підготовки майбутнього вчителя до її використання в професійній 
діяльності; відповідності окремих змістових модулів програми підготовки педагогічних 
кадрів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання; 
педагогічної доцільності використання інформаційно-комунікаційних технологій у ході 
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проектування та реалізації педагогічного процесу; усестороннього аналізу 
педагогічних рішень стосовно питань, що виникають в системі освіти при використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій [25].  

І. Богданова зазначає, що найкращий вплив електронних засобів навчання на 
формування педагогічних умінь відбувається тоді, коли вони входять до особистісно 
зорієнтованої, гуманістичної моделі навчання, у якій формування вмінь є не метою, а 
засобом розвитку особистості. Така модель забезпечує здобувачу включення у 
«випереджену» діяльність і змінює роль викладача, який стає співучасником 
продуктивної педагогічної діяльності.  

Дослідниця дійшла висновку про можливість і ефективність використання 
електронних засобів навчання на всіх етапах підготовки майбутніх вчителів: на етапі 
створення мотивації та актуалізації наявного досвіду шляхом організації 
самовиховання; на етапі формування умінь і засобів проведення самооцінки; на етапі 
формування педагогічних знань, умінь і навичок в процесі педагогічного тренінгу; на 
етапі застосування одержаного досвіду в ході педагогічної практики. У кожному 
випадку вирішуються проблеми стосовно обґрунтування наукового підходу до 
проектування комп’ютерних засобів, виявлення педагогічних умов використання 
комплексу комп’ютерних засобів управління навчальною діяльністю здобувачів [8].  

Отже, загальна представленість проблеми застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки сучасного вчителя не викликає 
сумніву. Науковці окреслили першочергові роль і значення застосування ІКТ у 
професійній підготовці педагога, визначили психолого-педагогічні підвалини цього 
процесу, дослідили методи та прийоми, що виявляють найбільшу ефективність під час 
застосування ІКТ на різних видах занять у ВНЗ: аудиторних, позааудиторних, 
самостійних та ін. Проте ці дослідження стосуються переважно навчання інформатики 
та інформаційних технологій. Застосування цих теоретичних засад з урахуванням 
специфіки методичних дисциплін, зокрема лінгвометодики, на сьогодні належить до 
малодосліджених питань науки. 

Недостатньо вивченими в сучасній педагогіці вищої школи і відтак 
перспективними для подальших досліджень виступають різнопланові проблеми 
інтеграції змісту предметів у навчальних планах навколо формування надпредметних 
компетентностей, застосування традиційних та інноваційних технологій у ВНЗ. 
Актуальними все ще залишаються загальнотеоретичні аспекти використання 
електронних, дистанційних, мережевих, хмарних технологій у методичній підготовці 
вчителів початкової школи. 

ІІ. Методичний – напрям, який презентує результати наукових пошуків щодо 
методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування в 
молодших школярів предметних компетентностей під час викладання дисциплін різних 
освітніх галузей, зазначених у Державному стандарті початкової загальної освіти: 

1) «Мови і літератури» (В. Бадер, О. Бігич, М. Вашуленко, З. Залібовська-
Ільницька, А. Зимульдінова, С. Івашньова, Н. Ковальова, О. Коломінова, Н. Котух, 
С. Лук’янчук, Л. Ніколенко, М. Проць, С. Роман, О. Рудич, О. Савченко, А. Соломаха, 
О. Хорошковська та ін.); 

2) «Математика» (М. Богданович, С. Бурчак, Я. Гаєвець, Т. Гарачук, Л. Ізотова, 
М. Козак, М. Овчинникова, О. Скафа, С. Скворцова, К. Ткаченко, В. Чорноус, 
І. Шевчук, Г. Шульга та ін.);  

3) «Природознавство» та «Суспільствознавство» (А. Бальоха, О. Біда, О. Гунза, 
О. Жигайло, Н. Казанішена, О. Кравчук, А. Крамаренко, М. Кузьма-Качур, 
І. Малишевська, В. Молодиченко, Т. Олексенко, О. Пірожкова, С. Танана, З. Хитра, 
Т. Чумахідзе та ін.);  

4) «Здоров’я і фізична культура» (В. Білик, Б. Долинський, С. Іванніков, 
В. Колосовська, О. Кругляк, Б. Максимчук, Н. Мацкевич, А. Степанко, Н. Урум та ін.);  
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5) «Технології» (Н. Колесник, Н. Котелянець, Н. Кушнір, Е. Муртазаєва, 
В. Сирота, Ю. Холостенко, І. Шевчук та ін.); 

6) «Мистецтво» (О. Балдинюк, С. Барановська, О. Біла, Л. Бичкова, 
В. Вергунова, Т. Дорошенко, В. Жлудько, Л. Зімакова, Т. Коваль, Л. Кожевнікова, 
Ю. Криворучко, І. Кучерак, І. Мужикова, Б. Нестерович, С. Олійник, Н. Пахальчук, 
З. Резніченко, З. Сирота, Ж. Сироткіна, Т. Скорик, О. Сорока, Н. Сулаєва, 
В. Федорчук, О. Хижна, А. Чернишова, О. Шикиринська, Т. Шмельова, 
Г. Шпиталевська та ін.). 

Методичний напрям наукових пошуків у розгляді проблеми підготовки вчителів 
початкової школи становить один із провідних, що обґрунтовується значною кількістю 
наукових досліджень та повним тематичним охопленням усіх освітніх галузей 
початкової школи. Разом із тим, як свідчить наведений вище опис, не всі освітні галузі 
викликають однаковий інтерес у вчених: безсумнівним лідером за кількістю наукових 
праць на початку ХХІ ст. виступає галузь «Мистецтво», навчання ж майбутніх учителів 
початкових класів викладати предмети інших освітніх галузей перебуває приблизно на 
однаковому рівні.  

При цьому слід зауважити різну кількість дисциплін початкової школи в межах 
кожної із галузей. Так, якщо освітні галузі «Математика», «Природознавство», 
«Суспільствознавство» включають по одному відповідному навчальному предмету, 
«Здоров’я і фізична культура» та «Технології» – по дві, а «Мистецтво» – три 
дисципліни, то галузь «Мови і літератури» охоплює 4 навчальні предмети: рідна мова, 
літературне читання, друга мова, іноземна мова. Відтак і кількість наукових досліджень 
щодо методики навчання майбутніх учителів викладати освітню галузь «Мови і 
літератури» має бути домінантною, проте огляд наукових праць засвідчує інший стан 
проблеми. До того ж тематичний аналіз цих наукових доробків указує на більшу 
представленість у них праць із методики навчання майбутніх учителів викладати 
молодшим школярам іноземну мову.  

Отже, аналіз тематики досліджень методичного напряму засвідчив наявну 
прогалину в науковому вивченні сучасних підходів до навчання майбутніх учителів 
початкових класів викладати молодшим школярам рідну мову, формувати в них мовну 
та мовленнєву компетентності за допомогою засобів навчання ХХІ ст. 
Цілеспрямованих комплексних досліджень щодо теорії й практики навчання майбутніх 
учителів початкових класів застосовувати електронні засоби навчання під час 
викладання освітніх галузей початкової школи з урахуванням специфіки навчальних 
предметів кожної із них наразі обмаль, а по деяких галузях, включаючи і галузь «Мови 
і літератури», ґрунтовні наукові розвідки практично відсутні, що обумовлює нагальну 
потребу в проведенні таких досліджень і запровадженні їх результатів у практику 
фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

 ІІІ. Професійно-особистісний – напрям, що орієнтує науковців на дослідження 
особистісних феноменів учителя початкових класів, які мають формуватися під час 
опанування обраної професії, особливостей розвитку його вищих психічних функцій, 
духовної сфери і т.д. Відповідно у межах цього напряму можна виокремити такі 
загальні питання: 

1) професійно-особистісні феномени вчителя початкової школи: педагогічна 
майстерність, професійна активність, креативність, професійна мобільність, етика, 
рефлексія, емпатія та ін. (Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, С. Гончаренко, Ю. Журат, 
І. Зязюн, Л. Кекух, Ю. Котелянець, В. Лозова, М. Марусинець, О. Митник, Н. Міщенко, 
Н. Ничкало, Л. Онищук, Р. Пріма, О. Савченко, М. Севастюк, Н. Теличко, Л. Федорова, 
І. Шапошнікова, О. Шурин та ін.); 

2) система професійних цінностей, фахове самовизначення, самонавчання, 
самовиховання (А. Бистрюкова, Н. Воропай, О. Гандабура, В. Денисенко, 
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С. Єрмакова, С. Кампов, О. Кисла, Л. Колесник, О. Кучерявий, Н. Потапова, 
А. Ратушинська, О. Фаст та ін.); 

3) професійна компетентність, педагогічна культура, професіоналізм педагога 
початкової школи (С. Кара, Л. Красюк, А. Кухначева, О. Острянська, І. Пальшкова, 
О. Савченко, Л. Ткаченко, О. Третяк, М. Федоренко, О. Цюняк та ін.); 

4) галузеві компетентності:  
- науково-дослідницька компетентність (Т. Ваколя, Л. Коржова, К. Степанюк 

та ін.); 
- лінгвістична компетентність, комунікативна компетентність і культура, 

професійне спілкування (Т. Атрощенко, В. Бадер, Л. Бірюк, М. Вашуленко, 
Ю. Вторнікова, Т. Грітченко, С. Довбенко, Н. Кипиченко, О. Кравченко-Дзондза, 
Н. Лесняк, О. Мамчич, Ю. Тельпуховська, Н. Швець, О. Шкуренко та ін.); 

- методична компетентність учителя початкових класів у викладанні: української 
мови (В. Бадер, М. Вашуленко, А. Каніщенко, О. Рудь, О. Фенцик, І. Хижняк та ін.), 
математики (М. Богданович, Я. Гаєвець, М. Козак, К. Малярова, Н. Міськова, 
О. Скафа, С. Скворцова, К. Ткаченко та ін.), природознавства (А. Бальоха, О. Біда, 
О. Гунза, О. Жигайло, В. Молодиченко, Т. Олексенко та ін.), іноземної мови 
(О. Бондаренко, І. Валуєва, С. Роман та ін.);  

- етична й естетична компетентність і культура (Л. Гарбузенко, Т. Совік, 
Л. Хоружа та ін.);  

- інформаційна та інформаційно-комунікаційна компетентність і культура, 
комп’ютерна грамотність, інформатична компетентність (В. Барановська, В. Імбер, 
А. Коломієць, В. Коткова, І. Лецюк, Л. Макаренко, Р. Моцик, Л. Петухова, І. Смирнова, 
В. Співаковський, О. Шиман та ін);  

- математична культура (Г. Зінченко, Є. Лодатко, К. Малярова та ін.)  
- екологічна компетентність, культура, свідомість, світогляд, відповідальність 

(Н. Граматик, А. Крамаренко, В. Паскар, М. Хроленко та ін.);  
- ергономічна компетентність, організаційна культура, інтелектуальна культура 

(В. Борщенко, Є. Зімниця, К. Тамбовська та ін.); 
- медико-валеологічна культура (Г. Воскобойнікова та ін.); 
- емоційна культура (Т. Стас, Т. Роман та ін.); 
5) духовні цінності та загальні духовні якості: національна самосвідомість, 

громадянськість, гуманізм та ін. (О. Бабакіна, А. Кудусова, О. Олійник, Л. Сидоренко  
та ін.).  

Професійно-особистісний напрям посідає вагоме місце в дослідженні проблеми 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи за кількістю науковців, що 
опікуються вказаними вище питаннями. Як видно з наведеного переліку, найбільш 
розробленими виступають проблеми формування професійно-особистісних 
феноменів учителя початкової школи, його професійної компетентності, педагогічної 
культури, професіоналізму, формування культури самонавчання, самовиховання та ін.  

Питання формування галузевих та предметних компетентностей учителя 
початкової школи висвітлено в науковій літературі нерівномірно й несистемно: більш 
розробленими в цьому плані виступають інформаційно-комунікаційна, інформатична, 
лінгвістична та комунікативна компетентності.  

Розглядаючи вивчення проблем формування методичної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи щодо трьох фахових методик, ми дійшли 
висновку, що на рівні комплексних дисертаційних чи монографічних досліджень всі 
вони висвітлені наразі недостатньо. Так, декілька досліджень прямо чи дотично 
стосуються методико-математичної компетентності (Н. Глузман, С. Скворцова та 
Я. Гаєвець) та методико-природознавчої компетентності майбутнього вчителя 
(А. Крамаренко, О. Кравчук). Лінгвометодичну компетентність майбутнього вчителя 
початкових класів взагалі не представлено у вигляді системних досліджень у науковій 
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літературі поточного – інноваційного – етапу розвитку системи фахової підготовки 
вчителя початкової школи, що обґрунтовує нагальну потребу в ґрунтовних наукових 
розвідках у цьому напрямі. 

ІV. Психологічний – праці цього напряму висвітлюють психологічні основи 
фахової підготовки здобувачів спеціальності «Початкова освіта», психологічні умови 
та вимоги до цього процесу, психологічні особливості роботи з першокласниками, 
соціально занедбаними та дезадаптованими агресивними дітьми, обдарованими 
молодшими школярами і т. ін. (В. Вовк, А. Кірейчев О. Пономарьова, О. Проскура, 
М. Тіхонова, В. Фадєєв, О. Хлівна та ін.). Крім того, учені з психологічного боку 
розглядають особливості формування професійних якостей майбутніх учителів, їхніх 
особистісних новоутворень і т. д. Зокрема в аналізований період було проведено 
психологічні дослідження щодо розвитку професійного мислення майбутнього вчителя 
початкової школи (Л. Джелілова), психологічних особливостей його ставлення до 
екологовиховної діяльності (А. Кічук), розвитку здатності до рефлексії в професійному 
становленні особистості (Т. Яблонська), детермінант розвитку психологічної культури 
(О. Созонюк) та ін.  

Психологічні дослідження становлять одну з основ професійної підготовки 
вчителя початкової школи і мають вагоме значення під час розроблення навчальних 
та робочих програм із дисциплін психологічного напряму, адже специфічні вікові 
психологічні особливості молодшого школяра є основоположними для організації 
навчально-виховного процесу в початковій школі й відповідно мають вповні 
засвоюватися майбутніми фахівцями початкової освіти. 

V. Історичний – напрям, наукові розвідки в межах якого присвячено 
дослідженню історичних особливостей та етапів розвитку процесу підготовки вчителів 
початкової школи в Україні. Серед праць цього напряму наявні здебільшого суто 
історичні дослідження певного часового періоду (К. Авраменко, Н. Матвєєва 
Ю. Соловйов та ін.). Однак є і дослідження, автори яких розглядають розвиток процесу 
підготовки вчителів початкової школи в певному тематичному чи географічному 
аспекті (Т. Довженко, В. Примакова, Н. Сінельнікова, Т. Сорочинська) і т. ін. 

Дослідження історичного напряму є нечисленними, проте вони мають неабияке 
значення для формування сучасної інноваційної системи підготовки педагогічних 
кадрів для початкової школи, адже лише за допомогою вивчення минулого досвіду 
можна зберігати питомі українські традиції в підготовці майбутнього вчителя 
початкової школи, залишати в сучасній системі його фахової підготовки форми та зміст 
навчання, що засвідчили свою ефективність під час формування поколінь вітчизняних 
фахівців початкової освіти.  

VІ. Іноземний напрям презентує праці вітчизняних науковців щодо особливостей 
систем підготовки вчителів початкової школи в різних країнах світу, як-от: у Великій 
Британії (О. Волошина, В. Гарапко, Л. Поліщук та ін.), Японії, США, Канаді, Польщі 
(І. Зязюн, І. Ковчина, Т. Кучай, М. Левченко, Л. Нос, О. Пономарьова, В. Чичук та ін.), 
Греції (Ю. Короткова та ін.), Китаї (Лу Шаньшань та ін.), Фінляндії (К. Котун та ін.), 
Німеччині (Л. Гаврило, О. Гаврило та ін.) і т.д.  

Наукові розвідки іноземного напряму допомагають виокремлювати перспективні 
для сучасної української системи підготовки вчителів початкової школи тенденції 
подальшого розвитку, переймати позитивний досвід різних країн світу й покращувати 
якість підготовки вітчизняних фахівців. 

Результати дослідження. Отже, на сучасному етапі розвитку професійної 
підготовки вчителя початкової школи в Україні теоретичне підґрунтя цього процесу 
становлять: 

- багаті традиції вітчизняної школи, напрацьовані упродовж тривалої ґенези цієї 
системи;  
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- тенденції гуманізації, екологізації, інтегративності, інноваційності, 
аксіологічності, діалогізації, особистісної зорієнтованості, мультикультурності, 
професійного спрямування;  

- запровадження компетентнісного підходу до опанування системи педагогічних, 
психологічних, методичних і спеціальних знань, практичних умінь і навичок, необхідних 
для здійснення професійних функцій учителем початкової школи, що ґрунтується на 
принципах безперервності, фундаментальності, інтегративності, бінарності, 
варіативності змісту, форм, методів і засобів навчання молодших школярів;  

- необхідність перегляду вітчизняної системи фахової підготовки вчителів у 
руслі євроінтеграції,  поширення інноваційних педагогічних технологій, де на перший 
план виходять інформаційно-комунікаційні технології, що об’єднують мультимедійні, 
дистанційні, мережеві, хмарні, мобільні, е-навчання тощо, проблема розроблення 
теоретико-методичних засад їх застосування під час опанування майбутніми 
вчителями дисциплін професійного циклу, серед яких чільне місце посідають фахові 
методики, зокрема лінгвометодика. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Науковий аналіз тематичних векторів педагогічних досліджень у галузі 
підготовки вчителів початкової школи дозволив виокремити шість основних напрямів: 
загальнопедагогічний, методичний, професійно-особистісний, психологічний, 
історичний, іноземний. Кожен із напрямів досліджень є вагомим і актуальним для 
сучасної педагогічної науки, проте загальнопедагогічний, методичний та професійно-
особистісний є провідними у вивченні та визначенні шляхів і способів реформування 
й оновлення системи фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

Вивчення тематики та результатів досліджень загальнопедагогічного напряму 
дозволило переконатися в достатній розробленості проблеми застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки сучасного 
вчителя початкової школи, утім, актуальними все ще залишаються загальнотеоретичні 
аспекти використання електронних, дистанційних, мережевих, хмарних технологій.  

Роботи методичного й професійно-особистісного напрямів засвідчують 
відсутність як цілеспрямованих комплексних досліджень щодо теорії й практики 
навчання майбутніх учителів початкових класів застосовувати електронні засоби 
навчання під час викладання освітньої галузі початкової «Мови і літератури», так і 
щодо формування лінгвометодичної компетентності, культури і готовності самого 
вчителя, яку не представлено у вигляді системних досліджень у науковій літературі 
поточного етапу розвитку системи фахової підготовки вчителя початкової школи, що 
обґрунтовує нагальну потребу в ґрунтовних наукових розвідках цієї тематики. 
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Анотація. У дослідженні розкрито теоретико-прикладні аспекти формування соціально-
перцептивної компетентності майбутніх педагогів. Соціально-перцептивну компетентність 
педагога потрактовано як представленість у свідомості вчителя знань, досвіду самопізнання і 
пізнання особистісних рис, особливості поведінки, емоційного стану учня, а також здатність 
структурувати ці знання, адекватно розуміти, сприймати дитину з метою розвитку її 
особистості. Визначено сутнісні характеристики соціально-перцептивної компетентності 
педагога: гуманістична спрямованість особистості, рефлексивно-перцептивні здібності, 
професійна Я-концепція, ефективність взаємодії з учнями. Важливими якостями вчителя 
названо спостережливість, проникливість, доброзичливість, відкритість. Виокремлено 
структурні компоненти в соціально-перцептивній компетентності педагога: блок професійно-
педагогічної спрямованості; блок акмеологічних знань, умінь, навичок, досвіду; блок «Я-
концепції»; блок професійної самосвідомості; блок активності, спрямованої на себе та суб’єкти 
взаємодії. 

Ключові слова: компетентність;  соціально-перцептивна компетентність; майбутній 
педагог;  соціально-перцептивна характеристика особистості; модель  соціально-
перцептивної компетентності педагога; тренінг розвитку соціально-перцептивних здібностей. 
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Abstract. The research deals with the theoretical-applied aspects of the development of 

future teachers’ social and perceptual competence. The social and perceptual competence of a 
teacher is studied as representation in the teachers’ consciousness, experience of self-
understanding and understanding the personal traits, the peculiarities of behaviour, the child 
emotional condition and the ability to structure these knowledge, to adequate understanding and 
adoption of a child aimed at developing his/her personality. The essential characteristics of social 
and perceptual competence of the teacher are determined: the humanistic orientation of a person, 
reflexive-perceptual abilities, professional I-concept, the effective interaction with students. The 
important qualities of the teacher, such as observation, perspicacity, affability, and openness, are 
singled out. The structural components in the teacher’s social and perceptual competence are 
identidied: professional and pedagogical orientation block, a block of acmeological knowledge, 
abilities, skills, experience, «I-concept» block, professional self-consciousness block, a block of 
activity, aimed at him/herself and at the subject of interaction.  

Key words: competence; social and perceptual competence, future teacher, social and 
perceptual characteristic of personality, the model of teacher’s social and perceptual competence, 
the training of the development of social and perceptual abilities. 

 
Актуальність дослідження. Збереження та зміцнення психічного здоров’я 

майбутніх учителів, створення широких можливостей для їхнього особистісного 
розвитку повинно бути одним з пріоритетних завдань системи вищої педагогічної 
освіти України, яке сповідує гуманістичні, демократичні, національні цінності та ідеали. 
Початок XXI століття характеризується прискореним і суперечливим розвитком 
соціуму, що ставить нові вимоги до функціонування психіки, душевно-духовної 
організації, загальних та фахових компетентностей майбутніх педагогів. Соціально-
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економічні, політичні, культурно-освітні проблеми зумовлюють напругу психіки 
молодого покоління, що проявляється у загострених емоційних реакціях, пасивності 
або навпаки агресивності по відношенню до світу і ставленню до себе, спричинює 
формування негативних психічних станів, які можуть викликати деформацію 
особистості, її характеру, свідомості, сенсожиттєвих потреб та орієнтацій тощо.  

Означені тривожні тенденції і проблеми вимагають особливої уваги при 
реформуванні системи вищої освіти в Україні, що вже знаходить своє вирішення у 
запровадженні особистісного підходу до навчання та виховання студентів. Цей підхід 
сповідує гуманістичну зорієнтованість освітнього процесу на особистість майбутнього 
фахівці, її права на вільний розвиток, повагу до її унікальності та гідності, передбачає 
створення у закладі вищої освіти атмосфери соціальної захищеності, емпатійності та 
креативної співдружності, широких можливостей для розкриття внутрішніх потенцій 
кожного студента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні положення про 
психологічні основи впровадження особистісного підходу в освіті розкрили у своїх 
працях Г. Балл, І. Бех, І. Булах, О. Кононко, В. Котирло, В. Мухіна, В. Рибалко та  ін.). 
Теоретико-емпіричні узагальнення в дослідженні емоційної сфери особистості 
здійснили Д. Ельконін, К. Ізард, Є. Ільїн,  М. Лісіна, Я. Неверович, П. Симонов та ін. 
Головні теоретичні принципи та концептуальні підходи до вивчення психічних станів 
презентовано у роботах Н. Левітова, О. Прохорова; ідеї гуманістичної психології – у 
наукових студіях І. Зязюна, А. Маслоу, К. Роджерса, М. Савчина та ін. Теоретичні 
положення психології пізнання та розуміння людьми один одного дослідили О. 
Бодальов, З. Карпенко, С. Кондратьєва, Г. Костюк, С. Максименко, Т. Яценко та ін.  

Дослідження сучасних науковців презентують широке коло проблем: 
особливості міжособистісного сприймання та взаємодії (О. Камалова, О. Павлова, С. 
Федосєєнкова та ін.), особливості комунікативної сфери студентів та її розвиток в 
процесі навчання (І. Гаврилова), психолого-педагогічні умови ефективного 
міжособистісного спілкування вчителя і підлітка (О. Коропецька), дослідження 
механізмів міжособистісного розуміння (Б. Борисенко, Л. Виговська, С. Степанов, А. 
Карпов, І. Коган, Т. Комар, Т. Махова,  В. Пономарьова, І. Семенов, В. Фомічова та ін. 

Вивченню різних аспектів проблеми професійної компетентності фахівця 
присвячено теоретичні і практичні дослідження К. Абульханової-Славської, 
Н. Кузьміної, А. Маркової, Н. Чепелєвої, В. Шадрікова, Т. Щербана та ін. 
Фундаментальні проблеми теорії професійної освіти висвітлено у працях А. Алексюка, 
М. Грищенка, Г. Гаврилової, С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Пєхоти, Н. Ничкало, 
О. Савченко, І. Хижняк, Л. Хомич, Г. Цвєткової та ін. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розкриття теоретико-
прикладних засад формування соціально-перцептивної компетентності майбутніх 
педагогів у процесі фахової підготовки у вищих закладах освіти України. 

Результати дослідження. Процеси реформування системи вищої освіти в 
Україні і, зокрема, психологічної підготовки вчительства передбачають, що предметом 
змістової підготовки педагогів повинні бути не психологічні функції і навіть не 
особистість дитини сама по собі, а процеси психотехнічної і діалогової взаємодії з 
психікою, душею, особистістю дитини. Важливою умовою реалізації гуманістичних 
принципів взаємодії учителя з учнями є формування у педагога цілісного, глибокого і 
різнобічного образу особистості учня, що забезпечує реалізацію індивідуально-
орієнтованого підходу до кожної дитини. Таке особистісно орієнтоване навчання 
можливо при сформованості у педагога соціально-перцептивної компетентності, яка 
передбачає оволодіння вчителем умінь структурувати наукові і практичні знання про 
дитину з метою кращого її розуміння і розвитку. 

Дослідження проблеми формування соціально-перцептивної компетентності 
майбутніх педагогів передбачає аналіз таких основних дефініцій: «соціальне 
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сприйняття», «соціальна перцепція», «міжособистісна перцепція», «соціально-
перцептивна компетентність», «соціально-перцептивна компетентність  
педагога» та ін.  

Соціальне сприйняття – це процес пізнання людьми один одного і спілкування. 
Як правило, в структурі спілкування виділяють три взаємопов’язаних аспекти: 
комунікативний (обмін інформацією), інтерактивний (організація взаємодії, обмін не 
тільки знаннями, але й діями) і перцептивний (сприйняття і пізнання людьми один 
одного) [3]. 

Термін «соціальна перцепція» був уведений Дж. Брунером у 1947 році. Спочатку 
під соціальною перцепцією розумілася соціальна детермінація перцептивних 
процесів. Пізніше соціальною перцепцією стали називати процес сприйняття 
соціальних об’єктів, під якими малися на увазі інші люди, соціальні групи, великі 
соціальні спільноти тощо.  

Поняття «соціальна перцепція» визначається, як галузь соціально-психологічних 
досліджень, в яких вивчаються процеси сприймання та оцінки людьми різних 
соціальних об’єктів, подій, інших людей. Отже, соціальна перцепція у повному обсязі 
включає цілісне сприймання конкретним індивідом предметів матеріального світу, 
інших людей або груп [20]. 

Соціальну перцепцію можна розглядати за аналогією перцептивних психічних 
процесів, як акт фіксації зовнішніх властивостей сприйманого людиною. У соціальній 
перцепції обов’язково присутня оцінка іншого і формування ставлення до нього в 
емоційному і поведінковому плані. Науковці виокремлюють чотири основні функції 
соціальної перцепції: 1) пізнання себе; 2) пізнання партнера; 3) організація спільної 
діяльності; 4) встановлення емоційних стосунків [2]. 

Представимо основні механізми соціальної перцепції:  
1) механізми пізнання і розуміння людьми один одного (ідентифікація – спосіб 

пізнання іншої людини, спроба поставити себе на її місце; емпатія – емоційне 
співпереживання іншій людині; атракція (залучення) – форма пізнання іншої людини 
на основі формування стійкого позитивного ставлення до неї; 

2) пізнання самого себе в процесі спілкування (рефлексія – механізм, в основі 
якого лежить здатність людини уявляти те, як вона сприймається партнером); 

3) прогнозування поведінки партнера по спілкуванню (каузальна атрибуція – 
прагнення до з’ясування причин поведінки суб’єкта [26]. 

  Ключовою проблемою у дослідженнях О. Бодальова, К. Обуховського, Б. 
Паригіна є міжособистісні механізми соціальної перцепції, які розподіляються на такі 
складові: пізнання і розуміння один одного (ідентифікація, емпатія, атракція, проекція); 
пізнання самого себе в процесі взаємодії (рефлексія); інтерпретації та прогнозування 
вчинків і почуттів партнера по взаємодії (децентрація, каузальна атрибуція, стерео 
типізація тощо). 

Особливого значення у контексті дослідження набувають механізми розуміння, 
де розкриваються окремі аспекти пізнання учасників педагогічного процесу. «Немає 
психологічного процесу більш важливого і водночас більш складного для розуміння, 
ніж розуміння, і ніде наукова психологія не розчаровувала більшою мірою тих, хто 
звертався до неї за допомогою», – так оцінював проблему розуміння Дж. Міллер [17]. 
Тому не випадково дослідники відносять проблему розуміння до числа нез’ясованих.  

У словнику з психології розуміння визначається, як здатність збагнути зміст та 
значення чогось і досягти завдяки цьому певного результату або зумовлений 
зовнішніми чи внутрішніми впливами специфічний стан свідомості, фіксований 
суб’єктом як впевненість в адекватності відтворених уявлень та змісту впливів [21]. 

Відомий український психолог Г. Костюк розробив методологічний базис 
вивчення проблеми розуміння, узагальнив дані, одержані вітчизняними дослідниками, 
що працювали під його керівництвом, та зробив цінні висновки. Він зазначав, що, 
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говорячи про розуміння, можна мати на увазі різні сторони цього складного явища, що 
відбивається і в різних значеннях самого слова «розуміння». Мова може йти про 
здатність особистості зрозуміти що-небудь, про самий процес розуміння, тобто 
проникнення в суть тих чи інших явищ або об’єктів, про стан свідомості особистості, 
яка цю суть розкриває, і про результат цього процесу, тобто ті судження, висновки, 
поняття, погляди тощо, які склалися в особистості внаслідок зрозуміння нею певних 
об’єктів. Узагальнивши результати ряду досліджень, Г. Костюк розглядає розуміння як 
пізнання суттєвого, розкриття об’єктів та явищ дійсності в їх зв’язках, відношеннях і 
властивостях, безпосередньо не даних. Розуміння зароджується у чуттєвому 
сприйманні і є аналітико-синтетичним процесом, який включає виділення основних 
елементів певної ситуації, «смислових віх» та об’єднання їх в єдине ціле [12]. 

Процес переходу міжособистісного сприймання у розуміння і в оцінку іншої 
людини, український дослідник М. Савчин, визначає як особистісне психологічне 
завдання. У процесі розуміння особистості вчений виокремлює два рівні. «На першому 
рівні відбувається усвідомлення цілей, мотивів, настанов іншої людини. Другий рівень 
взаєморозуміння характеризується здатністю прийняти цілі, мотиви, настанови іншої 
людини як власні» [25]. Звідси робиться висновок про те, що пізнання іншої людини 
забезпечує пізнання самого себе, а точність розуміння зумовлюється характером 
взаємодії з партнером по спілкуванню. «Крім того, уявлення про іншу людину тісно 
пов’язане з рівнем розуміння власного «Я». Чим повніше, точніше, глибше особистість 
розуміє себе, тим повніше і точніше розкривається інша людина, і, навпаки, чим 
глибше ми проникаємо у внутрішній світ інших людей, тим глибше розуміємо  
себе» [26]. 

Визначаючи стратегію побудови виховного процесу у площині особистісного 
підходу, І. Бех наголошує на тому, що професіоналізм педагога залежить від здатності 
розуміти дитину. Результативність такого розуміння залежить від певних якостей 
вихователя, необхідних для роботи з дітьми. До їх складу включено: а) здатність 
сприймати й адекватно психологічно інтерпретувати поведінку дитини у спілкуванні, 
фіксувати зміни в почуттях і вчинках, визначати причини, які ці зміни викликають; 
б) сформованість широкого набору оцінних критеріїв, що дозволяють вихователеві 
порівнювати характер змін, які відбуваються у вербальній і невербальній поведінці 
вихованців, і своєчасно робити з цього приводу правильні висновки, вірно оцінювати 
емоційні стани дитини; в) уміння постійно усвідомлювати і правильно реагувати на те, 
як сприймають і психологічно інтерпретують його образ і поведінку вихованці; г) 
виявляти вміння відмежовуватись від упередження при пізнанні вихованця, знання про 
типові помилки: «стереотипізації», «нав’язування суб’єктивного бачення» [1].  

Отже, розуміння у педагогічному процесі розглядається, з одного боку, як умова 
виховного впливу, а з іншого – як виховна задача – формування у педагога професійно 
важливих особистісних якостей. 

У дослідженнях С. Кондратьєвої вивчався процес розуміння вчителем учнів та 
учнями своїх вчителів. Результати засвідчили про те, що з підвищенням рівня 
розуміння особистості учня кількість педагогічних впливів зменшується. Було 
показано, що розуміння педагогом особистості учня здійснюється на різних рівнях. 
Високому рівню розуміння особливостей особистості учня притаманні такі риси: 
пізнання особистості з урахуванням даних наукової психології; відображення не тільки 
мінливих станів особистості, але й вияв особливостей самосвідомості, провідних цілей 
та мотивів поведінки; встановлення зв’язків між вчинками та спрямованістю учня в 
цілому; об’єктивність суджень, яка пов'язана з відносною незалежністю оцінок 
особистості учня від рівня його успішності у навчанні; вміння проникати у сховані 
резерви розвитку індивідуальності учня, здатність передбачати виникнення тих чи 
інших особливостей поведінки та діяльності учня і на цій основі проектувати 
подальший розвиток його особистості. Учителям, які виявляють середній рівень 



Е. ПАНАСЕНКО, Г. ЦВЄТКОВА 
Соціально-перцептивна компетентність майбутніх педагогів:  

теоретичні та прикладні основи формування 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
25 

розуміння, притаманні відображення лише окремих рис, які наочно сприймаються, та 
фактів з життя школяра, що трактуються поза зв’язком з особистістю; пізнання мотивів 
та цілей лише окремих вчинків дитини; суб'єктивність характеру оцінки особистості, 
яка зумовлена успішністю учня у навчанні а також психологічною сумісністю. 
Учителям, які віднесені до нижчого рівня, притаманно сприймання лише зовнішнього 
аспекту вчинку; суб’єктивний характер оцінювання особистісних рис учня й залежність 
їх від успішності. На цьому рівні не спостерігається позитивне ставлення вчителя до 
праці та інтересу до внутрішнього світу дитини. Як бачимо, розуміння педагогом 
дитини може здійснюватися на різних рівнях, що зумовлює вибір способів педагогічних 
впливів [11]. 

Вчитель постійно включений у педагогічну діяльність, яка впливає на 
особливості його особистості: підвищується інтелект, розвивається внутрішній план 
дій, досягається більш високий рівень емпатії та розуміння іншого; появляються 
мотиви, пов’язані з удосконаленням особистості іншої людини; відбувається помірний 
перехід від «об’єктивного» до «суб’єктивного» рівня відображення людей, що 
спричинює зміни у змісті мотивації у бік все більшого наповнення її гуманістичною 
спрямованістю [6]. 

Водночас ефективність педагогічної діяльності залежить від розвитку 
педагогічних здібностей. При цьому педагогічні здібності розглядаються як сукупність 
особистісних якостей, які забезпечують професійну активність педагога з перебудови 
педагогічної ситуації та сприяють успішній педагогічній діяльності [13].  

Головною здібністю, що об’єднує усі інші, є толерантність, чутливість до 
особистості, котра формується. З нею тісно взаємодіють комунікативність (потреба у 
спілкуванні, здатність легко налагоджувати контакти, викликати позитивні емоції у 
співрозмовника й відчувати задоволення від спілкування); перцептивні здібності 
(професійна проникливість, пильність, інтуїція, здатність сприймати та розуміти іншу 
людину, її психічний стан за зовнішніми ознаками); динамізм особистості (здатність 
активно впливати на іншу особистість); емоційна стабільність (володіння собою, 
самоконтроль, саморегуляція); оптимістичне прогнозування (передбачення розвитку 
особистості з орієнтацією на позитивне у ній); креативність (здатність до творчості, 
генерування нових ідей, уникнення традиційних схем, оперативного розв’язання 
проблемних ситуацій); впливовість (здатність впливати на психічний та моральний світ 
дітей у певному напрямі, зближуватися з ними, здобувати довіру, любов і повагу, 
глибоко проникати у їхній внутрішній світ, конструювати, проектувати його) [7]. 

При цьому на формування педагогічних здібностей впливають умови 
педагогічного спілкування: благотворна міжособистісна взаємодія у навчальному 
закладі; включення педагога в неоднорідну діаду; умови, що підсилюють 
перцептивний та управлінський компоненти вчителя.  

Оптимальне формування педагогічних здібностей передбачає синтез 
перцептивного та управлінського компонентів. Перцептивний компонент включає 
емпатію та розуміння педагогом учня та самого себе. Управлінський компонент вміщує 
готовність вчителя до здійснення педагогічних впливів та систему педагогічних впливів 
на уроці [13].  

Важливим компонентом соціально-перцептивних здібностей є рефлексія. 
Рефлексія – це процес самопізнання. Результатом самопізнання виступає 
формування професійної самосвідомості, яка слугує джерелом професійного розвитку 
педагога [21].  

Як бачимо, рефлексивний рівень соціально-перцептивних здібностей 
характеризує чутливість педагога до власної особистості та особистості учня. Отже, 
цей рівень служить стрижневим складником розуміння вихователем психічних станів 
дитини, розвитку в особистості вміння швидко і правильно інтерпретувати власні 
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психічні стани та емоційні прояви інших людей, знаходити найбільш вдалу тактику 
взаємодії у спілкуванні.  

Підтвердженням цього слугують результати дослідження С. Кондратьєвої. 
Зокрема, авторка характеризує соціально-перцептивні здібності як стійкі особистісні 
утворення, які на різних рівнях забезпечують пізнання, оцінку, сприйняття 
індивідуальної своєрідності людини такою, якою вона є насправді. На першому рівні – 
це творче розв’язання складної соціально-психологічної, мислительної задачі на 
основі знань педагога про особливості розвитку, закономірності формування 
учнівського колективу, його своєрідності, орієнтації на перспективу найближчого 
розвитку, відображення ґенези властивостей учня у зв’зку з конкретними життєвими 
обставинами та активної взаємодії. Другий рівень соціально-перцептивних здібностей 
– емпатійний, виявляється в емоційному проникненні вчителя у сутність особистості 
учня, в зацікавленому, доброзичливому ставленні до нього [11].  

Міжособистісна перцепція – це сприйняття людини людиною, або, за 
О. Бодальовим, «пізнання іншої людини». Більш широке розуміння терміну 
обумовлено дослідженнями специфічних рис сприйняття соціальних об’єктів, до яких 
відноситься сприйняття не тільки фізичних характеристик об’єкта, а й поведінкових 
його характеристик, формування уявлення про його наміри, думки, здібності, емоції, 
установки, а також про відносини між суб’єктом і об’єктом сприйняття [4]. 

Соціально-перцептивна компетентність – це точність сприйняття соціальних 
об’єктів (наприклад, учнів, студентів, педагогів тощо). Неточна, стереотипна соціальна 
перцепція веде до виникнення помилкових конфліктів, заснованих на помилковому 
приписуванні іншим людям недружніх намірів, на зменшенні їх бажання і вміння 
працювати тощо. 

Соціально-перцептивна компетентність педагога – це представленість у 
свідомості педагога – суб’єкта педагогічної діяльності – знань, досвіду самопізнання і 
пізнання особистісних рис, особливості поведінки, емоційного стану дитини, а також 
здатність структурувати ці знання, адекватно розуміти, сприймати дитину з метою 
розвитку її особистості. 

Сутнісними характеристиками соціально-перцептивної компетентності педагога 
виступають: 

1. Гуманістична спрямованість особистості педагога, що розуміється як стійка 
система, яка включає домінуючий мотив – прагнення до самоактуалізації, потребу в 
спілкуванні, любов до дітей, певну педагогічну позицію, сукупність позитивних 
цінностей вчителя – розуміння важливості й значущості кожної людини, свободу 
особистісного вибору і особистісної відповідальності за наслідки цього вибору [5; 16; 
24]. Сприйняття іншого таким, яким він є, означає початкову орієнтацію на дитину та її 
цінність як особистості, готовність взаємодіяти з нею, визнання за дитиною права на 
власні інтереси, урахування її особливостей. «Прийняти» – це означає довірити, 
впустити у свій внутрішній світ, і співвідносити свою поведінку з інтересами дитини. 
Ухвалення іншого, на думку С. Рубінштейна, означає прийняти саме цю людину, з 
усіма властивими їй якостями. Ухвалення особистості дитини неможливо без 
одночасного самоприйняття педагогом власної особистості, без почуття власної 
гідності, віри в себе і свої можливості. 

2. Рефлексивно-перцептивні здібності, вміння, які передбачають наявність 
вмінь пізнати індивідуально-психологічні особливості особистості, вміння оцінювати 
свій психічний стан, вміння здійснювати різнобічне сприйняття і адекватне пізнання 
учнів. Як і будь-які вміння, ці вміння засновані на системі відповідних знань, таких, як 
знання закономірностей і механізмів міжособистісного пізнання, знання рефлексії, 
знання вікової психології. У систему цих знань також входять знання своїх мотивів, 
потреб, установок; знання індивідуальних відмінностей в невербальних проявах; 
знання індивідуальних особливостей мовної поведінки; знання особливостей 
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сприйняття педагогічної ситуації; знання основних емоційних станів та їх зовнішнє 
вираження; знання захисних механізмів; знання основних підходів до здійснення 
прогнозу розвитку ситуації взаємодії з дитиною.  

Важливою складовою є володіння технологією пізнання, тобто сукупністю 
технік, прийомів і засобів пізнання іншої людини. Техніка спілкування – це способи 
підготовки особистості до спілкування з людьми, її поведінка в процесі спілкування, а 
прийоми – бажані засоби спілкування (вербальні і невербальні). Перш ніж вступати в 
спілкування з іншою людиною, необхідно визначити свої інтереси, співвіднести їх з 
інтересами партнера по спілкуванню, оцінити партнера як особистість, обрати 
найбільш ефективну техніку і прийоми спілкування. На початковому етапі спілкування 
техніка включає такі елементи, як прийняття певного виразу обличчя, пози, вибір 
перших слів і тону висловлювання, рухів і жестів, що привертають увагу партнера [27]. 

3. Професійна Я-концепція як відносно стійка, більшою чи меншою мірою 
усвідомлена, пережита як неповторна система уявлень індивіда про самого себе, на 
основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе. Людське 
«Я» – вище й складніше інтегральне утворення в духовному світі людини, це 
динамічна система всіх психічних процесів, що свідомо здійснюються. Це своєрідний 
характерно-психологічний, характерологічний і світоглядний стрижень особистості. 
Якщо людина не виправдовує власних очікувань, з’являється внутрішнє протиріччя, 
відчуття дискомфорту. Під поняттям «Я» мається на увазі особистість, якою вона сама 
себе сприймає, знає і відчуває. «Я» – це регулятивний принцип психічного життя, 
самоконтролююча сила духу; це все, чим ми є для світу, для інших людей у своїй 
сутності і, перш за все, для самих себе в своїй самосвідомості, самооцінці і 
самопізнанні.  

Для педагогічної діяльності проблема професійної самосвідомості набуває 
особливої актуальності тому, що результати діяльності педагога виражаються в 
результатах діяльності школярів, і здатність педагога рефлексувати свою діяльність, 
її результати, свої професійно значущі якості безпосередньо пов’язані з педагогічною 
взаємодією. Крім того, професійна самосвідомість є основним особистісним 
регулятором професійного саморозвитку та самовдосконалення педагога [15]. 

4. Ефективність взаємодії з учнями визначається цілою низкою характеристик в 
інтелектуальній, емоційній, вольовій сферах особистості педагога. Важливими 
якостями вчителя є спостережливість, проникливість, доброзичливість і відкритість. 
Ефективність спілкування педагога з дітьми багато в чому визначається сукупністю 
його особистісних якостей. Для педагога варто виділити три групи якостей: моральні, 
професійні, організаторські [25].  

Моральні та професійні якості орієнтовані, в першу чергу, на цільові функції 
управління учнівським колективом, неоднорідним за своїм складом. Але вони важливі 
і для здійснення всіх інших функцій, особливо соціально-психологічних: організація і 
згуртування учнівського колективу, активізація та вдосконалення його діяльності, 
розвиток у ньому самоврядування вимагають не тільки педагогічної компетенції, а й 
високого морального розвитку особистості вчителя. Отже, кожна якість особистості 
педагога відповідає за низку функцій. Педагог може ефективно впливати на учнів лише 
тоді, коли він здатний зайняти сприятливу позицію в системі міжособистісних відносин 
в колективі і тісно співпрацювати з ним, заслужити повагу, довіру, симпатії учнів, 
розвивати їх ініціативу і активність у вирішенні поставлених перед вихованцями 
завдань, підтримувати у них оптимістичний настрій, бажання працювати у колективі. 
Для цього він повинен володіти такими соціально-психологічними якостями, як-от: 

- вміння «розбиратися в людях» (здатність швидко і правильно оцінювати їхні 
психологічні особливості, сильні та слабкі сторони); 
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- комунікабельність (чуйність, доброзичливість, справедливість, вміння помічати 
в людях позитивне і не фіксувати увагу на недоліках, простота і доступність, такт, 
товариськість тощо); 

- ініціативність (здатність вступати в контакт з дитиною, ставити адекватні меті 
завдання, способи їх досягнення, енергійно домагатися підтримки); 

- вміння переконувати, навіювати, захоплювати, вести за собою; 
- демократизм (вміння активізувати самоврядування та взаємодію в 

педагогічному колективі, створювати атмосферу гласності, внутрішньогрупового 
спілкування тощо) [18; 22]. 

Аналіз теоретичних і прикладних джерел з досліджуваної проблеми дозволив 
виділити такі структурні елементи моделі соціально-перцептивної компетентності 
педагога:  

1) блок професійно-педагогічної спрямованості, що включає об’єкт 
спрямованості, її специфіку і узагальненість, ступінь диференціації переконань, 
валентність, опірність, кількість і силу зв’язків, центральність, результативність 
(Н. Кузьміна); 

2) блок акмеологических знань, умінь, навичок, досвіду (Ю. Ємельянов); 
3) блок «Я-концепції», заснованої на усвідомленні смислових утворень 

особистості (Т. Єгорова); 
4) блок професійної самосвідомості (А. Маркова, Г. Метельський); 
5) блок активності, спрямованої і на себе, і на суб’єкти взаємодії з метою 

оптимальної організації власної відповідності тим задачам діяльності, які виникають 
(Л. Петровська). 

Отже, соціально-перцептивна компетентність педагога є інтегральною 
характеристикою його особистості, що відбиває складну систему акмеологічних знань, 
умінь, навичок, якостей, властивостей і станів. 

У результаті аналізу наукової літератури можна виділити загальні, об’єктивні та 
спеціальні, суб’єктивні чинники розвитку соціально-перцептивної компетентності 
педагога. До загальних факторів, які впливають на розвиток соціально-перцептивної 
компетентності, можна віднести: 
1) цілеспрямованість, тобто взаємодію всіх чуттєвих сприймань, мислення, пам’яті та 
уваги, що беруть участь в процесі розвитку; 
2) цілісність, тобто здійснення поставленої мети можливо при дотриманні єдності всіх 
психічних процесів і відповідної їм системи прийомів мислення, що беруть участь в 
соціальній перцепції, у їхній взаємообумовленості і взаємодоповненні; 3) вибірковість, 
що полягає у виборі тих одиниць сприйняття, які відповідають поставленим цілям і 
завданням; 4) систематичність, що характеризує відносну стійкість і безперервність 
усіх процесів, що становлять основу функціонування компонентів соціально-
перцептивної компетентності; 5) вік і життєвий досвід. 

До особливих чинників, які впливають на розвиток соціально-перцептивної 
компетентності педагога, варто віднести: 

- єдність і взаємозв’язок теоретичних і практичних аспектів підготовки та 
перепідготовки педагогів; 

- можливість різноманітної практики для розвитку компонентів соціально-
перцептивної компетентності педагога щодо широкого кола значущих цілей, коли 
бажані педагогом соціально-перцептивні вміння, навички і стратегії використовуються 
в різних галузях; 

- «рольові моделі», які зазвичай переходять у внутрішнє мислення, почуття і 
пізнання світу через емпіричну взаємодію з середовищем, що супроводжує 
компетентну поведінку в процесі професійної діяльності; 

- підтримка з боку толерантних колег, які виконують функцію наставника, клімат 
взаємної підтримки, теплоти і відповідальності; 



Е. ПАНАСЕНКО, Г. ЦВЄТКОВА 
Соціально-перцептивна компетентність майбутніх педагогів:  

теоретичні та прикладні основи формування 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
29 

- підтримка з боку більш компетентних людей, які бачать себе не стільки 
вчителями, скільки фасилітаторами (К. Роджерс), допомагають дітям в їхньому 
розвиткові [8; 19]. 

Суб’єктивними умовами розвитку соціально-перцептивної компетентності 
педагога є особистісні передумови: 

- рівень суб’єктивної значущості для педагога пізнання і розуміння дитини; 
- рівень прагнення до професійного самовдосконалення; 
- здатність до дитиноцентрованого спілкування і взаємодії; 
- здатність до рефлексії, децентрації, ідентифікації, емпатії; 
- здатність до адекватної самооцінки; 
- інтелектуальні здібності; 
- особистісні якості, такі, як спостережливість, проникливість тощо [14; 23]. 
Компонентами розвитку соціально-перцептивної компетентності педагога є: 

рівень розвитку рефлексивно-перцептивних знань, тобто когнітивний компонент; 
рівень самоставлення, самооцінки, самоприйняття, самовладання, емпатії, тобто 
емоційний компонент, і рівень володіння рефлексивно-перцептивними вміннями і 
навичками, тобто операційно-діяльнісний компонент. Сукупність зазначених вище 
чотирьох складових соціально-перцептивної компетентності дає потенційну 
можливість педагогу досягати високих результатів в професійній діяльності. 

Отже, можна визначити такі показники рівневого розвитку компонентів 
соціально-перцептивної компетентності педагога. 

Високий рівень розвитку соціально-перцептивної компетентності 
характеризується стійким інтересом до особистості дитини, прагненням до 
поглибленого пізнання учня і себе, стійким розумінням дитини. Для високого рівня 
соціально-перцептивної компетентності педагога характерна висока гнучка 
самооцінка, самоприйняття, оптимальний рівень тривожності, адекватне вираження 
своїх емоцій. Високий рівень розвитку соціально-перцептивної компетентності 
передбачає стійке володіння базовими рефлексивно-перцептивними знаннями. Цей 
рівень передбачає відкритість у спілкуванні з дитиною, позицію співробітництва, 
прийняття себе і дитини, успішне володіння механізмами сприйняття, такими, як: 
емпатія, рефлексія, ідентифікація. У педагогів високого рівня добре розвинені 
рефлексивно-перцептивні вміння, навички та здібності. 

Середній рівень розвитку соціально-перцептивної компетентності педагога 
передбачає стійкий інтерес до окремих особливостей особистості дитини, а також їхнє 
розуміння. Для педагога цього рівня характерна негнучка самооцінка, ситуативне 
самоприйняття, невпевненість, підвищений рівень тривожності і ситуативний прояв 
нервозності. Рефлексивно-перцептивні знання у таких педагогів досить стійкі, 
спостерігається відмова від сприйняття учнів на основі схем і стереотипів. Педагоги 
середнього рівня проявляють епізодичну відкритість в спілкуванні, часто спілкуються 
з позиції офіційного статусу, виконання соціальної ролі. Для них характерним є 
епізодичне володіння механізмами сприйняття, ситуативні прояви рефлексивно-
перцептивних умінь, навичок і здібностей. 

Занижений рівень соціально-перцептивної компетентності характеризується 
ситуативним інтересом педагога до особистості дитини, відсутністю розуміння 
мотивів, поведінки, емоційного стану дитини. Педагогів цього рівня розвитку відрізняє 
нестійка самооцінка, ситуативне самопринятие, підвищений рівень тривожності, 
ситуативний прояв нервозності. Для них характерним є володіння лише елементами 
базових соціально-перцептивних знань, а сприйняття дитини – лише на основі схем і 
стереотипів. Занижений рівень розвитку соціально-перцептивної компетентності 
характеризується також епізодичної відкритістю у спілкуванні позицією тиску на 
дитину, володінням лише елементами механізмів сприйняття і слабкими 
рефлексивно-перцептивними уміннями, навичками і здібностями. 
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Низький рівень розвитку соціально-перцептивної компетентності педагога 
відрізняється слабким вираженням інтересу (або відсутність такого) до особистості 
учня, відмовою від розуміння дитини. Для педагогів цього рівня характерний низький 
рівень самооцінки, самоприйняття, високий рівень тривожності, емоційна збудливість. 
Базові соціально-перцептивні знання таких педагогів обмежені, в спілкуванні вони 
проявляють захисну позицію, не володіють механізмами сприйняття, у них не 
розвинені рефлексивно-перцептивні вміння, навички та здібності.  

Оптимізувати процес розвитку соціально-перцептивної компетентності 
педагогів можна за допомогою тренінгу. У контексті досліджуваної проблеми варто 
розглянути питання розроблення соціально-психологічного тренінгу, метою якого є 
розвиток соціально-перцептивної компетентності педагогів. Ця мета конкретизується 
в наступних завданнях: 

1. Коррекція, формування і розвиток гуманістичної спрямованості особистості 
педагога, її установок, ставлення до учнів. 

2. Надбання та розвиток рефлексивно-перцептивних знань, умінь і навичок. 
3. Розвиток здібностей до пізнання себе, інших людей та їхніх взаємин. 
4. Розвиток особистих якостей, що детермінують соціально-перцептивну 

компетентність педагогів. 
5. Визначення рівнів розвитку соціально-перцептивної компетентності педагогів 

на основі діагностичних процедур, самооцінки учасників тренінгу та рейтингової оцінки 
експертів. 

Основними принципами, покладеними в основу організації та проведення 
тренінгу розвитку соціально-перцептивної компетентності педагогів, є: 

- принцип діалогізації взаємодії – організація такого міжособистісного 
спілкування під час занять, яке забезпечує повагу чужої думки, довіру учасників один 
до одного, дозволяє вийти за межі звичного статусного спілкування; 

- принцип активності – це створення таких умов роботи на заняттях, які сприяють 
формуванню та розвитку дослідницької позиції учасників і включенню кожного в 
інтенсивну групову взаємодію; 

- принцип співвіднесення навчальних ситуацій з реальною професійною 
діяльністю і особистим досвідом; 

- принцип взаємодоповнення і взаєморозвитку –  забезпечує учасникам 
можливість збагатити свій особистий досвід знаннями і вміннями інших учасників 
групи; 

- принцип психологічної події – використання спеціальних прийомів, що 
створюють емоційно насичене середовище навчання учасників тренінгу; 

- принцип пролонгування – полягає у тому, що навчання в соціально-
психологічному тренінгу відбувалося без відриву від своєї професійної діяльності, що 
дозволяє учасникам тренінгу на практиці застосовувати набуті знання і вміння. 

Особливою проблемою практичної психології є визначення ефективності 
тренінгової роботи. Вона визначається, перш за все, спрямованістю конкретного 
тренінгу, його цілями і завданнями. Але будь-який соціально-психологічний тренінг – 
це галузь практичної психології, орієнтованої на використання активних методів 
групової роботи з метою розвитку компетентності в спілкуванні (самопізнанні, пізнанні 
іншого). Базовими методами тренінгу розвитку соціально-перцептивної 
компетентності педагогів є групова дискусія і рольова гра, які одночасно є і засобами 
діагностики, і засобами розвитку здатності до спілкування. Сучасний підхід до 
проблеми розвитку соціально-перцептивної компетентності педагогів полягає в тому, 
що навчання розглядається як саморозвиток, а діагностика як самодіагностика і 
самоаналіз. Головним критерієм розвитку тренінгу соціально-перцептивної 
компетентності педагогів є взаємне задоволення його учасників [9; 27].  
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Попри всю різноманітність конкретних форм тренінгу розвитку соціально-
перцептивної компетентності педагогів, використовуваних на практиці, всі вони можуть 
розглядатися як засіб впливу, спрямовані на розвиток знань, соціальних установок, 
умінь і досвіду у галузі міжособистісного спілкування. Для перцептивно орієнтованого 
тренінгу характерна висока ступінь включеності емоційної сфери. Досвід переживань, 
отриманий у процесі роботи групи, стає важливою емоційної компонентою цілоїнизки 
її ефектів. Як показує практика тренінгу, можливі різні стратегії групової роботи:  

1. Вільне ведення групи. Мінімальне втручання ведучого, повільний темп, паузи, 
почуття невизначеності. У результаті група приходить до самостійної активності і 
саморозвитку. Така техніка доступна лише висококваліфікованому фахівцеві.  

2. Програмоване ведення групової роботи передбачає наявність плану всього 
циклу занять в цілому і кожного заняття окремо. Групі пропонуються теми і вправи, що 
їх забезпечують.  

3. Компромісна форма ведення тренінгу, що поєднує планування з вільною 
стратегією. 

Важливим елементом організаційно-психологічної роботи є комплектування 
групи (знайомі, незнайомі, рівень знань, вік, стать, цілі тощо). Діагностична фаза 
тренінгу дозволяє отримати відомості щодо себе, інших і групи. Подальший розвиток 
групи визначається метою тренінгу. Тренінгові групи, або групи сензитивності, групи 
зустрічей, гештальтерапія, психодрама, тілесна терапія, танцювальна терапія, терапія 
мистецтвом, тренінг умінь, особистісного росту тощо. Науковці-психологи виділяють 
чотири стадії розвитку групи (знайомство, стадія агресії, стадія стійкої працездатності, 
стадія розпаду групи). Рольовий розподіл групи, як правило, такий: лідер, експерт 
(підтримує більшість), опозиція.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Таким чином, аналіз теоретико-прикладних засад досліджуваної проблеми 
свідчить про те, що розуміння педагогом особистості учня, його психічних станів 
включає розвиток соціально-перцептивних компонентів компетентності педагога. 
Проведений теоретико-прикладний аналіз дозволяє виробити концептуальне бачення 
процесу розуміння як продуктивного у педагогічній діяльності, якщо він базується на 
знаннях педагогів про вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку учнів, які 
реалізуються у здатності педагога адекватно сприймати та розуміти іншу людину, її 
психологічний світ. Розвиток соціально-перцептивної компетентності педагогів  
залежить від програмно-цільової спрямованості вчителів, системному взаємозв’язку і 
взаємозумовленості таких компонентів теоретичної моделі соціально-перцептивної 
компетентності педагогів, як гуманістична спрямованість особистості педагога; 
сукупність рефлексивно-перцептивних знань, умінь і навичок; професійна «Я-
концепція»; особистісні особливості педагога; професійна самосвідомість; активність, 
спрямована на себе та суб’єкти взаємодії; а також залежить від професійно 
розробленого тренінгу розвитку соціально-перцептивної компетентності педагогів. 
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Анотація. У статті розглянуто проблему громадянського виховання в сучасному 

виховному процесі. Підкреслено, що основною метою громадянського виховання є 
формування свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, 
любов до Батьківщини, відповідальність за виконання суспільного обов’язку. Визначено, що 
вища школа, крім підготовки конкурентоспроможного фахівця, має сприяти формуванню його 
громадянської позиції, підвищенню рівня громадянської свідомості. Зазначено, що метою 
громадянського виховання (у вузькому значенні) в позааудиторній роботі є поглиблення й 
розширення знань про український народ та Україну, розвиток почуття патріотизму, 
формування практичних навичок і світоглядних переконань, спрямованих на саморозвиток і 
розвиток особистості демократичного громадянського суспільства. 

Ключові слова: громадянськість; громадянське виховання; сучасний виховний процес; 
позааудиторна робота; студент; вищій навчальний заклад. 
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Аbstract. In the article the problem of civic education in the modern educational process is 

considered. Some of the approaches to defining the content and the goals of civic education are 
analyzed. It is pointed out that higher educational institutions should contribute to developing the civic 
position of the youth, to increasing the level of the civic awareness. In the article it is stated that the 
purpose of civic education (in the narrow meaning) in extra-curricular work is to deepen and broaden 
knowledge about the Ukrainian people and Ukraine, to develop a sense of patriotism, to develop practical 
skills and ideological beliefs aimed at self-development and development of the personality of a 
democratic civil society. 

Key words: civic engagement; civic education; modern educational process; extra-curricular 
work; student; higher educational institution. 

 
Актуальність дослідження. Нині, у період кардинальних змін в Україні та світі, 

коли суспільна свідомість звільняється від будь-яких догм, передсудів, ілюзій, 
відірваних від реальності, які упродовж десятиріч стримували економічний і духовний 
розвиток країни, створюються передумови для всебічного розвитку особистості, 
формування активної, дійової громадянської позиції.  

Сучасні умови життя в Україні висувають перед освітою якісно нові завдання у 
сфері виховання молоді, розв’язання яких допоможе подолати існуючий формалізм у 
змісті роботи освітніх закладів. У Концепції національного виховання зазначено, що 
«український народ вступив у нову еру свого історичного розвитку. Разом із 
перспективами вільного розвитку української держави відкрилися широкі можливості 
для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної перебудови процесу 
виховання молодого покоління» 9, с. 18. Нова ера історичного розвитку ставить 
перед освітянами завдання сформувати інтелектуальний та культурний потенціал як 
найвищу цінність нації.  

Виховання громадян України носить національний характер, базується на 
культурних традиціях українського народу, є ідейною силою національної свідомості, 
засобом збереження своєї ідентичності. Сучасна модель виховання враховує 
особливості сьогодення, оскільки цього вимагають соціально-економічне становище 
країни, моральний і духовний стан українського народу, подальший розвиток культури 
та науки. 

Сьогодні зміст виховання передбачає надання представникам усіх 
національностей широких можливостей для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, 
мови, культури, формування національної гідності. Молоде покоління – представники 
різних етносів – через пізнання власної історико-культурної спадщини усвідомлює 
глибинність взаємозв’язків з українською нацією й переконується, що незалежна 
українська держава законодавчо закріпила охорону національних прав і свобод 
громадян України. 

Національне виховання відповідає інтересам нації та потребам відродження 
України, адже «це створена впродовж віків самим народом система поглядів, 
переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну 
свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання 
попередніх поколінь» 9, с. 18. 

Система національного виховання забезпечується реалізацією цілей освіти та 
розглядається як основа демократичного суспільства, служить ефективним засобом, 
за допомогою якого державні органи, педагогічна система формують людей відповідно 
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до своїх потреб. Побудова демократичного суспільства базується саме на 
національній ідеї, любові до Батьківщини, народній культурі та спрямовується на 
розвиток творчої людини, свідомого громадянина України, патріота свого народу. 

Серед основних завдань національного виховання провідним є формування 
свідомих громадян України. Поняття «громадянин», як зазначив Б.Чижевський, містить 
у собі усвідомлення особистістю своєї належності до конкретної нації, держави, 
частини світу, Земної кулі, Всесвіту та почуття відповідальності за їхнє становище й 
визначення своїх прав і обов’язків 17, с. 82. Питання громадянства регулюється 
відповідним правовим полем, культурним, освітнім, духовним надбанням та умовами 
й специфікою формування громадської думки. 

Основною метою громадянського виховання є формування свідомого 
громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до 
Батьківщини, відповідальність за виконання суспільного обов’язку. 

Є підстави твердити, що громадянськість, як напрям національного виховання 
особистості, відбиває: 

 патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність, суспільну 
ініціативність та активність, готовність працювати для розвитку Батьківщини, захищати 
її, підносити її міжнародний авторитет; 

 повагу до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, 
сформованість потреби в їх дотриманні, високу правосвідомість; 

 досконале володіння державною мовою, турботу про піднесення її престижу; 
 повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, 

усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця й 
наступника; 

 дисциплінованість, працьовитість, завзятість, почуття дбайливого господаря 
своєї землі, піклування про природу, екологію; 

 гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв 
національних меншин, що проживають у країні, високу культуру міжнаціонального 
спілкування 6, с. 6. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як засвідчує аналізований матеріал 
деякі аспекти проблеми громадянськості, громадянського виховання з різною 
повнотою досліджувалися філософами, істориками, соціологами, психологами, 
педагогами, зокрема: 

 проблеми громадянського виховання займали одне з головних місць у 
вченнях античних філософів: Аристотеля, Демокрита, Платона, Плутарха, Сократа, 
Цицерона та інших. Вони висвітлювали суть громадянського виховання, розглядали 
шляхи та методи його реалізації, підкреслювали, що вчинки людини мають бути 
проявом його внутрішнього потягу, життєвими переконаннями, мати ґрунтовні доводи, 
а не результатом сили і законів. Саме таке виховання зможе утримати від здійснення 
негативних вчинків, злочину [11, с. 89]; 

 вагомим внеском у визначення методологічних основ досліджуваної проблеми 
є погляди та ідеї багатьох філософів, психологів і педагогів А.Адлера, Г.Гегеля, Д.Локка, 
Ж-Ж.Руссо, З.Фрейда, Е.Фромма та ін.;  

 в історії педагогічної думки громадянознавчі аспекти простежуються у творах 
відомих українських педагогів, письменників і державних діячів Г.Ващенка, 
М.Грушевського, Б.Грінченка, М.Драгоманова, О.Духновича, Б.Кістяківського, 
А.Макаренка, І.Огієнка, С.Русової, Г.Сковороди, В.Сухомлинського, К.Ушинського, 
І.Франка, Т.Шевченка та ін. 

 філософський та юридичний аспекти формування громадянських якостей 
особистості представлено Р.Гуровою, Г.Білоновою та ін.; 

 у галузі психології обґрунтування проблеми виховання громадянина 
здійснено Б.Ананьєвим, Л.Божович, І.Бехом, М.Боришевським, М.Левітовим, Л.Снігур, 
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Т.Яценко та ін.; 
 науковому осмисленню проблеми громадянського виховання учнівської 

молоді сприяють наукові розвідки зарубіжних учених Є.Бондаревської, О.Газмана, 
А.Гаязова, І.Дуранова, Т.Заславської, В.Пастухова, І.Руссу, Я.Соколова, Г.Філонова, 
Г.Шингерей та ін.;  

 концептуальні засади громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української держави та громадської освіти, розроблені групою науковців АПН 
України під керівництвом О.Сухомлинської і Р.Арцишевського;  

 гуманістичні засади громадянського виховання широко розкрито у працях 
В.Сухомлинського, І.Беха, О.Пометун, О.Дем’янчук та ін.; 

 загальнотеоретичні основи побудови цілісного навчально-виховного процесу, 
спрямованого на формування особистості громадянина представлено в роботах 
А.Бойко, О.Вишневського, В.Лозової, М.Стальмаховича, К.Чорної, Г.Шевченко та ін.; 

 сутність, зміст, форми і методи громадянського виховання представлено в 
дослідженнях П.Вербицької, Н.Дерев’янко, П.Ігнатенко, С.Карпушкіна, Н.Косарєвої, 
О.Красовської, Л.Крицької, О.Научитель, В.Поплужного, М.Рудь, О.Світличного, 
Н.Фролова та ін.; 

 експериментальна перевірка засобів і форм формування громадянськості 
здійснювалася М.Триняк та ін.; 

 історично-педагогічний аспект громадського виховання висвітлювався в 
працях Л.Вовк, С.Золотухіної, П.Ігнатенка, В.Курила, О.Сухомлинської, О.Рацула, 
М.Чепіль, О.Бенци, Я.Яціва та ін. 

В останні роки питання громадянського виховання студентської молоді, 
підготовки майбутнього педагога до виховної роботи, формування громадянської 
позиції були предметом уваги ряду вчених, дослідників, зокрема:  

 виховання громадянськості студентів у зарубіжних школах (О.Алєксєєва, 
М.Красовицький, М.Рагозін та ін.);  

 використання широких функціональних можливостей вищої школи в 
збагаченні понять та уявлень студентів про громадянські цінності, естетичному 
одухотворенні студентської молоді та її ставлення до навколишньої дійсності, 
формуванні системи громадянських поглядів та переконань (І.Бех, С.Гнатенко, 
М.Євтух, Л.Корінна, І.Тараненко, Г.Троцко, Б.Чижевський та ін.);  

 теоретико-методологічні проблеми організації громадянського виховання 
студентської молоді у вищому навчальному закладі (надалі ВНЗ) (Т.Гребеник, 
С.Гнатенко, Н.Дерев’янко, В.Іванчук, В.Лисенко, Г.Ржевська, І.Соколова, І.Сопівник, 
Р.Сопівник, О.Шестопалюк та ін.); 

 методологічні аспекти та загальнотеоретичні основи навчально-виховного 
процесу у ВНЗ, спрямованого на формування у майбутніх фахівців громадянської 
позиції (В.Борисов, В.Вербець, М.Євтух, І.Зязюн, З.Красноок, Н.Нікітіна, Н.Петрова, 
І.Прокопенко та ін.); 

 виховання громадянина, як провідної умови розвитку та функціонування 
громадянського суспільства (О.Алексєєва, В.Безродна, Г.Дмитренко, В.Дубровський, 
Ю.Іщенко, С.Рябов та ін.); 

 виявлення педагогічних умов громадянського виховання особистості 
(В.Астахова, Є.Берднікова, В.Івашковський, І.Молодцова та ін.); 

 громадянське виховання в контексті полікультурного впливу на молодь 
(Р.Антонюк);  

 становлення культури громадянськості та соціальної відповідальності молоді 
(Т.Бєлавіна, М.Боришевський, В.Шабанов та ін.);  

 організація громадянської освіти (І.Галактіонова, Ю.Іщенко, А.Ковтонюк, 
Т.Ладиченко, О.Мальцева, Л.Мисик, С.Рябова, О.Ситник та ін.);  

 виховання громадянина на засадах українського народознавства 
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(П.Ігнатенко, В.Мосіяшенко, Ю.Руденко та ін.);  
 формування громадянської позиції та самовизначення особистості 

(Н.Корпач, О.Киричук, М.Чельцов та ін.); 
 соціально-педагогічна діяльність громадських організацій щодо формування 

у молодого покоління громадянської позиції і національно-патріотичної свідомості 
(Т.Лях, Л.Ніколенко, О.Панагушина, Ю.Поліщук, С.Чернета, Ю.Філіпов та ін.). 

Аналіз наукової літератури дає нам змогу висловити припущення, що 
громадянськість є багатоаспектним поняттям, тобто духовно-моральною якістю, 
світоглядною і соціально-психологічною характеристикою особистості, яка 
проявляється в обов’язку служити Батьківщині, відроджувати та примножувати 
здобутки своєї держави. Виходячи з цього, громадянське виховання – явище 
комплексне, яке розглядається з точки зору різних наук: філософії, політології, історії, 
соціології, психології, педагогіки тощо. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в розкритті сутності, 
особливостей та значення громадянського виховання студентської молоді в 
позааудиторній роботі вищого навчального закладу. 

Результати дослідження. Досліджуючи проблему громадянськості у 
виховному процесі, ми намагалися звернути увагу на різні наукові розвідки в цьому 
напрямку, шукаючи те раціональне, що збагачує педагогічне знання. Філософський 
підхід до аналізу громадянського виховання дозволяє виявити його інтенцію, 
різнобічно вивчити цей феномен, використати його конструктивний потенціал в умовах 
трансформації освітньо-виховної системи в Україні.  

Психолого-педагогічний підхід уможливлює розв’язання широкого спектра 
питань, пов’язаних із формуванням у студентської молоді громадянської свідомості та 
позиції (почуттів, знань, уявлень, поглядів, переконань, ідеалів, позицій, світогляду 
тощо), громадянської активності (інтересів, діяльності, поведінки, спілкування, праці, 
навчання тощо). Отже, ми бачимо, що й сьогодні є різні підходи до поняття 
«громадянськість», а відповідно й до громадянського виховання. 

Український педагогічний словник розглядає громадянськість як «усвідомлення 
кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, суспільства; почуття 
відповідальності за їхнє становище» [4, с. 75].  

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності» зазначено, що громадянськість – багатоаспектне поняття. Це 
фундаментальна духовно-моральна якість, світоглядна і психологічна характеристика 
особистості, що має культурологічні засади. Громадянськість – духовно-моральна 
цінність, світоглядно-психологічна характеристика людини, що зумовлена її державною 
самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни [8].  

Сучасні вчені-педагоги також займаються визначенням понять 
«громадянськість», «громадянське виховання». Дослідник С.Зябрева розглянула 
громадянськість «як складну інтегративну особистісно-моральну якість, що 
характеризується усвідомленням прав й обов’язків громадян України, почуттям любові 
до Батьківщини, потребою у слугуванні їй, праці на її благо, свідомим виконанням 
законів держави. Вона виявляється у системі ставлень до: держави, Батьківщини, 
інших людей, себе» [5, с. 8]. 

Ми розділяємо думку сучасних учених П.Ігнатенко, Н.Косарєвої, Л.Крицької, 
В.Поплужного про те, що структура громадянськості складається з багатьох 
компонентів, формування яких часто відносять до прерогатив певних видів виховання. 
Тому громадянське виховання доцільно розглядати як таке, що поєднує в собі кілька 
різновидів виховання, виділяючи патріотичне, гуманістичне, правове, економічне та 
інші 6, с. 24. З-поміж зазначених різновидів громадянського виховання 
найважливішим є патріотичне, в ньому відбивається ставлення громадян до своєї 
держави, історії та культури українського народу, перспектив його розвитку. 
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Зважаючи на вищезазначене, громадянськість є духовно-моральною якістю 
життєдіяльності особистості, яка характеризується усвідомленим ставленням кожного 
громадянина до прав й обов’язків щодо держави, відповідальним ставленням до 
рідного краю, до Батьківщини, до народу, це активна праця на благо Вітчизни, 
примноження її багатств, розбудова науки та культури, захист свободи та честі своєї 
держави. 

Підкреслимо, що громадянськість, що є завданням і результатом 
громадянського виховання, – інтегративна якість особистості, яка включає такі 
аспекти: світоглядний (знання, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації); поведінковий 
(норми, установки, вчинки); оціночний (пізнавальні оцінки, їх характер і зміст, ступінь 
істини тощо; якісний стан моральної, правової і політичної самосвідомості, стиль 
мислення); культурний (культура відносин, моральне, релігійне, естетичне ставлення, 
культура поведінки, почуттів, зміст і характер самодіяльної творчості). 

Історія розвитку педагогічної теорії і практики показує, що зміст виховання 
громадянськості постійно змінюється, слідуючи за змінами, що відбуваються у змісті 
освіти та суспільстві в цілому. Зміни стосуються змісту та методики виховання 
громадянськості. 

Основна мета громадянського виховання полягає у формуванні 
громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі внутрішню 
свободу і повагу до державної влади, любов до Батьківщини та прагнення до миру, 
почуття власної гідності та дисциплінованість, гармонійний прояв патріотичних 
почуттів і культуру міжнаціонального спілкування. Становлення громадянськості як 
інтегративної якості особистості визначається об’єктивними закономірностями 
розвитку суспільства, особливостями державного устрою, рівнем правової, політичної, 
моральної культури в ньому, суб’єктивними зусиллями педагогів, батьків, громадських 
організацій. 

Громадянськість особистості як можлива мета виховання має низку переваг. У 
будь-якій державі виховання громадянина є пріоритетною метою суспільства. 
Соціальне замовлення сучасного суспільства передбачає пріоритетність завдань 
громадянського виховання, що означає необхідність вивчення його взаємозв’язків з 
іншими завданнями процесу виховання. 

Проблема виховання громадянськості в молоді посідає одне з важливих місць у 
загальній проблематиці педагогічних досліджень, що підтверджується численними 
теоретичними працями та практичними розробками, присвяченими цій проблемі. 

Вища школа, окрім підготовки конкурентоспроможного фахівця, має сприяти 
формуванню його громадянської позиції, підвищенню рівня громадянської свідомості. 
Навчання та виховання у ВНЗ повинно бути органічно єдиним процесом 
цілеспрямованого впливу на особистість громадянина. Тобто навчально-виховний 
процес повинен мати громадянську спрямованість. 

У зв’язку з цим слушною вважаємо думку академіка НАПН України І.Беха, який 
виокремив позиції, на яких слід вибудовувати сучасний виховний процес [1, с. 16]: 

1. Необхідно сповна використовувати філогенетичну здатність людини до 
жертовності. Із цією здатністю пов’язане історичне існування людського суспільства. Її 
сучасні форми – філантропію, соціальний патронаж, опіку над людьми з особливими 
потребами тощо – слід перетворити на відповідні виховні технології. 

2. Потрібно ціннісно збагатити природну захопленість особистості 
різноманітними аспектами життя: забезпечити позицію «неалібі в бутті» (за 
М.Бахтіним), де вона формувалася б як його повноцінний суб’єкт. 

3. Важливо скеровувати підростаюче покоління на культуру гідності, а не 
культуру користі, дотримуючись при цьому морального раціоналізму. 

4. На часі досягнення мети розвитку особистості з високим смисловим порогом. 
Така особистість не надає особливої значущості різноманітним примітивно 
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утилітарним цінностям, спокійно ставиться до їх втрати, а переживає лише за 
вершинні устремління. 

5. Слід формувати в особистості цілісну картину світу як основу її гуманізму. 
Тільки там, де світ стає картиною, уперше виявляється гуманізм людини. Чим 
цілеспрямованіше діє суб’єкт, тим стрімкіше споглядання світу. Тоді наука про світ 
перетворюється на науку про людину, її справжній смисл і призначення. 

Розглянуті особистісно конструктивні позиції, на наш погляд, сприятимуть 
формуванню соціально-значущої особистість, здатної брати активну участь у 
перетворенні суспільного життя, відстоюванні своїх прав і переконань, тобто виховати 
розумних, працьовитих, морально свідомих людей із незалежною думкою, не 
відчужених від народу, а навпаки пов’язаних із ним повагою до історії, культури всього 
того, серед чого вони виростають, здатних пізнавати, перетворювати й емоційно 
засвоювати світ. 

У вищому закладі освіти виховання має здійснюватися за нових умов – 
відтворювати в кожному студенті емоційно-естетичний, художньо-творчий, моральний 
та інтелектуальний потенціал народу, створювати умови для розвитку й розквіту 
задатків і талантів кожного громадянина, формувати духовний потенціал, як найвищу 
цінність нації, держави. 

Громадянське виховання, як зазначили З. Курлянд, А. Семенова, Р. Хмелюк, 
зорієнтоване на введення молоді в систему вартостей демократичного 
(громадянського) суспільства, передбачає підготовку студентства до участі в 
розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави щодо управління нею, до 
виконання функцій трудівника й господаря, керівника й виконавця, громадського діяча, 
захисника Батьківщини [14]. 

Загальновідомою є теза про те, що виховують не навчальні програми, підручники, 
а виховує особистість. Саме особистість, на думку К.Ушинського, може виховати 
справжню особистість. Ось чому у вихованні громадянськості майбутнього спеціаліста 
значну роль відіграє громадянська позиція викладача вищого навчального закладу, 
якому мають бути притаманні загальногромадянські риси: громадянська активність і 
цілеспрямованість; національна самосвідомість, патріотизм і толерантність; гуманізм і 
соціальний оптимізм; широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань; високий 
рівень відповідальності і працелюбність; готовність до компетентної участі в житті 
суспільства. Від того, яким буде викладач, які в нього знання, уміння, якими особистими 
якостями він володіє, яку педагогічну концепцію втілює в життя, здебільшого 
залежатиме не лише майбутнє навчального закладу, а й розвиток інтелектуального 
потенціалу країни, доля майбутніх поколінь. 

Інтеграція України в єдиний світовий освітній простір вимагає, щоб вітчизняні 
вищі навчальні заклади, приймаючи статус одного зі значних інститутів із розв’язання 
навчально-виховних задач, сприяли формуванню гуманної особистості з багатим 
внутрішнім світом, яка виявляє такі якості, як людяність, дружелюбність, 
толерантність, добропорядність, шанобливість, комунікабельність; демонструє глибокі 
й ґрунтовні знання. 

Успішна реалізація поставленої задачі, ефективність її розв’язання залежить від 
того, яким буде зміст освіти, запропонований вітчизняною школою, і яким буде 
викладач, що працює з молоддю. 

Основними завданнями ВНЗ є підготовка свідомої особистості, вироблення 
чіткої громадянської позиції, прищеплення молоді віри в закон як гарант свободи, 
створення умов для розвитку загальної культури студентства, формування готовності 
до безперервного професійного самовдосконалення, виховання здатності на власну 
вільну думку і творчу діяльність тощо. 

Тому педагогу важливо опановувати найсучасніші знання в галузі суспільних наук, 
конкретні методики формування громадянськості в студентів; аналіз рівня громадянської 
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свідомості молоді; формування громадянського мислення; ефективне використання 
виховного матеріалу в різноманітних формах навчальної та позанавчальної діяльності. 
При цьому всі питання формування громадянськості необхідно розглядати в комплексі з 
іншими напрямками навчально-виховного процесу. 

Важливість громадянської позиції викладача вищого педагогічного закладу 
обумовлено його роллю й місцем у системі формування особистості майбутнього 
спеціаліста, а саме, у тому що: викладач вищої школи є втіленням і носієм духовної і 
моральної культури; його педагогічна діяльність обов’язково морально вмотивована; 
спілкування та взаємодія викладача й студента обов’язково повинні мати 
високоморальний, гуманний, демократичний характер; саме викладач цілісно впливає 
на особистість студента, що вимагає від нього емпатії, мистецтва оцінки іншої людини; 
саме викладач має здатність передбачати, оцінювати не лише моральні наслідки своїх 
дій, рішень, вчинків, експериментів, а й подій, зрушень, реформ, що відбуваються в 
різних сферах життя країни (соціальній, політичній, освітній тощо) [16].  

Це так само вимагає від керівництва ВНЗ такої організації навчально-виховного 
процесу, який би дозволив усебічно вплинути на формування особистості майбутнього 
спеціаліста, його життєвої та громадянської позиції тощо. 

Результативність виховання залежить від створення певних психолого-
педагогічних ситуацій, які б забезпечили взаємодію зовнішніх і внутрішніх факторів 
розвитку особистості, формування здорових потреб, інтересів, професійних установок 
та мотивів діяльності, перетворення молодої людини з об’єкта виховного процесу в 
активного його суб’єкта. При цьому важливе значення має відповідність внутрішньої 
позиції особистості системі психолого-педагогічних впливів із боку викладацького 
складу ВНЗ. Такі впливи передбачають формування в студентів морально-
психологічної готовності до професійної діяльності, розвиток у майбутніх спеціалістів 
почуття громадянського обов’язку, дисциплінованості, відповідальності та гордості за 
обрану професію, звички ставитися до своєї роботи зацікавлено, творчо. 

Ураховуючи, що формування громадянських і професійних якостей, з одного 
боку, процес соціальний, а з іншого – індивідуальний, необхідно прагнути до того, щоб 
увесь навчально-виховний процес ВНЗ передбачав розкриття перед молоддю ідеалу 
людини, розвиток і зміцнення особистісних моральних властивостей. Найбільше 
сприяє цьому саме позааудиторна виховна робота у ВНЗ. 

Позааудиторна діяльність охоплює всю освітньо-виховну роботу керівництва 
ВНЗ, викладачів, кураторів у позанавчальний час. Вона має більш широкі можливості 
у виборі змісту, форм, методів, прийомів, засобів проведення, бо не регламентована 
програмою, часом і місцем проведення. 

Сучасні науковці, дослідники, педагоги Р. Абдулов, С. Вітвицька, О. Медведєва, 
Л. Ніколенко та ін. розглядали позааудиторну виховну роботу як необхідну складову 
загального процесу виховання особистості у ВНЗ. Так, науковець С. Вітвицька 
визначила, що позааудиторна робота є продовженням навчального процесу в 
позанавчальний час. Вона не завжди носить добровільний і самостійний характер. 
Визначальна роль у її плануванні, організації та проведенні належить викладачу 
(куратору) [2]. 

О. Медведєва у своєму науковому дослідженні наголошувала на тому, що 
позааудиторну роботу у ВНЗ маємо спрямовувати на формування в молоді досвіду 
творчої діяльності як пріоритетної, розглядала її як сукупність і взаємодію 
різноманітних форм, методів і засобів виховного впливу на студентів із метою 
становлення їхнього світогляду, формування рис характеру, творчих умінь і навичок, 
активної життєвої позиції тощо [12]. 

Заслуговує на увагу позиція Л. Ніколенко, який вважав позааудиторну роботу у 
ВНЗ дуалістичним процесом: з одного боку – соціальним, бо допомагає індивіду 
адаптуватися в суспільстві та взаємодіяти в різних життєвих ситуаціях, з іншого – 
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індивідуальним, бо спрямовується на формування особистості студента, закріплення в 
кожного активної громадської та професійної позиції, розвиток і реалізацію особистісного 
потенціалу. 

Отже, позааудиторна робота є важливою ділянкою освітнього процесу ВНЗ, бо 
вміле поєднання її з навчальним процесом забезпечує гнучкість і цілеспрямованість 
навчально-виховної діяльності загалом. Вона сприяє поглибленню та закріпленню 
знань, що їх студенти набувають на заняттях, доповнює навчальні плани, чим усуває 
їхні слабкі місця. 

Загальновідомо, що позааудиторна виховна робота відіграє значну роль в 
організації вільного часу молоді. Завдяки цій роботі формуються та розширюються 
інтереси студентів. Вона надає значні можливості для вияву індивідуальних 
здібностей та таланту, самостійності та суспільної активності. 

Зміст виховної роботи у ВНЗ визначається такими напрямками: національно-
патріотичним, інтелектуально-духовним, громадянсько-правовим, моральним, 
естетичним, етичним, трудовим, фізичним вихованням та утвердженням здорового 
способу життя, екологічним і сімейним вихованням. Важливо, щоб виховна робота з 
молоддю була спрямована на те, щоб кожен студент відчував себе причетним до подій 
у країні та в стінах рідного навчального закладу; був відповідальним за результати 
колективно-творчої праці, власні дії та вчинки, розвивався на традиціях доброго 
ставлення до інших тощо.  

Розглянемо докладніше мету та завдання громадянського виховання в 
позааудиторній виховній роботі ВНЗ. Мета громадянського виховання (у широкому 
значенні) спрямована на формування свідомого громадянина, патріота, фахівця, 
тобто людини, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд і спосіб 
мислення, почуття, учинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток і розвиток 
демократичного громадянського суспільства в Україні [8].  

На нашу думку, метою громадянського виховання (у вузькому значенні) в 
позааудиторній роботі є поглиблення й розширення знань про український народ та 
Україну, розвиток почуття патріотизму, формування практичних навичок і світоглядних 
переконань, спрямованих на саморозвиток і розвиток особистості демократичного 
громадянського суспільства. 

Надзавдання всього виховного процесу, а саме й громадянського виховання – 
формувати та плекати національну еліту держави. А це означає, що необхідно 
керувати процесом взаємодії та взаємовпливу системи й особистості. Цей аспект 
управління потребує пошуку шляхів включення студентів у процеси цілепокладання, 
спільної творчої діяльності, удосконалення міжособистісних і групових взаємин, 
створення ситуацій, що спонукають кожного (як студента, так і викладача) до 
рефлексії, самопізнання, самовиховання, самореалізації тощо. 

Мета громадянського виховання в позааудиторній роботі конкретизується в 
системі завдань: підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального 
генофонду нації; вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям 
віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; формування 
самосвідомості, відповідальності, мужності, чесності, суспільної ініціативності й 
активності, готовності працювати на благо свого народу та Батьківщини, захищати 
Україну та підносити її міжнародний авторитет; виховання поваги до законів держави, 
Конституції, символів України, високої правової свідомості засобами громадянської 
освіти, яка забезпечує знання про політичні системи та владу на всіх рівнях суспільного 
життя, про закони та законодавчі системи; знання та використання державної мови, 
турбота про піднесення її престижу; шанування традицій, звичаїв, обрядів та історії 
українського народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника та 
спадкоємця; повага до пам’яті пращурів, до батьків, членів родини, свого родоводу; 
виховання дисциплінованості, працьовитості, турботливості, почуття дбайливого 
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господаря своєї землі, піклування про довкілля; розуміння значення суспільної поведінки, 
своєї участі в житті суспільства, захисту та підтримання законів і прав людини; 
утвердження гуманістичної моралі та свідоме визнання таких цінностей як честь, свобода, 
незалежність, рівність, справедливість; «формування соціальної активності та 
професійної компетентності особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі 
в процесах державотворення, здатність до спільного життя та співпраці в громадянському 
суспільстві, готовність узяти на себе відповідальність» [8]; формування гуманності, 
толерантного ставлення до культури інших народів; вироблення негативного ставлення 
до будь-яких форм насильства; активне попередження тенденцій до виявлення 
деструктивного націоналізму, виявів шовінізму, фашизму тощо. 

Розв’язуючи психолого-педагогічні завдання, які є ядром виховної роботи, 
необхідно спрямовувати позааудиторну роботи таким чином, щоб студенти 
використовували свій духовно-інтелектуальний потенціал і таким чином 
забезпечували передумови для його збагачення, зміцнення, закріплення.  

Зміст громадянського виховання складають розділи: державний, соціальний та 
родинний. Зупинимося докладніше на цих розділах. 

Державний розділ у позааудиторній виховній роботі становлять знання про 
історичний шлях українського народу; про походження державних символів (Прапора, 
Герба, Гімну); походження назв міст, вулиць тощо; про походження пам’яток історії та 
культури; про видатних борців за незалежність України; про діяльність українських 
письменників, поетів, учених; знання української мови; розуміння величі українського 
народу тощо. 

Соціальний розділ становлять знання про героїчне минуле рідного краю та 
України, про життя прославлених земляків; виявлення бажання охороняти історичні 
пам’ятки, зберігати матеріальні цінності; дбайливе ставлення до національних 
багатств, рідної природи; розуміння значення своєї праці, праці батьків та українського 
народу; бажання брати участь у громадських справах; уміння виявляти волю, 
старанність, ініціативність, працьовитість, творчу активність тощо. 

Зміст родинного розділу спрямований на виховання любові до батьків, рідних і 
близьких людей; чемного ставлення до старших, ветеранів війни та праці; пошани до 
пращурів, знання місць знаходження їхніх могил та пам’ятників; знання родоводу, 
коріння сім’ї, оволодіння народною мораллю, етикою; шанування та дотримання 
народних і релігійних звичаїв, обрядів, вірувань, національних і родинних свят; на 
формування інтересу до української міфології, усної народної творчості; знання 
народних промислів та ремесел; знання народних і родинних пісень, танців, ігор, забав 
тощо. 

Урахування закономірностей виховного процесу сприятиме дієвості та 
ефективності громадянського виховання [3]. Найважливіше значення надається таким 
закономірностям. 

1. Єдність навчання, виховання й розвитку особистості в навчально-виховному 
процесі. Позааудиторна виховна робота в значній мірі бере свій початок під час 
аудиторних занять та повинна бути їх логічним продовженням. Така єдність сприяє 
формуванню цілісної особистості зі стійкими громадянськими якостями, допомагає 
педагогові виробити чітку систему виховного впливу на студентів. 

2. Єдність роботи педагогічного й студентського колективів у ВНЗ. 
Результативність позааудиторної роботи з громадянського виховання залежить від 
спільності інтересів і ставлення до життєвих проблем, від єдності цілей педагога і 
студентів.  

Позааудиторна робота з громадянського виховання повинна бути вміло, чітко 
спланована. І дуже важливо, щоб цей план викладач (куратор) складав, ураховуючи 
запити, бажання, ідеї студентів. Це дозволить створити атмосферу доброзичливості, 
відповідальності, поваги тощо, допоможе досягти поставленої мети. Також важливо 
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забезпечити можливість вибору студентами форм позааудиторної роботи, постійну 
психолого-педагогічну діагностику студентів, корегування взаємин студентів з 
викладачами. За таких умов позааудиторна робота буде могутнім засобом 
громадянського виховання. 

3. Прагнення педагога бути взірцем для студентів. Педагог зобов’язаний 
постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, шукати нові форми і методи 
позааудиторної виховної роботи, давати оцінку своїй педагогічній роботі та робити 
самоаналіз. Важливо, щоб викладач мав свою громадянську позицію, був патріотом, 
власною поведінкою та вчинками надавав приклад своїм вихованцям. 

4. Поступове включення студентів у навчально-виховний процес, який сприяє 
їхній роботі над собою. Позааудиторна робота з громадянського виховання допомагає 
студентам свідомо включитись у громадські справи, відчути себе громадянами 
України, виконувати свої обов’язки, виявляти наполегливість, працьовитість, 
толерантність тощо. 

Закономірності виховного процесу будуть більш дійовими в позааудиторній 
виховній роботі з громадянського виховання, якщо дотримуватися певних вимог. 
П.Ігнатенко, Н.Косарєва, Л.Крицька, В.Поплужний виділяють вимоги щодо позаурочної 
роботи школи [6, с. 148-149]. Ми вважаємо, що ці вимоги є актуальними і для ВНЗ:  

 по-перше, позааудиторна робота має спиратись на знання студентів, які вони 
здобули на заняттях, розширювати та поглиблювати їх; саме на ґрунті таких знань 
формуються стійкі громадсько-патріотичні переконання, відповідна поведінка, а потім 
дії; 

 по-друге, заходи громадсько-патріотичного змісту повинні логічно 
продовжувати заняття, мати певну систему, враховувати принципи послідовності, 
наступності, зв’язку із життям, їхні інтереси, бажання та нахили; 

 по-третє, методи, форми позааудиторної роботи з громадянського виховання 
мають бути цікавими, емоційними, доступними, щоб студенти мали змогу виявити 
творчість, ініціативу, самостійність, відчували від участі насолоду, радість та 
задоволення. 

Спираючись на аналіз педагогічної літератури, вважаємо доцільним, до складу 
вимог щодо позааудиторної роботи додати: 

 по-четверте, зміст позааудиторної роботи має сприяти розумінню студентами 
значущості громадянської позиції, тобто знання значущості виконання своїх обов’язків, 
мотивованій участі в конкретних видах діяльності, що має стати внутрішнім обов’язком 
особистості, актуально діючим мотивом. 

Позааудиторна робота принесе бажаний результат, якщо викладачі (куратори) 
будуть дотримуватись принципів сучасного національного виховання, які мають 
забезпечити належний виховний та освітній ефект, – народності, природовідповідності, 
гуманізму, демократизму, етнізації та історизму. 

Уся позааудиторна робота базується на певних принципах (ми спираємося на 
дослідження Г.Афоніної [13, с. 83-84], в якому розкриті принципи позакласної роботи, 
та проектуємо їх на організацію позааудиторної роботи). 

1. Принцип добровільності, тобто свобода студентів у виборі різноманітних 
форм позааудиторної роботи з метою реалізації своїх інтересів і захоплень. 

2. Принцип особистого орієнтування, який передбачає врахування вікових 
та індивідуальних особливостей кожного студента (знання, вміння, навички, розвиток, 
потреби тощо). На даному принципі базуються різноманітні форми позааудиторної 
роботи з громадянського виховання. 

3. Принцип системності, тобто взаємозв’язок різноманітних форм, видів, методів 
організації позааудиторної роботи з громадянського виховання. 

Загальновідомо, що виховна робота, в тому числі й позааудиторна, має такі 
форми: масову, групову та індивідуальну. До масових форм виховної роботи належать 
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вечори, конференції, зустрічі з видатними людьми, з ветеранами війни та праці, 
воїнами АТО, конкурси, фестивалі, виставки, олімпіади, туризм, концерти, 
театралізовані вистави тощо. До групових – гуртки, екскурсії, походи, виховні години, 
свята, інформаційні години тощо. До індивідуальних форм – бесіди, доручення, 
підготовка номерів художньої самодіяльності, громадські доручення, трудові завдання 
тощо. Такі форми позааудиторної роботи з громадянського виховання розширюють 
потреби студентів у знаннях, у спілкуванні, дозволяють знайти своє місце у спільній 
справі. Цілеспрямованість цих форм роботи допомагає визначати форми та способи 
своєї участі в житті суспільства, розвивати патріотичні почуття, розкривати здібності, 
виявляти індивідуальність, формувати громадянську позицію. 

Вибираючи форми позааудиторної виховної роботи, необхідно пам’ятати, що вони 
залежать від: поставленої мети; змісту матеріалу; виховних та розвиваючих задач; 
інтересів і потреб студентів; рівня вихованості; інтелектуального розвитку молоді; 
традицій та звичаїв студентського колективу; міста, регіону; професійної майстерності 
педагога. 

Виходячи з того, що головним завданням громадянського виховання є формування 
світоглядної свідомості студентів, в позааудиторній виховній роботі виділяємо наступні 
напрями та методи. 

1. Світоглядний: бесіди, розповіді, оповідання, повідомлення, читання. 
Характерною особливістю методів громадянського виховання є їхня емоційність, 
яскравість і цікавість. Необхідно, щоб вони будувалися на життєвих прикладах, 
ілюструвалися піснями, віршами тощо. Важливо використовувати факти з повсякденного 
життя, суспільної, політичної, трудової діяльності видатних людей минулого та сучасників. 
Особливо впливають на почуття та свідомість молоді розповіді про життя і діяльність 
героїв, які жили, працювали в даній місцевості. 

За допомогою цих методів у студентів формується суспільна думка, досвід 
особистого відношення до своєї країни та українського народу. 

2. Суспільно-корисний: охорона пам’яток історії та культури; догляд за могилами; 
екологічний рух, експедиції, походи; дослідження та облік історичних пам’яток, поховань 
предків; краєзнавчий пошук і, як результат, робота музеїв; вивчення історії своєї країни, 
міста, села, вулиці, навчального закладу, родини. Такі методи позааудиторної роботи з 
молоддю треба всіляко поширювати. Вони мають велике значення для ідейно-
патріотичного виховання студентів, формування їхнього морального обличчя. На 
прикладі історичних фактів педагоги виховують студентів мужніми, сміливими, відданими 
справі боротьби за незалежність України. Розповіді про життя пращурів, подвиги героїв, 
догляд за їхніми могилами примушують молоду людину придивитися до себе, 
проаналізувати власну поведінку та вчинки. Від ставлення студентів до героїчних подвигів 
нашого народу, до пам’яті славних героїв, пам’яток історії та культури залежать їхній 
духовний стан, їхня моральна поведінка. 

3. Трудовий: освоєння традиційних ремесел, народних промислів, виготовлення 
альбомів, газет, рефератів, підготовка виставок, колекцій; екологічні десанти; 
волонтерська робота тощо. Використання методів трудового напрямку допомагає 
педагогу довести до свідомості студентів, що вони своєю участю в різноманітних справах 
допомагають країні й тим самим беруть посильну участь у розбудові української держави. 
«Золоте правило» народної педагогіки вчить: «Без праці людину не виховаєш, бо праця 
є метою та сутністю людського життя». 

4. Пізнавально-розвиваючий: бесіди, вікторини, олімпіади, турніри, клуби народної 
творчості, інформації, усні журнали, конференції, диспути, години запитань і відповідей, 
дискусії, аналіз різноманітних ситуацій, заочні подорожі, зустрічі з видатними людьми 
тощо. Велике значення для громадянського виховання мають ці методи. Вони спрямовані 
на виховання в студентів пізнавальної активності, розвиток творчих здібностей, уміння 
відстоювати власну точку зору, розкривають перед молоддю справжню красу життя в 
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нашій країні. 
5. Художньо-естетичний: вечори народної пісні та танцю, свята рідної мови, 

виставки народних промислів, свята з використанням українських традицій, обрядів, 
звичаїв тощо. Опора на ці методи сприяє формуванню у студентів високих громадських 
якостей, патріотичних почуттів, толерантності, любові до рідної землі, шануванню рідної 
мови, дбайливому ставленню до природи, усвідомленню належності до українського 
народу; виховує честь, гідність, мужність і відвагу, прагнення пізнавати, зберігати й 
передавати у спадок надбання народу. 

6. Військово-спортивний: змагання з народних видів спорту, козацькі змагання та 
забави, народні ігри, туристичні змагання тощо. Ці методи сприяють вихованню у молоді 
стійких моральних якостей (любові до Батьківщини, бажання стати на захист Вітчизни); 
психологічних якостей (мужності, ініціативності, відваги тощо), фізичних якостей 
(витривалості, швидкості, спритності тощо); духовних якостей (доброти, товариськості, 
толерантності, честі, громадянського обов’язку, справедливості, історичної пам’яті). 

Необхідним компонентом керування виховною роботою у ВНЗ є етап 
співвіднесення вихідних завдань громадянського виховання з його реальними 
результатами. На цьому етапі основна складність полягає у визначенні критерію 
ефективності громадянського виховання. Найбільш оптимальним представляється 
наступний підхід. Враховуючи, що провідним завданням громадянського виховання 
студентів є формування громадянської активності, критерієм ефективності цього 
процесу можуть служити такі показники, як участь студентів у заходах громадянської 
спрямованості: факт, характер, частота участі, поведінка студента під час заходу.  

Отже, виховний вплив позааудиторної роботи відчутний тоді, коли молода 
людина бере в ній активну участь. За таких умов здійснюється перетворення зовнішніх 
упливів у внутрішні мотиви поведінки. 

Організуючі позааудиторну роботу з громадянського виховання з 
використанням розглянутих принципів, форм, напрямів, методів виховної роботи, ми 
вчимо студентів жити, вчитися та працювати для народу, для його щастя, для 
Батьківщини. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Зважаючи на викладене вище, є підстави твердити, що завдання ВНЗ – 
підготовка не лише спеціалістів, а завдяки ефективному використанню потенційних 
можливостей, існуючих резервів позааудиторної роботи спрямування на виховання 
громадянських рис та якостей у студентської молоді. Громадянське виховання 
повинно стати серцевинною навчально-виховного процесу, ефективність якого 
залежить від реального визнання педагогами особистості студента як головної мети 
виховання, найбільшої цінності суспільства. Отже, у сучасному суспільстві в вищій 
школі дві ролі: перша – традиційна, пов’язана з підготовкою спеціаліста, друга – 
гуманітарна, пов’язана з розвитком людської особистості – громадянина, патріота, 
тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, національна 
свідомість, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, 
самоактивність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності перед собою, 
суспільством, Батьківщиною. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Бех, І. Д. (2012). Особистість у просторі духовного розвитку. Київ, Україна: 

Академвидав. 
2. Вітвицька, С. С. (2005). Організація виховного процесу у вищому навчальному 

закладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 24, 44−49. 
Житомир, Україна: ЖДУ. 

3. Галузинський, В. М., Євтух, М. Б. (1995). Педагогіка: теорія та історія. Київ, 
Україна: Вища школа. 

4. Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь. 



О. КОРКІШКО 
Громадянське виховання студентської молоді у процесі позааудиторної роботи вишу 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
46 

5. Зябрева, С. Е. (2010). Виховання громадянськості студентів професійно-
технічних коледжів у позанавчальній діяльності. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганськ, 
Україна: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. 

6. Ігнатенко, П.Р., Поплужний, В.Л. і Косарєва, Н.І. (1997). Виховання громадянина: 
Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навчально-методичний посібник. Київ, 
Україна: Інститут змісту і методів навчання. 

7. Козлова, О.Г., Гребеник, Т.В. (2011). Керівництво громадянським вихованням 
студентської молоді: навч.-метод. посібник. Суми, Україна: Університетська книга. 

8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності (2000). Педагогічна газета, 6 (72), червень. 

9. Концепція національного виховання (1995). Рідна школа, 6, 18–25. 
10. Коркішко, О. Г. (2004). Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній 

виховній роботі. (Дис. канд. пед. наук). Луганськ, Україна: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. 
11. Мала енциклопедія державознавства. (1996). НАН України. Ін-т держави і права 

ім.В.М.Корецького. Київ, Україна: Довіра: Генеза. 
12. Медведєва, О. Р. (2008). Формування творчих умінь студентів у позааудиторній 

виховній роботі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Харків, Україна: Харківський держ. пед. ун-т 
ім. Г.С. Сковороди. 

13. Афонина, Г. М. (2002). Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия. 
Абдуллина, О.А. (Ред.). Ростов-нa-Дону, Россия: Феникс. 

14. Курлянд, З. Н., Хмелюк,  Р. І. і Семенова, А. В. (2005). Педагогіка вищої школи: 
навч. посіб. З.Н.Курлянд (Ред.). Київ, Україна: Знання. 

15. Саяпіна, С. А., Коркішко, О. Г. (2007). Професійна підготовка вчителя в контексті 
сучасної освіти. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практ. конференції «Ціннісні пріоритети 
освіти у ХХІ столітті: інноваційний розвиток освітніх систем». (С. 269–275). Луганськ, 
Україна: «Альма-матер». 

16. Сипченко, В. І. (2008). Громадянська позиція майбутнього вчителя (теоретичний 
аспект). Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, № 1. Взято з 
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-
magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_4/ 

17. Чижевський, Б. Г. (1997). Актуальні проблеми побудови національної системи 
виховання в умовах державотворчого процесу в Україні. Цінності освіти і виховання. 
Науково-методичний збірник. О.В. Сухомлинськa (Ред.), (с. 79–83). Київ, Україна. 

 
REFERENCES 

1. Bekh, I. D (2012). Personality in the environment of spiritual development. Kyiv, Ukraine: 
Akademvydav. 

2. Vitvytska, S. S. (2005). Organising educational process at higher educational institution. 
Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 24, 44−49. Zhytomyr, 
Ukraine: ZhDU. 

3. Haluzynskyi, V. M. & Yevtukh, M. B. (1995). Pedagogics: theory and history. Kyiv, 
Ukraine: Vyshcha shkola. 

4. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv, Ukraine: Lybid. 
5. Ziabreva, S. E. (2010). Education of citizenship of vocational colleges students in 

extracurricular activities. (Extended abstract of PhD dissertation). Luhansk, Ukraine: Skhidnoukr. 
nats. un-t im. V. Dalia. 

6. Ihnatenko, P. R., Popluzhnyi, V. L., & Kosarieva, N. I. (1997). Education of a citizen: 
psychological-pedagogical and ethnographic aspects: educational and methodical manual. Kyiv, 
Ukraine: Instytut zmistu i metodiv navchannia. 

7. Kozlova, O. H., Hrebenyk, T. V. (2011). Administrating civic education of student youth: 
teaching-methodic manual. Sumy, Ukraine: Universytetska knyha. 

8. Concept of civic education of an individual under the conditions of developing Ukrainian 
statehood. (2000). Pedahohichna hazeta, 6 (72), June. 

9. Concept of national upbringing (1995). Ridna shkola, 6, 18-25. 
10. Korkishko, O. H. (2004). Upbringing of patriotism of junior pupils at extra-curricular 

educational work. (PhD dissertation). Luhansk, Ukraine: Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalia.  
11. Small Encyclopedia of State Studies. (1996). NAN Ukrainy. Kyiv, Ukraine: Dovira. 



М. ДРУГОВ 
Реалізація компетентнісного підходу під час комунікативної підготовки майбутніх учителів  

англійської мови в початковій школі 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
47 

12. Medvedieva, O. R. (2008). Forming creative abilities of students at extracurricular 
upbringing work. (Extended abstract of PhD dissertation). Kharkiv, Ukraine: Kharkivskyi derzh. ped. 
un-t im. H.S. Skovorody. 

13. Afonina, H. M. (2002). Pedagogics. Course of lectures and seminar classes. 
O. A. Abdullina (Ed.). Rostov n/Donu, Russia: Feniks. 

14. Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., & Semenova, A. V. (2005). Pedagogics of higher school: 
teaching manual. Z. N. Kurliand (Ed.). Kyiv, Ukraine: Znannia. 

15. Saiapiana, S. А., Korkishko, О. H. (2007). Vocational training of a teacher in the context 
of modern education. Materialy IU Mizhnarodnoi naukovo-prakt. konferentsii «Tsinnisni priorytety 
osvity u KhKhI stolitti: innovatsiinyi rozvytok osvitnikh system». (p. 269–275) Luhansk, Ukraine: 
«Alma-mater». 

16. Sypchenko, V. I. (2008). Civic position of a future teacher (theoretical aspect). 
Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku, 1. Retrieved from http://intellect-
invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_ science_arhiv_pn_n1_2008_st_4/ 

17. Chyzhevskyi, B. H. (1997). Relevant problems of building the national system of 
upbringing under the conditions of state-creative process in Ukraine. Tsinnosti osvity i vykhovannia. 
Naukovo-metodychnyi zbirnyk. O. V. Sukhomlynska (Ed.), (p. 79–83). Kyiv, Ukraine.  

 
 
 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС КОМУНІКАТИВНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Міхаіл Другов  
кандидат педагогічних наук 

старший викладач кафедри теорії і практики початкової освіти 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

http://orcid.org/0000-0001-6252-9602 
michaeldrugov@gmail.com 

 
Анотація. Розглянуто проблему реалізації компетентнісного підходу під час 

комунікативної підготовки майбутніх учителів. Питання запровадження компетентнісного 
підходу є актуальним, оскільки він сприяє перенесенню акцентів із засвоєння знань на вміння 
використовувати отриману інформацію для вирішення практичних проблем упродовж життя. 
Автор також зазначає, що для майбутнього вчителя англійської мови ключовою 
компетентністю є комунікативна, яка націлена на формування здатності до іншомовного 
спілкування за-для вирішення повсякденних та професійних проблем. Здійснено теоретичне 
обґрунтування поняття «компетентність» та «компетентнісний підхід». Визначено фактори, що 
зумовлюють перехід вищої професійної освіти на компетентнісно зорієнтоване навчання, 
серед яких культуровідповідна підготовка майбутнього вчителя англійської мови в початковій 
школі. Умовами успішної реалізації компетентнісного підходу під час комунікативної підготовки 
визнано здійснення психолого-педагогічної підтримки студентів; алгоритмічність етапів, 
послідовність та систематичність процесу формування комунікативної компетентності 
студентів; інтенсифікація процесу формування комунікативної компетентності завдяки 
створенню інтерактивного середовища; визначення та відбір змісту іншомовної освіти із 
залученням лінгво-соціокультурного контенту. Розкрито критерії й основні показники 
сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів. 

Ключові слова: компетентнісний підхід; комунікативна компетентність; майбутні 
вчителі англійської мови; професійна освіта; культуровідповідна підготовка; іншомовна 
підготовка. 
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Abstract. The issue of implementing the competency-based approach to communicative 

training of future primary school English teachers is revealed. The implementation of the 
competency-based approach is relevant as it contributes to transferring emphasis from receiving 
knowledge to an ability to use the information for solving practical problems in the lifetime. The author 
points out that the key competence of future English teacher is communicative one which aims at 
developing an ability to use foreign language for solving every day professional problems. The 
theoretical justification of the concepts “competence” and “competency-based approach” is made. 
The factors that causes transition of the higher education to competency-based education are 
disclosed, culture awesome training is considered to be essential for future English teachers at 
primary school. The conditions of successful realization of competency-based approach are claimed 
to be the psychological and pedagogical support of students; consistency and systematic character 
of the process of developing students’ communicative competence; intensification of the process of 
developing communicative competence through creating interactive environment; defining and 
choosing the content of foreign language education including linguistic and socio-cultural content. 
The criteria and indicators of development of future teachers’ professional competence are 
described. 

Key words: competency-based approach; communicative competence; future English 
teachers; professional education; culture awesome training; foreign language training. 

 
Актуальність дослідження. Закон «Про вищу освіту» та зміни, якими було 

доповнено Закон, розширюють можливості вищих навчальних закладів щодо 
імплементації інноваційних підходів, серед яких компетентнісний підхід виступає 
визначальним вектором реформування та оновлення професійної освіти [7]. 
Необхідність включення компетентнісного підходу в систему професійної освіти 
визначається зміною освітньої парадигми як сукупності установок, цінностей, 
технічних засобів, яка є характерною для членів конкретного суспільства. Під поняттям 
«компетентнісний підхід» в освітніх колах розуміють спрямованість освітнього процесу 
на формування та розвиток ключових, загальнопредметних і предметних 
компетентностей, результатом чого є загальна компетентність як інтегрована 
характеристика особистості. Формування цієї характеристики відбувається під час 
навчання і містить знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 
особистості [16]. Компетентнісний підхід має сприяти перенесенню акцентів із 
засвоєння знань на вміння використовувати отриману інформацію для вирішення 
практичних проблем. Науковці одностайні в тому, що знаннєво орієнтована система 
освіти є неефективною в сучасних умовах. Д. Іванова зазначає, що знаннєво 
орієнтована освіта замкнулася сама на собі, створивши велику кількість форм, що не 
існують ніде, крім самої сфери освіти [1, с. 4]. Тобто результати системи освіти є 
визначальними тільки для самої освітньої системи, проте, поза її межами вони не 
мають ніякого значення для суспільства і держави в цілому.  

Посилення міжнародних зв’язків України, входження України в світовий освітній 
простір спричиняє зміни щодо визначення соціокультурних векторів розвитку 
професійної освіти. Важливим для майбутнього вчителя англійської мови є здатність 
до іншомовного спілкування за-для вирішення повсякденних та професійних проблем. 
Компетентнісний підхід в системі професійної освіти майбутнього вчителя англійської 
мови покликаний сформувати такі якості особистості фахівця ХХІ ст. як мобільність, 
конструктивність, динамізм [12, с. 57], вміння орієнтуватися в потоках інформації, 
активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися впродовж життя [11, с. 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вдосконалення системи 
освіти шляхом впровадження компетентнісного підходу активно обговорюється у 
педагогічній науці. Головні нормативні та концептуальні документи в галузі освіти 
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визначають компетентнісно-орієнтований підхід пріоритетом розвитку сучасної 
вітчизняної системи освіти.  

Розв’язання проблем запровадження компетентнісного підходу в професійну 
підготовку майбутніх учителів започатковане у працях Н. Бібік, А. Богуш, І. Зимньої, 
О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєвої та ін. 

Українські вчені В. Байденко, О. Локшина, Л. Овсієнко, О. Овчарук, О. Пометун 
та інші в своїх дослідження доводять, що компетентнісний підхід у професійній 
підготовці майбутніх учителів початкової школи є втіленням інноваційних процесів в 
освіті. 

О. Бігич, І. Бім, Н. Гальскова, Н. Майер, С. Ніколаєва присвятили свої 
дослідження проблемі компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх 
учителів англійської мови.  

Зарубіжні вчені також займаються вивченням та впровадженням 
компетентнісного підходу в професійну освіту і пропонують своє бачення цієї 
проблеми. М. Рейнолдз (M. Reynolds), М. Солтерз (M. Salters), Г. Віті (G. Whitty), 
Е. Вілмот (E. Willmott) та інші, досліджуючи застосування компетентнісного підходу у 
професійній підготовці вчителів, стверджують, що виникнення такого підходу 
спричинено бажанням оптимізувати процес професійної підготовки вчителів. На їхню 
думку, цей процес вважається ефективним за умови розвитку цілої низки 
компетентностей, чого можна досягти через застосування особистісно-орієтованих 
технологій навчання. 

Компетентнісний підхід у навчанні іноземних мов став предметом дослідження 
закордонних дослідників Р. Вонг (R. Wong), Т. Енрайт (T. Enright), В. Гріффіт 
(W. Griffith), Х. Лім (Hye-Yeon Lim). Науковці дають визначення «компетентнісного 
підходу», наголошуючи на необхідності змінення методів та форм навчання, а також 
ролі викладача та студента в освітньому процесі. Наголошуючи на ролі особистісно-
орієнтованого навчання, вони зазначають, що для ефективного оволодіння іноземною 
мовою, недостатніми є знання граматичних правил та уміння визначати помилки 
писемного мовленні, першочерговим завданням компетентнісного підходу є здатність 
користуватися мовою для вирішення повсякденних побутових та професійних 
проблем. 

Аналіз досліджень доводить, що поміж значної кількості досліджень 
присвячених питанням запровадження компетентнісного підходу в професійній 
підготовці майбутніх вчителів, недостатньо уваги приділяється реалізації й 
усвідомленню провідних ідей сучасного компетентнісного підходу в професійній 
підготовці майбутніх учителів англійської мови в початковій школі. 

Тому метою дослідження є розгляд компетентнісного підходу як інноваційного 
під час комунікативної підготовки майбутніх учителів англійської мови в початковій 
школі, а також обґрунтування шляхів його впровадження. 

Результати дослідження. Компетентнісний підхід в системі професійної 
підготовки вчителів не є новим. Він набув розповсюдження в США ще в 70-ті роки ХХ 
ст. і вплинув на систему післядипломної освіти вчителів Великобританії на початку 80-
х років. На цей період припадає запровадження в наукові кола поняття «компетенція», 
а також розмежування понять компетенція та компетентність. Наприкінці 80-х років ХХ 
ст. компетентнісний підхід отримав новий виток розвитку завдяки Національному 
комітету професійних кваліфікацій (the National Council for Vocational Qualifications), 
який порушив питання якості освіти та професійної підготовки. Національний комітет 
професійних кваліфікацій заснував премію за досягнення в сфері компетентнісного 
підходу, яка не залежала від програми підготовки майбутніх фахівців. Незважаючи на 
те, що ця подія не була зосереджена тільки на педагогічній освіті, її потенційна 
актуальність в галузі освіти була незабаром визнана. Низка курсів CertEd (FE) зараз 
запроваджує важливі аспекти компетентнісного підходу в професійну підготовку 
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майбутніх учителів. Критика традиційних підходів до підготовки майбутніх учителів 
початкової школи призвела до зростання вимог щодо тісного зв’язку з практикою 
викладання в школі та сформованістю компетентностей майбутнього вчителя. Було 
також видано методичні рекомендації, які містили критерії оцінювання в межах 
навчальних дисциплін підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Натомість у системі освіти України компетентнісний підхід досі не набув 
цілісності й завершеності, незважаючи на те, що різноманітні його аспекти 
розглядають у своїх працях чимало вітчизняних науковців (Н. Бібік. А. Богуш. 
Г. Гаврищак. І. Ґудзик, І. Драч, Я. Кодлюк, О. Локшина. С. Ніколаєнко, О. Овчарук. 
О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Ситник. Г. Терещук та ін.). У працях низки 
дослідників (М. Бершадський. Є. Зеер. А. Нестеров, Н. Побірченко, Є. Семанюк) 
висуното критичні зауваження щодо концепції компетентнісного підходу. Зокрема, 
Н. Побірченко переконливо доводить, що вчені не схильні надавати занадто широке 
поле застосування поняттям «компетентність», «компетенція», «компетентнісний 
підхід» як робочим термінам у країнах з усталеними науково-освітніми традиціями, до 
яких належить Україна. Тому теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу у 
вищій школі ще не повністю склалося, зокрема складно зафіксувати відповідний до 
сучасних вимог нормативний набір компетенцій та виокремити ключові 
компетентності, що спонукає до створення принципово нових освітніх стандартів 
залежно від типу вищого навчального закладу [15, с. 29 – 30]. 

Освітній процес у системі загальної і професійної освіти в Україні було 
побудовано на дедуктивній основі, відповідно до дидактичної тріади «знання – уміння 
– навички». Причому основна увага приділялася засвоєнню знань. Науковці були 
переконані, що процес засвоєння знань має розвивальний потенціал, тому що в 
результаті їх засвоєння мають бути сформовані вміння та навички (за теорією 
розвивального навчання Д. Ельконіна й В. Давидова). У межах знаннєвої парадигми 
спостерігалася проблема відриву набутих знань від уміння їх застосовувати. Було 
доведено, що отримані фундаментальні знання не гарантують успішної професійної 
діяльності й суспільство відчувало брак кваліфікованих практико-орієнтованих кадрів. 
Крім того, дослідження, проведені в Україні та західних країнах (Канада, США, 
Франція) в 2004 році, довели, що студенти в Україні виявляють високий рівень 
засвоєння знань, однак низькими є показники здатності застосовувати отриманні 
знання на практиці. Студенти з розвинутих західних країн продемонстрували високий 
рівень розвитку навичок аналізу, синтезу, готовність приймати рішення за умови 
достатнього рівня засвоєння знань [9]. 

Криза знаннєвої парадигми спричинила пошук методологічних шляхів до 
вирішення наявних протирічь, що призвело до переорієнтації системи освіти на 
компетентнісний підхід – спрямованість педагогічного процесу на формування і 
розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості [10, 
с. 449]. Результатом такого процесу є сформована загальна компетентність людини, 
яка представлена сукупністю ключових компетентностей, – інтегрована 
характеристика особистості. Використання означеного підходу сприяє подоланню 
традиційних когнітивних орієнтацій професійної освіти, приводить до нового її змісту, 
методів і технологій. 

У нормативних документах, які регламентують розвиток освіти, можна 
спостерігати розмежування понять «кваліфікація» та «компетентність». Міжнародна 
комісія ЮНЕСКО, презентуючи свою доповідь із проблем освіти «Освіта – прихований 
скарб» (Education – Hidden Treasure), зазначила, що кваліфікацію визначають як 
уміння здійснювати операції матеріального характеру, а компетентність є ширшим 
поняттям, що поєднує в собі кваліфікацію, соціальну поведінку, здатність працювати в 
команді, бути членом колективу і суспільства. Ці факти дають підстави стверджувати, 
що компетентнісний підхід носить гуманістичних характері на відміну від традиційного 
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навчання, зорієнтованого на оволодіння знаннями, уміннями та навичками. 
Компетентнісний підхід асоціюється з відкритим демократичним суспільством, в якому 
результатом професійної підготовки фахівців є відповідальна, мобільна особистість, 
здатна до сприйняття змін та до здійснення вільного гуманістичного вибору [1, с.  19]. 

І. Зимня наголошує, що компетентнісний підхід не виключає наявності знань і 
сформованих умінь і навичок, він розширює й доповнює традиційний підхід особистим 
ставленням, перетворює освітній процес на гуманістично спрямований [8].  

На думку М. Оліяр, компетентність передбачає оволодіння знаннями та 
вміннями не як окремими компонентами, а як цілісним особистісно-діяльнісним 
комплексом, інтегративною характеристикою професійної підготовки майбутніх 
фахівців, яка реалізує принцип системності освіти та забезпечує спрямованість змісту 
освіти на результат. За переконанням вченої, потреба в упровадженні 
компетентнісного підходу в систему вищої педагогічної освіти зумовлена такими 
факторами:  

 необхідність приведення системи вищої освіти у відповідність вимог 
сучасного суспільства та тенденціям розвитку європейської системи освіти; 

 потребою у виробленні загальних критеріїв міжнародного визнання 
результатів професійної освіти, зважаючи на участь України в Болонському процесі; 

 необхідністю вдосконалення змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів в умовах постійного збільшення обсягу інформації; 

 необхідністю забезпечити майбутніх фахівців таким рівнем професійної 
підготовки, який сприятиме швидкій адаптації до умов праці в школі; 

 потребою в формуванні здатності майбутнього фахівця здійснювати 
ефективну міжособистісну взаємодію в соціальному та професійному  
середовищі [12, c. 158]. 

Ми розділяємо думку М. Оліяр щодо факторів, які вимагають переходу на 
компетентнісний підхід. Однак, слід додати, що реалізація компетентнісного підходу в 
підготовці вчителів вимагає ще створення культуровідповідної підготовки вчителя 
(зокрема іноземної мови). На думку Е. Пасова, причина розриву між рівнем освіти та 
вимогами суспільства полягає в тому, що в традиційній системі освіти наявний розрив 
між освітою і культурою, оскільки за умови традиційного підходу головним завданням 
було транслювання знань від вчителів до учнів. Лише опанувавши культуру як систему 
цінностей, людина стає індивідуальністю виробляє власний стиль навчальної та 
професійної діяльності. В умовах підготовки майбутніх учителів англійської мови цей 
фактор є також визначальним, адже стратегічною метою іншомовної освіти є не лише 
оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, а й формування цілісної картини 
світу, притаманної носієві мовлення як представнику соціуму. 

Так, Н. Бібік стверджує, що перехід до компетентнісного підходу передбачає 
залежність процесу професійної підготовки фахівців від кінцевого бажаного 
результату, який визначається вимогами суспільства відповідати новим вимогам ринку 
праці та наявністю потенціалу для практичного вирішення проблем, зокрема пошуку 
свого «Я» в професії, здатність реалізуватися в соціальній структурі [3, с. 46]. 
Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що сутність компетентнісного 
підходу полягає не в передачі певної кількості інформації майбутнім учителям, а у 
формуванні уміння працювати з потоками інформації та використовувати їх для 
вирішення практичних проблем.  

Учитель початкової школи в сучасних умовах – це і висококваліфікований 
фахівець, обізнаний в усіх освітніх галузях початкової школи, і вихователь, який прагне 
розкрити внутрішній потенціал кожної дитини, сприяє їхньому інтелектуальному 
розвиткові, здійснює виховний вплив через інтеграцію цінностей українського народу 
в контексті входження до світової спільноти, передусім через мову. Державний 
стандарт початкової освіти (2018 р.), який ґрунтується на засадах особистісно 
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орієнтованого та компетентнісного підходів, окреслює результативну складову змісту 
початкової освіти. В основу компетентнісного підходу у нормативних документах 
покладено оволодіння ключовими компетентностями, в ієрархії яких перше місце 
посідають вільне володіння рідною мовою та здатність спілкуватися рідною та 
іноземними мовами, що передбачає активне використання мови в різних 
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті 
громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися 
нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування [5]. 

Отже, Державний стандарт початкової освіти фактично доводить необхідність 
остаточного переходу на компетентнісно особистісно зорієнтовану основу навчання. 
Внесені зміни не можуть оминути і заклади вищої педагогічної освіти, які мають 
готувати висококомпетентного вчителя, здатного ефективно вирішувати завдання 
формування особистості молодшого школяра в освітньому процесі нової української 
школи, вирішувати проблемні завдання, використовуючи знання, уміння, досвід 
практичної діяльності, яких вони набули під час навчання в педагогічному ВНЗ. 

В контексті навчання майбутніх учителів початкової школи необхідним є 
додаткове вивчення завдань, змісту та методів формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів початкової школи, враховуючи особливості 
отриманої спеціальності та умови реалізації компетентностей. Слід також брати до 
уваги той факт, що ключові компетентності майбутнього вчителя, серед який й 
іншомовна комунікативна, є визначальними характеристиками якості професійної 
підготовки і є результатом предметно-діяльнісного її компонента, який виявляється в 
низці компетенцій.  

Е. Пасов зазначає, що професійна підготовка майбутнього вчителя в межах 
компетентнісного підходу має бути зорієнтована не на підготовку вчителя загалом, а 
на підготовку вчителя конкретної спеціальності. Отже, ідеї Е. Пасова дають підстави 
стверджувати, що підготовка вчителів англійської мови в початковій школі передбачає 
дещо іншу структуру навчального процесу. Зміст професійної підготовки вчителів 
іноземної мови зосереджений не навколо навчального предмета, а навколо видів 
культур (іншомовної, методичної, педагогічної, філологічної, комунікативної, 
соціальної тощо), які створюють цілісну професійну культуру вчителя. Змістом кожної 
з культур є знання, вміння, творчість, бажання, співвідношення кожної з культур буде 
різним і відповідно значущість кожної з культур також буде різною.  

У результаті наукового пошуку нами визначено, що до базових компетентностей 
учителя англійської мови в початковій школі належать україномовна професійна 
комунікативна компетентність, що забезпечує процес педагогічного спілкування на 
занятті, а також англомовною професійною комунікативною компетентністю, яка 
включає мовну, мовленнєву, соціокультурну, соціолінгвістичну, лінгвокраїнознавчу 
складову. Виділення в складі комунікативної компетентності окремих компонентів 
залежить від завдань, які перед собою ставить дослідник, тому зміст і структура 
комунікативної компетентності можуть різнитися. 

Незважаючи на критичне ставлення деяких дослідників щодо ідей 
упровадження компетентнісного підходу, більшість науковців, зокрема Н. Бібік. 
А. Богуш, О. Пометун розділяють думки, що в сучасних умовах модернізації та 
реформування освіти в Україні компетентнісний підхід носить інноваційний характер. 
Компетентнісний підхід переносить акценти на суб’єкт-суб’єктне навчання в межах 
взаємодії студент-викладач, в той час як об’єктом навчання є досвід пізнання й 
перетворення предметів довколишньої дійсності. Функція викладача в освітньому 
процесі полягає в організації навчання, спрямованого на формування ключових 
компетентностей студентів. Активність студентів як суб’єктів навчання підвищується 
до пошуково-виконавського та творчого рівня. Відбувається зміна акцентів щодо мети 
навчальної діяльності, яка полягає в формуванні компетентностей, а не накопиченні 
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знань. Кінцевим результатом навчання за умови компетентнісного підходу є 
сформованість системи компетентностей [6, с. 66 – 67]. 

Характерною ознакою компетентнісного підходу є  перенесення акцентів з 
процесу навчання на його результати, якими є компетенції: студентоцентрований 
освітній процес (С. Адам. В. Байденко. Н. Гришанова); посилення практичної 
професійної зоріентованості процесу навчання (А. Андрєєв. В. Болотов. В. Сериков, 
І. Чемерис); перехід від інформаційно-описового навчання до змістово-
процесуального [6]. Взаємодія суб’єктів навчального процесу побудована на 
співробітництві, співпраці, співтворчості, саморозвитку суб’єктів навчального процесу, 
зосередження процесу навчання навколо їхніх потреб, переважання діалогових 
технологій їхньої взаємодії, створення проблемних ситуації, в яких студент має 
здійснити вибір та несе відповідальність за прийняте ним рішення. Компетентнісний 
підхід в професійній підготовці вчителя також характеризується активізацією 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, співпрацею, співтворчістю, 
стимулюванням розвитку і саморозвитку, зосередженням уваги на потребах суб’єктів 
освітнього процесу. 

За умови реалізації компетентнісного підходу змінюється функція викладачів 
вищих навчальних закладів із передачі знань до студентів на роль організатора 
освітньої діяльності. Студент є суб’єктом освітньої діяльності, як зазначалося вище, і 
має виявляти ініціативу, творчість, самостійність у прийнятті рішень під час навчання. 
Таким чином, вищезазначене доводить, що компетентнісний підхід створює 
сприятливі умови для надання освітньому процесу у ВНЗ розвивального характеру 
[12, с. 162]. Зміни також торкаються і засобів навчання, зокрема перевага надається 
тим, які не лише мають інформаційну функцію, але й мотиваційну та розвивальну, які 
наближають освітній процес до життя, реальних професійних ситуацій, спрямованих 
на залучення власного життєвого досвіду студентів, розвиток їхнього критичного 
мислення. 

Учені (Н. Бібік. А. Богуш, О. Локшина. О. Овчарук, О. Пометун. та ін.) переконані, 
що для успішної реалізації компетентнісного підходу слід: 

 визначити ключові компетентності, необхідні для оптимальної організації 
життєдіяльності особистості; 

 виявити умови успішного формування ключової компетентності; 
 розробити модель формування ключової компетентності; 
 визначити ефективні технології її формування;  
 створити відповідне освітнє середовище в навчальному закладі [12]. 
Ключовою компетентністю вчителя англійської мови в початковій школі є 

комунікативна компетентність. На основі аналізу літературних джерел з’ясовано, що 
умовами успішного формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 
учителів англійської мови є: 

 здійснення психолого-педагогічної підтримки студентів, що передбачає 
організацію індивідуального навчання шляхом впровадження академічного 
консультування (тьюторство), наставництва (менторства), тренерства (коучингу), а 
також використання системи практичних завдань, що сприяють розвитку різних 
компонентів іншомовної комунікативної компетентності; 

 алгоритмічність етапів, послідовність та систематичність процесу 
формування комунікативної компетентності студентів; 

 інтенсифікація процесу формування комунікативної компетентності завдяки 
створенню інтерактивного середовища через використання таких методів навчання 
(дискусії, дебати, ділові ігри, проектні методи), а також включення в систему занять 
проблемних ситуацій як провідної дидактичної одиниці; важливою формою навчання 
у реалізації компетентнісного підходу є дистанційна, особливо для студентів, що 
навчаються з відривом від виробництва і вирішують комплекс завдань самостійно;. 
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 визначення та відбір змісту іншомовної освіти із залученням лінгво-
соціокультурного контенту. 

З огляду на процеси модернізації вищої професійної педагогічної освіти 
Г. Коваль виділяє два аспекти компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх 
фахівців, які окреслюють відбір та структурування змісту цієї підготовки, спрямований 
на формування ключових компетентностей як кінцевого результату навчання, а також 
передбачають набуття умінь формувати ключові та предметні компетентності 
молодшого школяра [12]. 

Реалізація компетентнісного підходу та студентоцентрована модель навчання, 
яка є його основою, сприяють інтеграції вітчизняної професійної освіти до світових 
стандартів та сприяють вирішенню головної проблеми професійної підготовки в 
закладах вищої освіти – перевантаження теоретичними знаннями та брак практичних 
умінь застосовувати їх в професійній діяльності. З огляду на те, що цей підхід виник в 
західних країнах і не є традиційним для України, під час його імплементації слід брати 
до уваги світовий досвід, адаптуючи напрацювання зарубіжних науковців до 
вітчизняних освітніх реалій. Однак, думки дослідників розділилися щодо 
впровадження компетентнісної освіти розділилися. Так, Н. Бібік, О. Овчарук, 
Н. Побірченко, О. Пометун та інші вважають, що не завжди зарубіжний досвід 
впровадження компетентнісного підходу може бути перенесений на вітчизняний ґрунт 
[12, с. 163]. Вони зазначають, що в умовах модернізації сучасної вищої професійної 
освіти потрібно враховувати вітчизняні педагогічні традиції та орієнтуватися на 
особливості соціокультрного середовища українських педагогічних закладів вищої 
освіти. 

О. Овчарук зазначає, що ключові компетентності мають бути узгоджені не тільки 
з етнічними, економічними та культурними цінностями й конвенціями відповідного 
суспільства, а й відповідати пріоритетам та цілям освіти [11, с. 14]. 

Успішність реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці 
майбутніх учителів англійської мови в початковій школі забезпечується вивченням 
професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін, які націлені на формування в 
студентів професійної методичної компетентності. Другою засадою реалізації 
компетентнісного підходу є підвищення значення педагогічної практики, що сприяє 
формуванню в майбутніх учителів професійно значущих якостей, зокрема 
працьовитість; організаторські здібності; прагнення до постійного самовдосконалення; 
культура поведінки і зовнішній вигляд; здібність до передбачення та прогнозування; 
управлінські якості; комунікативність; мовні вміння і навички; кмітливість; діловитість; 
поєднання особистих інтересів з інтересами суспільства; громадська зрілість та 
активність. Головною підвалиною навчально-виховного процесу в сучасних умовах є 
особистісно орієнтовані та інформаційно-комунікаційні технології навчання. 

Ми погоджуємося з думкою М. Оліяр, яка зазначає, що підготовка 
кваліфікованих фахівців в умовах реформування освіти, спроможних працювати в 
нових умовах, яких не було дотепер у вітчизняній освітній практиці, може бути 
реалізована лише за умови застосування інноваційних педагогічних технологій. Учена 
наголошує, що мова йде про інноваційність освітнього процесу в закладах вищої 
педагогічної освіти на демократичних, гуманних та гуманітарних засадах, а не лише 
про впровадження окремих розрізнених інноваційних технологій, яких у педагогічній 
літературі описано чимало. 

Усі зазначені шляхи реалізації компетентнісного підходу можливі за умови 
включення студента в активну творчу навчально-пізнавальну діяльність. Це дає 
підстави стверджувати, що компетентнісний підхід в освіті носить особистісно 
орієнтований і діяльнісний характер. За таких умов діяльність має функцію об’єднання 
компетентності та компетенції, бо лише під час виконання діяльності набуті студентом 
знання перетворюються на компетентності, що є підставою реалізації творчого 
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потенціалу особистості й здатністю і готовністю працювати в певній сфері, яка 
формується на основі набутих у процесі професійної підготовки та самостійної 
навчальної роботи знань і досвіду. Таким чином, компетентнісний підхід тісно 
пов’язаний із діяльнісним. 

Компетентнісний підхід набуває максимального ефекту за умови постійного 
моніторингу рівня сформованості компетентності, що дає змогу постійно підтримувати 
зворотній зв’язок, вносити необхідні корективи та прогнозувати подальші заходи щодо 
її формування. На необхідності комплексної оцінки фахової та соціальної 
підготовленості випускників закладів вищої педагогічної освіти наголошується і в 
матеріалах Болонського процесу. Тому важливою ланкою формування комунікативної 
складової компетентнісного підходу майбутнього вчителя є контроль її сформованості. 

Слушними видаються міркування про те, що для ефективної роботи з 
формування ключових компетентностей важливо визначитися з об’єктами 
моніторингу, якими можуть виступати, з одного боку, система формування 
компетентності, з іншого, – рівень засвоєння компетентності, а також із критеріями 
оцінювання, якими можуть слугувати відповідність запитам соціуму та особистості, 
відповідність системи формування компетентності статусові і потенціалу навчального 
закладу, відповідність системи та рівнів сформованості компетентності нормативно-
правовій базі (стандартам і програмам), та простежувати процес і результат 
формування ключових компетентностей засобами тестування; розв’язання 
проблемних ситуативних завдань, розроблення навчальних проектів, включення 
студентів у науково-дослідну діяльність [13. с. 10].  

Іншим не менш важливим питанням є визначення рівня володіння 
компетентністю, оскільки кожна компетентність є змінною якістю, яка формується 
поступова та поетапно. Тому окрім рівнів необхідно визначити критерії й основні 
показники (див. табл. 1), які відображають здатність майбутнього вчителя 
кваліфіковано виконувати свої професійні функції. 

Таблиця 1 
Критерії та показники сформованості комунікативної компетентності 

майбутніх учителів англійської мови в початковій школі 
Критерії Показники 
Змістово-
когнітивний 

 повнота загальнокультурних і соціокультурних знань 
(особливостей, звичаїв, традицій, норм і правил мовного 
етикету, цінностей та переконань, схожості та розбіжностей у 
культурах своєї країни та країни, мова якої вивчається, історії 
та літератури); 
 знання норм вербальної та невербальної 

комунікативної поведінки, необхідні для спілкування в різних 
мовленнєвих ситуаціях; 
 знання про сутність і зміст професійної комунікативної 

діяльності майбутнього вчителя англійської мови в початковій 
школі, способи та форми спілкування; 
 володіння основами самовиховання, самоконтролю 

процесу обміну інформацією, основними складовими 
комунікації; 

Мотиваційний  усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з 
формуванням у вчителів англійської мови в початковій школі 
професійної комунікативної компетентності та налаштованість 
на таку діяльність; 
 прагнення до збагачення знань; 
 готовність до подолання труднощів в організації 

професійної діяльності; 
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 здатність до самореалізації та самовдосконалення у 
сфері комунікації; 

Діяльнісно-
комунікативний 

 уміння планувати, проводити, аналізувати інтерактивні 
форми роботи; 
 уміння раціонально застосовувати різні засоби 

навчання; 
 готовність до вербальної інтеракції; 
 систематичне дотримання граматичних правил та 

адекватне їх застосування; 
 уміння обирати вербальну та невербальну поведінку 

згідно з комунікативною ситуацією; 
 здатність побудови цілісних, когерентних, логічних 

висловлень; 
 уміння компенсації особливими засобами недостатності 

знання мови; 
Рефлексивний  уміння свідомо контролювати результати своєї 

діяльності, рівень власного розвитку, динаміку особистісного 
зростання. 

 
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямі. Підводячи підсумки, слід зазначити, що запровадження компетентнісного 
підходу в практику вищої педагогічної освіти передбачає: 

 визначення ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей 
майбутніх учителів початкової школи та їх змісту; 

 визначення шляхів формування компетентностей; 
 визначення етапів, рівнів та показників їх сформованості; 
 розроблення системи контролю та оцінювання рівня сформованості 

компетентності. 
Ключові компетентності вчителя англійської мови в початковій школі, у тому 

числі й комунікативна компетентність, має аналізуватися як відкрита система, яка 
здатна змінюватися та розвиватися. Продуктивність компетентнісного підходу у вищій 
професійній педагогічній освіті ґрунтується на узгодженні процесу набуття майбутніми 
фахівцями професійних знань та умінь з потребами початкової школи, що передбачає 
практичну спрямованість професійної підготовки із збереженням її фундаментальних 
засад. 
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Анотація. Виявлено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: орієнтування на 
компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя початкової школи; інтеграція 
традиційних та інноваційних технологій із превалюванням специфічних методів формування 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи; лінгвометодичний 
моніторинг як супровідний засіб формування лінгвометодичної компетентності. Авторка 
розкрила сутність визначених педагогічних умов, провела аналіз їх впливу на процес 
формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Ключові слова: майбутній учитель початкової школи; лінгвометодична 
компетентність; педагогічна умова; інтеграція; моніторинг; методи. 
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Abstract. The pedagogical conditions for the formation of linguomethodological competence 

of the future primary school teachers are revealed and theoretically substantiated: orientation on the 
components of linguomethodological competence of the primary school teacher; the integration of 
traditional and innovative technologies with the prevalence of specific methods for forming the 
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linguomethodological competence of future primary school teachers; linguomethodological 
monitoring as an accompanying means of forming linguomethodological competence. The author 
revealed the essence of certain pedagogical conditions, conducted an analysis of their influence on 
the process of forming the linguomethodological competence of future primary school teachers. 

Key words: future primary school teacher; linguomethodological competence; pedagogical 
condition; integration; monitoring; methods. 

 
Актуальність дослідження. У сучасний період розвитку й реформування 

освіти в Україні з метою створення загальноєвропейської освітньої системи постає 
нагальна потреба перегляду змісту й форм організації освітнього процесу. 
Перетворення мають охоплювати насамперед галузь професійної підготовки 
майбутніх учителів, адже ця категорія педагогічних працівників є носієм і реалізатором 
інновацій та відповідних трансформацій освітньої системи.  

Особливе місце в педагогічних дослідженнях, які присвячені проблемам 
підвищення ефективності освітнього процесу, є виявлення і обґрунтування, а також 
перевірка успішності застосування педагогічних умов, що сприяють удосконаленню 
професійної підготовки студентів. Для виявлення і обґрунтування педагогічних умов 
формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в 
процесі фахової підготовки звернемося до розуміння цього поняття у педагогічній 
теорії і практиці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. О. Копусь тлумачить педагогічні 
умови як «укупність чинників, компонентів, необхідних і достатніх для виникнення 
функціонування та зміни педагогічної системи; як професійно зорієнтовану організацію 
навчального процесу, що ґрунтується на загальнодидактичних принципах: науковості; 
гуманізації, демократизації освітнього процесу; індивідуалізації та диференціації; 
варіантності форм і змісту навчання; наступності; послідовності; співробітництва; 
свідомості; мотиваційного забезпечення, та лінгводидактичних: комунікативності й 
функціонально-стилістичної спрямованості навчання мови в структурній цілісності; 
вивчення мовних одиниць на основі аналізу тексту професійного спрямування» [2, 
с. 201 –202]. 

У професійній підготовці магістрів-філологів, викладачів української мови, 
О. Копусь виокремила такі педагогічні умови: використання міждисциплінарних зв’язків у 
формуванні фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів; 
кореляцію структури стратегії навчання магістрантів зі змістом і обсягом прогнозованих 
(мовної, мовленнєвої, комунікативної, предметної, дослідницької) компетенцій 
майбутніх магістрів-філологів; організацію активної професійно зорієнтованої навчально-
мовленнєвої та науково-дослідної діяльності магістрантів, усвідомлення ними мовленнєвої 
діяльності як процесу й результату, як складника професіоналізму. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення педагогічних умов 
формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 
для забезпечення підвищення якості їхної фахової підготовки. 

Результати дослвдження. Процес лінгвометодичної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи є складним і багатогранним, поєднує в собі діяльність як 
викладача так і студентів. У контексті нашого дослідження педагогічні дослідженя 
педагогічні умови тлумачимо як сукупність заходів, які одночасно сприяють 
формуванню високого рівня лінгвометодичної компетентності студентів і підвищенню 
якості фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. До таких умов 
відносимо:  

1. Орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя 
початкової школи під час упровадження технології її формування в процесі навчання 
у ВНЗ. 

2. Інтеграція традиційних та інноваційних технологій із превалюванням 
специфічних методів формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 
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учителів початкової школи. 
3. Лінгвометодичний моніторинг як супровідний засіб формування 

лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових напрямів, принципів, 
методів.  

З-поміж педагогічних умов виокремлюємо орієнтування на компоненти 
лінгвометодичної компетентності вчителя початкової школи під час упровадження 
технології її формування в процесі навчання у ВНЗ. 

У процесі підготовки вчителя початкової школи в університеті виділяємо три 
етапи: підготовчий / пропедевтичний (І – ІІ курси навчання); формувальний (ІІІ – ІV 
курси); поглиблювальний (V курс) етапи. Природньо, що формування 
лінгвометодичної компетентності відбувається не ізольовано, а в тісному 
взаємозв’язку з формуванням інших компетентностей під час вивчення дисциплін 
різних циклів. Відтак уважаємо, що міжпредметні зв’язки набувають важливого 
значення в процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Загальноприйнятим є тлумачення міжпредметних зв’язків як узгодження 
навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною метою. Міжпредметні 
зв’язки відображають комплексний підхід до навчання й виховання, який дає 
можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між 
навчальними предметами. 

Успіх реалізації міжпредметних зв’язків залежить від злагодженої роботи всього 
науково-педагогічного колективу, від єдиних вимог і стилю викладання різних 
предметів. Уважаємо, що в гармонійному і комплексному розвитку компонентів 
лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи особливої 
ваги набуває реалізація міжпредметних зв’язків, які в змісті дисциплін вищої школи є 
епізодичними і безсистемними, оскільки відсутня скоординованість між навчальними 
планами і програмами з мовознавчих, психолого-педагогічних, лінгвометодичних та 
інших навчальних дисциплін. Саме тому перенесення студентами отриманих знань з 
лінгвістики, педагогіки, психології, інформатики тощо у сферу лінгвометодики стануть 
доцільними й необхідними. 

Продуктивна реалізація зазначеної педагогічної умови можлива при 
усвідомленні характеру взаємодії між елементами окремих дисциплін: лінійної (нові 
знання служать для поглиблення вже здобутих); протилежної (нові знання уточнюють 
або й спрямовують засвоєні раніше відомості), проблемної (нові знання створюють 
умови для розв'язання навчального завдання). Правильній побудові освітнього 
процесу сприятиме розуміння характеру змістових зв’язків, які можуть бути 
синхронними (матеріал суміжних дисциплін опрацьовується одночасно), 
репродуктивними (спиратися на засвоєне з інших предметів), перспективними (певне 
питання розглядається лише в основних рисах з орієнтацією на більш докладне 
вивчення на заняттях з іншої дисципліни). 

Для оптимізації процесу формування лінгвометодичної компетентності 
студентів мають бути зреалізовані всі типи міждисциплінарних зв’язків, які 
скоординовано в змісті дисциплін лінгвометодичного циклу плану підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи. 

Другою педагогічною умовою визначаємо інтеграцію традиційних та 
інноваційних технологій із превалюванням специфічних методів формування 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Проблема 
методів навчання і методів моніторингових досліджень широко висвітлена в працях 
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, О. Авраменка, Н. Байдацької, В. Горба, 
В. Зінченко, Т. Лукіної, О. Ляшенка, О. Кальника, О. Колінко, О. Майорова, 
Ю. Романенко, І. Романіченко, Т. Хоруженко, М. Челишкової та ін. 

Відповідно до класифікації видів контролю за етапами навчання, його методи 
В. Ортинський, Т. Туркот також розподіляють на методи попереднього, поточного, 
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тематичного (рубіжного), підсумкового контролю і контролю залишкових знань [3; 6]. 
Вочевидь, що лінгвометодична діагностика має включати системне застосування цих 
методів контролю професійної компетентності студентів. Розглянемо їх особливості 
докладніше в аспекті лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи.  

Попередній контроль має місце на початку вивчення цілого курсу чи окремих 
його розділів і здійснюється під час лекційних або практичних занять найчастіше 
шляхом бесіди чи усного опитування, зрідка у формі тестування. До традиційних 
методів поточного контролю, тобто способів, за допомогою яких виявляються реальні 
результати навчання в межах наявної системи, учені відносять насамперед бесіду, 
усне і письмове опитування (індивідуальне, фронтальне або комбіноване), колоквіуми, 
самостійні роботи, виконання контрольних робіт тощо. Реалізуються ці методи під час 
лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять тощо.  

Основним недоліком усного опитування Н. Тверезовська, С. Пальчевський, 
Т. Туркот визначають його надмірну суб’єктивність. Різний рівень професійної 
компетентності викладачів, їхні індивідуально-особистісні відмінності, відмінності 
ситуативних умов перевірки, неоднозначність критеріїв оцінювання, вплив 
міжособистісних взаємин викладачів і студентів зумовлюють низьку надійність усної 
перевірки. За реальної тривалості усного опитування не забезпечується валідність 
змісту (бо кілька запитань у білеті й 5 – 10 додаткових не охоплюють увесь зміст 
дисципліни). Істотними недоліками усної перевірки є також високий рівень 
психологічних стресів (особливо під час іспитів з високим статусом результатів), 
неможливість апеляцій, відновлення конфліктних моментів, велике навантаження на 
викладача, надмірні витрати часу [5; 6].  

В. Ортинський та ін. справедливо зазначають, що письмові контрольні роботи 
істотно перевищують усне опитування в сенсі об’єктивності. Порівняно легко 
забезпечується уніфікація умов вимірювання, зростає об’єктивність оцінювання, 
накопичення і збереження даних, полегшується їх обробка тощо. Проте і цей метод 
перевірки, на думку фахівців, також не відповідає критеріям надійності і валідності, 
адже досить порівняти запитання усного і письмового екзаменів, щоб дійти висновку 
щодо їх внутрішньої тотожності [3]. 

Разом із тим, сильною стороною як усного, так і письмового опитування є 
простота і доступність, невибагливість до умов проведення. Також беззаперечним 
аргументом на користь опитування чи бесіди є можливість оцінити не лише 
фактологічні знання студентів, а й їхні уміння міркувати, аналізувати, робити висновки, 
узагальнювати, застосовувати знання до різних ситуацій, наводити приклади, докази. 
Таким чином, незважаючи на очевидні недоліки традиційного усного і письмового 
опитування, у викладанні гуманітарних дисциплін воно має свої переваги, які не можна 
компенсувати будь-яким іншим методом. Крім того, опитування показує не лише 
загальне знання матеріалу, але й рівень мовленнєвого розвитку студентів, що для 
фахової лінгвометодичної підготовки студентів є одним із найважливіших чинників. 

До методів тематичного (рубіжного) контролю науковці відносять такі: 
написання рефератів, виконання контрольних робіт, колоквіуми тощо.  

Головне завдання колоквіумів – мобілізація студентів на поглиблене вивчення 
провідних тем чи розділів курсу, допомога майбутнім фахівцям глибше розібратися в 
теорії питання, стимулювати їхню дослідницьку роботу. Під час вивчення курсу 
методики навчання української мови та мовознавчих дисциплін, як це показує досвід, 
колоквіуми здебільшого проводяться перед лабораторними, практичними заняттями, 
педагогічною практикою з метою підготовки, а також оцінки рівня готовності студентів 
до них. Колоквіум належить до традиційних форм контролю, але останнім часом його 
витісняють інші форми, що належать до новіших педагогічних технологій. 

За традиційної організації навчання вирішальну роль щодо визначення якості 
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вивчення дисципліни у ВНЗ відіграє семестровий екзамен чи залік, що здійснюється 
переважно письмово (відповіді на питання білета студент пише і здає без усних 
коментарів) або методом бесіди викладача зі студентом і відзначається суб’єктивністю 
в оцінюванні його знань, а також випадковістю, що викликана змістом питань і завдань 
екзаменаційних білетів, різних за складністю.  

Проблема лінгвометодичного контролю на різних етапах фахової 
лінгводидактичної підготовки студентів представлена у вітчизняній науці частковими 
дослідженнями в роботах В. Бадер, М. Вашуленка, В. Грибан, В. Коваль, О. Копусь, 
О. Кучерук, А. Нікітіної, Н. Остапенко, М. Пентилюк, О. Семеног, І. Хижняк та ін. У їхніх 
студіях увага здебільшого зосереджена на тих розглянутих вище педагогічних методах 
контролю фахових компетентностей студентів, які є загальноприйнятими для 
освітнього процесу будь-якого факультету вишу і є спільними для контролю всіх 
компетентностей, що формуються впродовж навчання. Традиційні методи контролю 
лінгвометодичної компетентності,  до яких відносять бесіду, усне і письмове 
опитування, консультування, екзамен та ін., використовуються під час реалізації 
кожного з видів контролю: вхідного, поточного, рубіжного (тематичного) і підсумкового. 
Разом із тим традиційні методи не вирішують усіх поставлених завдань, і їх успішно 
доповнюють інноваційні методи, які поєднують у собі навчальну і контрольну функції.  

Одним із найпоширеніших напрямів є особистісно орієнтована освіта. Спектр 
методик і технологій, що складають її зміст, досить широкий, до нього науковці 
зараховують: вальдорфську педагогіку, технологію саморозвивального навчання 
Г. Селевка, колективний спосіб навчання (О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, 
методику М. Монтессорі, технологію модульного та модульно-розвивального 
навчання, проектні технології, розвивальне навчання, технологію рівневої 
диференціації М. Гузика, адаптивну систему навчання А. Границької, технології 
проблемного навчання, сугестивні технології, продуктивну освіту, особистісно-
орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської та деякі інші. Безперечно, далеко 
не всі з представлених технологій особистісно орієнтованого навчання підходять для 
використання під час освітнього процесу у вишах: зокрема, більшість авторських 
методик розвивального навчання розроблено для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку (методики М. Монтесорі, Г. Домана тощо). Проте під час організації 
моніторингу лінгвометодичної компетентності технології особистісно орієнтованого 
навчання з необхідністю реалізуються через предметно-діяльнісний підхід до 
контролю компетентності, яка найкраще виявляється в практичній роботі. Суб’єкт-
суб’єктні відносини між студентом і викладачем також сприяють створенню 
найоптимальніших умов для здійснення контролю рівня сформованості 
лінгвометодичної компетентності на будь-якому етапі її становлення.  

Кожна з окреслених груп інноваційних технологій має свої шляхи реалізації в 
освітньому процесі, тобто власні методи. Розглянемо докладніше ті, що, на нашу 
думку, відіграють важливу роль у організації моніторингу лінгвометодичної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи.  

У зв’язку зі збільшенням частини самостійної роботи студентів у кредитно-
модульній системі навчання, особливої актуальності набуває здійснення перевірки 
результативності навчально-пізнавальної діяльності за допомогою методу проектів як 
однієї з технологій особистісно орієнтованого навчання, спрямованого на 
індивідуалізацію. Метою проектів на заняттях із методики навчання української мови 
Н. Голуб і Л. Проценко вважають створення особливого розвивального середовища; 
підвищення пізнавальної мотивації навчання; упровадження інтерактивних технологій; 
формування вмінь і навичок самостійної  колективної, групової та індивідуальної 
пошукової діяльності; створення ситуації успіху в майбутній професії вчителя [1]. 

Оцінювання навчальних досягнень у ході виконання проектів може бути 
поточним (шляхом спостереження за участю студентів у роботі над проектом) та 
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підсумковим (шляхом формального оцінювання результатів індивідуальної та групової 
роботи після завершення проекту). Цінність проектної роботи полягає не лише в 
кінцевому продукті, але й у процесі руху до кінцевого результату, тому виконання 
проектів орієнтується як на процес, так і на результат. Аналіз особливостей виконання 
проектної роботи свідчить, що успішне виконання проекту означає і досягнення 
надпредметних цілей, і це в кінцевому результаті є більш важливим, ніж власне 
досягнення цілей проекту. Реалізація перевірки результативності навчально-
пізнавальної діяльності у вигляді виконання студентами проектів із методики навчання 
української мови сприяє формуванню того набору компетентностей, що необхідні для 
успішності їхньої професійної діяльності, розвитку пізнавальних здібностей і 
самостійності.  

Недоліки цього методу пов’язані з необхідністю формальної оцінки досягнень 
студентів, що ускладнюється визначенням критеріїв оцінювання. Результати 
спостережень свідчать, що перешкодою в застосуванні цього методу також може бути 
недостатній рівень сформованості в майбутніх учителів умінь дослідницької 
діяльності, низький рівень інформаційної компетентності. Обов’язковою складовою 
моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів рідної мови має стати 
укладання ними навчального портфоліо, яке одночасно виконує навчальну й 
контрольну функції. 

Отже, навчальне лінгвометодичне портфоліо є інструментом контролю 
динаміки індивідуальних досягнень і рівня сформованості лінгвометодичної 
компетентності студентів, який у структурі моніторингу дозволяє об’єднати кількісну і 
якісну оцінку здібностей студента шляхом аналізу різноманітних продуктів навчально-
пізнавальної діяльності. Протягом вивчення курсу методики навчання української мови 
студент збирає зразки власної діяльності (плани-конспекти уроків, конспекти науково-
методичних видань з фаху, контрольні роботи, тести, матеріали педагогічних практик, 
проекти, реферати, методичні розробки, доповіді тощо) і формує лінгвометодичне 
портфоліо. Таким чином, створюється колекція робіт, що демонструє зусилля, прогрес 
і досягнення студента за певний період навчання (протягом вивчення певної теми, 
семестру, навчального року чи всього періоду навчання). Лінгвометодичне портфоліо 
чи окремі його частини супроводжуються коментарем студента, у якому він пояснює, 
чому саме вважає за потрібне відібрати саме ці роботи. Коментарем або ж рефлексією 
супроводжується також кожна робота студента: що у нього в цій роботі вийшло, а що 
ні, чи згоден він із оцінкою викладача і які висновки він може зробити за результатами 
цієї роботи.  

Сьогодні на зміну паперовому варіанту портфоліо приходить електронний. 
Концепція електронного портфоліо наразі є актуальним й обговорюваним питанням у 
методичній практиці. Використання технологій ,,змішаного” навчання значно полегшує 
студенту формування власного лінгвометодичного портфоліо, дозволяє збагатити й 
урізноманітнити його наповнення мультимедійними складниками, а викладач має 
змогу в будь-який момент часу переглянути портфоліо студента й простежити процес 
його укладання.  

Отже, особистісно орієнтований підхід має пронизувати весь процес 
моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності майбутніх філологів, 
особливо виявляючись під час рівневої та індивідуальної диференціації методів 
контролю, визначення суб’єктивного зростання рівня професійної лінгвометодичної 
компетентності кожного студента та групи (потоку) загалом, виконання предметно-
діяльнісних професійних завдань у межах лінгвометодичної діагностики та ін. 

Другою, досить великою за обсягом і широко використовуваною в освіті, є група 
інтерактивних технологій. Як зазначають О. Пометун і Л. Пироженко, сутність 
інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб’єктами 
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навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню вмінь і навичок, як предметних, 
так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, багатосторонню комунікацію, спільне розв’язання 
проблем [4]. 

О. Пометун та Л. Пироженко класифікують інтерактивні технології на технології 
кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні (змінювані трійки), два – чотири – 
всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум), технології колективно-групового 
навчання (обговорення проблеми в загальному колі, мікрофон, незакінчені речення, 
мозковий штурм, навчаючи – учусь, ажурна пилка, аналіз ситуації, вирішення проблем, 
дерево рішень;), технології ситуативного моделювання (симуляції або імітаційні ігри, 
спрощене судове слухання, громадські слухання, розігрування ситуації за ролями) і 
технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи позицію, зміни 
позицію, неперервна шкала думок, дискусія, дебати) [4]. 

Важливість цих форм роботи є незаперечною для формування усіх складників 
лінгвометодичної компетентності, особливо на практичних і лабораторних заняттях, а 
під час її моніторингу дає можливість для організації педагогічного спостереження. 
Інтерактивні технології, застосовувані для моніторингу лінгвометодичної 
компетентності дозволяють проконтролювати розвиток операційно-діяльнісного її 
критерію, тобто передбачених програмою курсу лінгвометодичних умінь і навичок.  

Особливої ваги в цьому плані набувають симуляційні ігри, робота в малих 
групах тощо. Оцінити сформованість мотиваційно-ціннісного складника 
лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови допоможуть 
інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань, де кожен студент має змогу 
висловити власну позицію щодо конкретної лінгвометодичної проблеми чи ситуації. 
Разом із тим для більш об’єктивних і обґрунтованих висновків щодо кількісних вимірів 
лінгвометодичної компетентності словесника ці інтерактивні технології не завжди 
дають потрібний результат. Включення дидактичних ігор до технології 
лінгвометодичного моніторингу має відбуватися з оглядом на їх невисоку надійність як 
методу контролю, також значної уваги потребує детальна розробка критеріїв 
оцінювання, ретельне формулювання мети і завдань ділової гри.  

За дотримання цих умов, логічно припустити, що ділові ігри-імітації на заняттях 
з методики навчання української мови стають незамінним компонентом навчання і 
контролю практичного складника лінгвометодичної компетентності, а також останнім 
етапом перевірки набутих знань, умінь і навичок з методики перед проходженням 
педагогічної практики. Прикладом таких ігор-імітацій можуть бути: мікровикладання 
(презентація розроблених фрагментів уроків для аудиторії «учнів»), «відкритий урок» 
(студент у ролі вчителя, одна група – учні, друга група – адміністрація школи, 
методисти), «педагогічна нарада» або «науково-методичний семінар» (презентація 
студентами підготовлених доповідей, проектів, практичних розробок) тощо.   

Найбільшою перевагою використання ділових ігор як методу перевірки є 
можливість якнайповніше реалізувати принцип професійної, зокрема 
лінгвометодичної, спрямованості. Жоден інший метод не дозволяє організувати 
контроль результатів навчальної діяльності в умовах, максимально наближених до 
реальних. Використання ділових ігор під час практичних і лабораторних занять із 
методики навчання української мови надасть можливість виявити рівень професійної 
лінгвометодичної компетентності учасників, сформованості професійних умінь і 
навичок; ступеня володіння студентами різними способами і прийомами вирішення 
поставлених завдань, реалізації евристичного (творчого) підходу в імітації професійної 
діяльності, сформованість професійного мислення, наявність і характер професійного 
досвіду, культуру професійної поведінки і спілкування тощо. 

Як різновид інноваційних технологій інформаційно-комунікаційні пов’язані зі 



О. ІШУТІНА 
Педагогічні умови формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
65 

створенням електронних мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, 
комп’ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об’єднуються текстова, графічна, 
аудіо- та відеоінформація, анімація.  

Електронні навчальні мультимедійні матеріали міцно увійшли в освітній процес 
на всіх рівнях освіти. Ці продукти відрізняються комплексним поєднанням відео-, аудіо- 
й візуального змісту, а також керованим відтворенням. Мультимедійні презентації, які 
повсякчас застосовуються на лекційних і практичних заняттях, дозволяють уникнути 
формального підходу до організації занять, розвантажити складний навчальний 
матеріал, а також сприяють кращому засвоєнню інформації. Широкого 
розповсюдження набули сьогодні технології дистанційного навчання, системи 
керування освітою, сервіси Web 2.0, які, окрім потужного дидактичного потенціалу, 
мають широкі можливості в організації систематичного контролю, а також мотивують 
до співтворчості викладача й студента в розробленні, наповненні й багаторазовому 
використанні електронного навчального-методичного контенту. Саме тому 
інформаційно-комунікаційні технології мають глибоко пронизувати всі етапи 
організації лінгвометодичного моніторингу: від укладання плану – до підведення 
підсумків, від роботи над електронним лінгвометодичним портфоліо – до організації 
комп’ютерного лінгвометодичного тестування.  

У контексті нашого дослідження не можна оминути увагою найбільш вагомий і 
поширений поміж інноваційних методів педагогічної діагностики як у загальній, так і у 
вищій школі – тестування. Якщо вищевказані інноваційні технології й їх методи 
контролю водночас і вповні реалізують і контрольну, і навчальну функції, то для 
тестування найбільш вираженою є діагностична.  

Найбільшою перевагою перевірки з використанням тестів є її здатність 
забезпечити об’єктивність, надійність, валідність і точність педагогічних вимірів. До 
сильних сторін цього методу також відносять незначні затрати часу на виміри у 
великих групах студентів, легкість забезпечення тривалого збереження вимірів 
результатів і автоматизації їх обробки, незначний рівень впливу суб’єктивних факторів 
під час вимірів. До недоліків тестування відносять значні витрати часу на первинну 
підготовку матеріалів для проведення вимірів і необхідність високої кваліфікації 
експертів, що розробляють тестові завдання. Для створення і застосування тестів 
необхідна участь значної кількості спеціалістів. Отже, використання тестування в 
професійній лінгвометодичній підготовці студентів буде обмеженим 
нестандартизованими авторськими тестами, укладеними самими викладачами.    

Можливості використання комп’ютерного тестування в навчальному процесі 
почасти обмежені матеріально-технічною базою факультетів (університетів). Проте 
організація системи дистанційної освіти у вишах, яка розвивається над швидкими 
темпами, може вповні компенсувати цей недолік. Платформи дистанційної освіти 
(Moodle, Joomla тощо) оснащені вбудованою тестувальною системою, яка дає 
викладачеві можливість розробляти тести з різними типами завдань і будь-якого рівня 
складності. Застосування технологій дистанційної освіти для підтримки стаціонарної 
форми навчання, або так зване ,,змішане” навчання, суттєво підвищує роль тестів у 
самостійній роботі студентів.  

Аналіз традиційних і інноваційних методів перевірки рівня сформованості 
професійних компетентностей свідчить, що кожен з них має як переваги, так і недоліки. 
Разом з тим, універсального методу, який би відповідав усім сучасним вимогам, на нині 
не існує. Звідси виникає необхідність оптимального поєднання різних методів 
перевірки.  

Процес професійної підготовки дає дослідникові широкі можливості для 
формування і діагностики рівня сформованості всіх компонентів лінгвометодичної 
компетентності майбутнього вчителя рідної мови. Методично правильно організована 
навчальна діяльність на практичних, а подекуди й на лекційних заняттях із дисциплін 
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лінгвометодичного циклу, надає студенту можливість проявити різні компоненти 
фахової компетентності.  

Аудиторна робота дозволяє більшою мірою оцінити когнітивний та операційно-
діяльнісний критерії, а завдання творчого характеру й такі, що моделюють педагогічну 
діяльність, сприяють прояву всіх компонентів лінгвометодичної компетентності. 
Зокрема, під час виконання практичних та творчих завдання на заняттях із курсу 
методики навчання мови, як-то: складання фрагментів уроків, а також відтворення їх 
засобами рольової гри, реалізуються всі компоненти фахової компетентності, що 
позитивно впливає на її розвиток і відкриває можливості для контролю рівня її 
сформованості.      

Укладання студентом лінгвометодичного портфоліо та його послідовний аналіз 
разом із викладачем дозволить проаналізувати як когнітивний і операційно-
діяльнісний критерії сформованості фахової компетентності, так і мотиваційно-
ціннісний. Надзвичайно інформативною для дослідження в межах першого змістового 
напряму лінгвометодичного моніторингу компетентності є виробнича педагогічна 
практика майбутніх учителів української мови. Під час її проходження в організації 
професійної діяльності майбутнього педагога будуть репрезентовані усі сформовані 
складники лінгвометодичної компетентності студента, що дозволить упевнено 
говорити про рівень її на певному етапі становлення фахівця.  

Система традиційних та інноваційних методів формування і контролю 
лінгвометодичної компетентності, досліджена нами раніше, вміщує досить широкий 
спектр форм і методів, які є універсальними і використовуваними під час навчання 
студентів будь-яких дисциплін у виші. На наш погляд, формування лінгвометодичної 
компетентності має використовувати і специфічні методи, притаманні лише процесу 
фахової лінгвометодичної підготовки. Слід зауважити, що визначальними 
особливостями специфічних лінгвометодичних методів є діяльнісна основа і 
рівнозначність їх навчальної і діагностичної функцій. 

Узагальнюючи думки науковців і методистів, а також спираючись на результати 
опитувань і анкетувань, які довели відносно невисоку ефективність традиційних 
методів навчання, розглянемо докладніше специфічні методи формування 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. Вважаємо, що 
за систематичного застосовування вони сприятимуть підвищенню рівня 
лінгвометодичної компетентності студентів.  

Так, опанування курсу «Методика навчання української мови» з обов’язковістю 
включає в себе практичні заняття, на яких майбутні вчителі не лише закріплюють і 
поглиблюють знання з курсу, але й відпрацьовують основні складники 
лінгвометодичної компетентності, задля чого виконують практичні завдання на 
розробку окремих складників уроку мови й мовлення, моделювання власних 
фрагментів та цілих уроків мови й розвитку мовлення, виховних заходів й позакласних 
занять із рідної мови й розвитку мовлення, демонстрацію їх проведення в аудиторних 
умовах тощо. 

Кожен з указаних видів діяльності є показником сформованості певного 
компонента лінгвометодичної компетентності майбутнього педагога чи цього 
особистісного феномену в загальному вигляді і відповідно може розглядатися як 
специфічний метод контролю – моделювання лінгвометодичної діяльності, що 
дозволяє викладачеві оцінити рівень лінгвометодичної грамотності студентів, їхньої 
здатності творчо використовувати знання для вирішення конкретних методичних 
завдань, володіння основними лінгвометодичними вміннями. 

Крім того, у межах практичних та лабораторних занять із курсу методики 
навчання рідної мови студенти відвідують уроки української мови в загальноосвітніх 
навчальних закладах, переглядають фрагменти та цілі уроки мови й мовлення, 
позакласні й виховні заходи, змодельовані іншими студентами в навчальній аудиторії, 
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проводять комплексний аналіз побаченого, що дозволяє виокремити як специфічний 
метод спостереження та аналізу лінгвометодичної діяльності.  

Семінарські, практичні й лабораторні заняття готують студентів до наступного 
етапу формування й одночасно контролю їхньої лінгвометодичної компетентності – 
педагогічної практики. Цей вид діяльності посідає особливе місце в системі 
лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, адже для 
студента це можливість застосувати набуті методичні знання, вміння і навички для 
організації навчального процесу, отримати первинний професійний досвід роботи з 
учнями, а для викладача – оцінити рівень сформованості лінгвометодичної 
компетентності під час її реалізації, тому можна назвати методом лінгвометодичного 
контролю і тренувальну лінгвометодичну діяльність у реальних умовах. Відтак, 
систему методів формування і контролю лінгвометодичної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи можна представити у вигляді схеми (рис. 1.): 

 

 
 

Рис. 1. Система методів формування і контролю лінгвометодичної 
компетентності 

 
Третя педагогічна умова – це застосування лінгвометодичного моніторингу як 

супровідного засобу формування лінгвометодичної компетентності в єдності його 
змістових напрямів, принципів, методів.  

На нашу думку, підвищення якості професійної підготовки і зростання рівня 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів початкової школи прямо корелює 
з упровадженням моніторингу як супровідного засобу формування лінгвометодичної 
компетентності за такими змістовими напрямами: 

1. Рівень професійної лінгвометодичної компетентності студентів.  
2. Продуктивність лінгвометодичного навчального процесу. 
3. Науково-педагогічний потенціал факультету. 
4. Матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші. 

Невід’ємним компонентом успішної реалізації моніторингу лінгвометодичної 
компетентності майбутніх учителів української мови є урахування його функцій.   

Інформаційна функція моніторингу лінгвометодичної компетентності 
майбутнього вчителя-словесника реалізується в накопиченні, систематизації та 
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аналізі інформації про процес лінгвометодичної підготовки й формування в ньому 
відповідної компетентності студентів вишу, встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків між об’єктами моніторингу.  

Діагностична функція забезпечує об’єктивне, валідне, кількісно-якісне 
вимірювання певних характеристик процесу лінгвометодичної підготовки як 
середовища для формування фахової компетентності, а також діяльності суб’єктів 
моніторингу – викладачів та студентів. 

Корекційна функція передбачає дидактичну корекцію структурних компонентів 
процесу лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів-філологів з метою 
підвищення рівня їхньої компетентності через виважені педагогічні рішення, які 
ґрунтуються на отриманих результатах моніторингу. 

Прогностична функція моніторингу дозволяє, спираючись на числові показники 
вимірювань, вибудувати стратегію й тактику процесу формування лінгвометодичної 
компетентності під час опанування студентами дисциплін циклу фахової підготовки, а 
також обґрунтувати очікувані наслідки.  

Принципи моніторингу лінгвометодичної компетентності є так само важливою 
складовою діагностувального процесу. До загальних принципів моніторингових 
досліджень відносять такі: безперервності, науковості, об’єктивності, систематичності, 
планомірності, свідомості та активності, наочності, гласності тощо. На основі 
узагальнення наведених принципів та сутнісних характеристик лінгвометодичного 
моніторингу до основних принципів його організації, на нашу думку, слід віднести ще і 
такі: комплексності, лінгвометодичної спрямованості, валідності, лінгвометодичної 
прогностичності, різновекторності моніторингових процедур.  

Принцип комплексності характеризується розумінням лінгвометодичного 
моніторингу як складноструктурованої системи, кожен із компонентів якої потребує 
усебічного, регулярного, планомірного, але окремого дослідження, задля виведення 
загальних висновків про ефективність процесу формування лінгвометодичної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи в ході лінгводидактичної 
підготовки. Важливим моментом є усвідомлення нерозривності лінгвометодичного 
моніторингу з освітнім процесом філологічного факультету, його зв’язку із 
навчальними планами й програмами дисциплін лінгвістичного та лінгвометодичного 
циклу. Кожен із окремих показників, отриманих під час лінгвометодичного моніторингу, 
є вагомою і необхідною частиною загального комплексу вимірювань фахової 
компетентності майбутніх учителів, відтак і інтерпретуватися він може лише в 
комплексі із іншими показниками. 

Принцип лінгвометодичної спрямованості передбачає врахування специфіки 
навчання студентів лінгвістичних та лінгвометодичних дисциплін, яка відбиватиметься 
в доборі методів вимірювання, періодичності їх застосування, побудові моніторингових 
досліджень на підґрунті фахових особливостей підготовки майбутніх учителів 
початкової школи. При цьому важливим є розмежування суто лінгвістичних дисциплін 
(«Сучасна українська мова із практикумом», «Стилістика», «Культура мови й 
мовлення» та ін.) і курсів лінгводидактичного спрямування («Методика навчання 
української мови», «Теорія і практика розвитку мовлення», «Інноваційні технології 
вивчення мови» і т.д.), адже, будучи спільною основою формування лінгвометодичної 
компетентності майбутнього вчителя, вони, утім, мають відмінні особливості, що 
потребують виокремлення комплексу найбільш сприятливих для кожної групи методів 
вимірювання та  способів організації моніторингу. 

Під принципом валідності моніторингу лінгвометодичної компетентності 
майбутнього вчителяпочаткової школи розуміємо обов’язкове використання у ході 
лінгвометодичного моніторингу системи методів вимірювання, кожен із яких буде 
виявлятися з найбільшою ефективністю під час дослідження того чи іншого сегменту 
формування фахової компетентності у процесі лінгвометодичної підготовки студентів, 
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а застосовані разом вони дадуть комплексне уявлення щодо якості як 
лінгвометодичної підготовки студентів у цілому, так і рівня сформованості кожного зі 
складників їхньої фахової компетентності, забезпечать повну відповідність організації 
контролю змістові досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв вимірювання 
компетентності, можливість підтвердження отриманих результатів іншими методами.  

Відтак задля дотримання цього принципу у процесі моніторингу 
лінгвометодичної компетентності студента мають застосовуватися доцільні методи, 
системи статистичного обрахунку та адекватні структурі лінгвометодичної 
компетентності критерії і показники, за якими здійснюється вимірювання.  

Принцип лінгвометодичної прогностичності полягає у відстеженні результатів 
фахової лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів початкової школи на кожному 
з етапів їхнього професійного становлення з метою прогнозування можливих 
тенденцій розвитку лінгвометодичної компетентності, виявлення в студентів можливих 
труднощів та ускладнень у подальшій професійно-педагогічній діяльності. 

Принцип різновекторності моніторингових процедур передбачає системне 
спостереження й дослідження не лише компонентів кінцевого результату – 
лінгвометодичної компетентності вчителя (що, безперечно, є стрижневим вектором 
дослідження), але й інших важливих складників лінгвометодичної підготовки, які 
відбиваються в змістових напрямах лінгвометодичного моніторингу. 

Принцип комплексності, різновекторності лінгвометодичного моніторингу, а 
також процесуально-результативний характер якості фахової підготовки вимагають 
чіткого визначення та структурування змістового наповнення лінгвометодичного 
моніторингу. Кожен із визначених нами змістових напрямів передбачає вивчення 
певних лінгвометодичних аспектів та використання адекватних їм методів 
дослідження. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. У процесі дослідження було виявлено і теоретично обґрунтовано такі 
педагогічні умови формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи: орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності 
вчителя початкової школи під час упровадження технології її формування; системне 
поєднання традиційних та інноваційних технологій формування лінгвометодичної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи; превалювання специфічних 
методів формування лінгвометодичної компетентності; лінгвометодичний моніторинг 
як супровідний засіб формування лінгвометодичної компетентності в єдності його 
змістових напрямів, принципів, методів.  
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Анотація. Автором досліджено функціонування проблеми мотивації в навчанні 
англійської мови майбутніх фахівців у науковому колі. Розглянуто низку способів мотивації 
студентів (мотивація успіху завдяки конструктивному спілкуванню; використання викладачем 
традиційних та інноваційних методів навчання під час викладання іноземної мови; 
індивідуальний підхід (метод навчання) до кожного студента тощо); надано поради щодо 
активного навчання англійської мови (дозволити студентам усвідомити, що вони повинні знати 
і вміти після завершення певного періоду навчання; забезпечити їх тим, чого вони потребують; 
скерувати студентів на активну діяльність; переглянути власний стиль навчання тощо) та 
запропоновано способи, завдяки яким викладач може заохотити студентів на початковому 
етапі навчання іноземної мови (надавати позитивний відгук щодо виконаної роботи; висувати 
реальні вимоги та відзначати їхнє виконання студентами; показувати своє захоплення 
навчальним процесом; змінювати методи навчання в групі; фасилітувати не домінувати тощо). 
З’ясовано, що важливим у навчанні є те, щоб студенти самостійно залучалися до вивчення 
іншомовного матеріалу та робили зусилля в навчанні іноземної мови; викладачі ж виконують 
функцію фасилітатора впродовж усього періоду навчання. У дослідженні доведено, що кожен 
студент потребує допомоги, підтримки, заохочення, похвали щодо своєї діяльності, і коли 
викладач використовує сукупність методів, які сприяють цьому, студенти мають саме те, що 
їм потрібно в момент навчання для одержання позитивного результату в оволодінні 
англійською мовою. 

Ключові слова: активна діяльність; заохочення; змагання; методи навчання; 
мотивація; нагорода; життєва ситуація спілкування. 
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Abstract. The author studies the functioning of the problem of motivation in learning English 
by prospective specialists in the scientific field. A number of ways to motivate students (motivation 
for success through constructive communication, using traditional and innovative learning methods 
by university teachers while teaching English, an individual approach (learning method) to each 
student, etc.) is considered; advice on active English training (students are given an opportunity to 
determine what language skills they need to master English well at the end of a certain period of 
study, the students are provided for what they need, students are directed to active study, thinking 
about their learning style, etc.) is given. And the ways due to which the lecturer can encourage 
students at the first stage of teaching a foreign language (give a positive feedback on their work, set 
realistic goals and celebrate when they are met by students, show your own excitement for the 
educational process; vary your learning methods in a student group; facilitate, do not dominate, etc.) 
are suggested. It is found out that it is important for students to engage themselves into their English 
education and made efforts in learning a foreign language. Lecturers act as the facilitators through 
the course of studying. It is proved that every student needs help, support, encouragement, praising 
for any activities, and when the lecturer engages a set of learning methods that help to achieve it, 
students have exactly what they need at the time of learning to gain a positive result in mastering 
English. 

Key words: activity; encouragement; competition; learning methods; motivation; praising; 
real life communication situation. 

 
Актуальність дослідження. Сучасний рівень реформування освіти, стрімкі 

зміни в міжнародних відносинах, відкритий доступ до інформаційних джерел 
іноземною мовою, можливість залучення європейського досвіду та перспективи 
кар’єрного росту не лише в Україні, а й за кордоном – усе це стимулює вмотивовану 
навчальну діяльність студентів щодо вивчення іноземної мови. 

Мотиваційний аспект у навчанні англійської мови має вагоме значення для 
засвоєння іншомовного матеріалу. Для здійснення інтелектуальної діяльності 
необхідно враховувати, що свідома зовнішня (почуття обов’язку особистості, обов’язки 
в соціумі, мотив власного благополуччя, володіння іноземною мовою задля 
майбутньої перспективи; або відсутність бажання навчатися, усвідомлення власної 
неуспішності через незнання мови тощо) і внутрішня (доступність і практичність 
навчального матеріалу, тематична розмаїтість, методи, прийоми та засоби подачі 
інформації) мотивації допомагають стимулювати мовленнєво-розумову діяльність 
студентів, їхнє мислення і викликають бажання дізнатися більше і мислити мовою, що 
вивчається. Завдяки цьому створюються позитивні установки для вивчення іноземної 
мови. Зазначимо, що без урахування зазначених факторів мовленнєві дії студентів 
стають відірваними від реальних поглядів, думок, зацікавлень, тобто втрачають 
джерело, що активізує мовленнєву діяльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
проблеми мотивації в навчанні іноземної мови зроблено Б. Ананьєвим, А. Липкіною, 
А. Марковою, Т. Матіс, Т. Харченко та іншими. Питання використання новітніх 
мультимедійних технологій під час вивчення англійської мови розглянуто як 
вітчизняними, так і зарубіжними вченими: І. Зимньою, С. Ніколаєвою, Т. Пахомовою, 
Ю. Гапон, В. Ляудіс, Е. Носенко та іншими. Такі вчені-пcихологи та педагоги, як: 
В. Аcєєв, Дж. Аткінсон, Ю. Бабанський, І. Бех, І. Васильєв, Д. Ельконін, Ю. Кулюткін, 
А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Л. Славіна, Г. Щукіна, П. Якобcон та інші зазначають, що 
найважливішим аспектом сучасної освіти є формування мотивації навчання. Аналіз 
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літературних джерел засвідчив відсутність комплексності у вивченні окресленої 
проблеми та необхідність дослідження окремих аспектів. 

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – розглянути функціонування 
проблеми мотивації в навчанні англійської мови майбутніх фахівців у науковому колі; 
обґрунтувати низку способів мотивації студентів; надати поради щодо активного 
навчання англійської мови та запропонувати способи, завдяки яким викладач може 
заохотити студентів на початковому етапі навчання іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Мотивація студентів залежить від багатьох 
факторів: окреслені цілі, нагальні потреби, кар’єрні перспективи, заохочення, мотиви, 
спонукання, створення сприятливих передумов, опосередкований вплив викладача та 
використання всього арсеналу навчальних засобів, які найбільше сприяють мотивації.  

У науковому колі поняття «мотивація» розглядається як система спонукальних 
імпульсів, що допомагають спрямувати навчальну діяльність у позитивному напрямі, 
удосконалити й розвинути пізнавальні можливості в іншомовній діяльності. І. Зимня 
визначає мотивацію як «механізм запуску» будь-якої діяльності людини: праці, 
спілкування або пізнання. Науковець уважає, що живить і підтримує мотивацію 
відчутний, реальний, поетапний і кінцевий результат. За відсутності успіху мотивація 
згасає, і це негативно позначається на виконанні навчальної діяльності [1, c. 5]. 

Мотивацію також визначають як багаторівневу, неоднорідну систему збудників, 
що охоплює потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми, 
цінності тощо. Водночас можна говорити про мотивацію діяльності, поведінки людини 
і про домінувальний мотив у їхній структурі. Ієрархічна побудова мотиваційної сфери 
визначає спрямованість особистості, яка має різний характер залежно від того, які 
саме мотиви за своїм змістом і будовою стали домінантними [2, с. 30 – 33].  

У психології поняття «мотивація» розглядається як складний регулятор 
життєдіяльності людини, вищим рівнем якого є свідомо-вольовий компонент. Крім 
того, мотиваційна система людини – це набагато складніша будова, ніж проста низка 
заданих мотиваційних констант [5, c. 235].  

Ефективність навчання підтримується переважно завдяки внутрішнім мотивам, 
тому важливо виявляти, розвивати та підтримувати внутрішню мотивацію особистості. 
Під час навчання іноземної мови ставлення студентів до різних видів іншомовної 
мовленнєвої діяльності може мати не лише позитивний, а й негативний характер. Так, 
навіть у найкращих студентів є дні, коли вони не вмотивовані до навчання. У цьому 
випадку викладач має перетворити такі рутинні дні на успішні заняття для досягнення 
студентами їхньої мети в опануванні англійської мови та майбутньої професії. На 
сьогодні ми пропонуємо такі способи мотивації студентів. 

1. Мотивація успіху завдяки конструктивному спілкуванню.  Студенти не 
завжди надають значної уваги комунікативній ситуації, яка створюється викладачем 
навколо них. Це означає, що кожен студент майже втрачає шанс на отримання 
позитивного результату, виконуючи певний вид самостійної або контрольної роботи. 
Тобто якщо викладач повідомляє студенту про те, що він у своїх випробуваннях 
одержить негативний результат, тим самим програмуючи його на невдачу, так і буде. 
Але якщо мотивувати того самого студента на досягнення успіху, ми зможемо 
переконатися в позитивному результаті. Уважаємо, що викладач за будь-яких 
обставин, маючи хоча б якусь найменшу можливість, повинен заохочувати своїх 
студентів до конструктивного діалогу та досягнення успіхів у вивченні іноземної мови. 
Він має показати їм ті площини, у яких наявний прогрес та вдосконалення, а там, де 
студенти мають прогалини, спробувати зобразити перспективну картину того, яким 
може бути успіх. Так, заохочення студентів до візуалізації їхнього успіху допоможе їм 
досягти поставлених перед ними цілей. 

2. Використання викладачем традиційних та інноваційних методів навчання 
під час викладання іноземної мови. Це ще один спосіб мотивації. Нереально очікувати 
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від студентів того, що вони будуть успішними та вмотивованими, якщо їхнє навчання 
відбуватиметься лише завдяки  читанню підручника. Так само учень-кінестетик буде 
розчарований, слухаючи лише лекції свого викладача. Тому плануючи будь-який вид 
діяльності на занятті, слід переконатися, що використано сукупність різноманітних 
прийомів і методів навчання. Якщо викладач зробив це, він зможе залучити студентів, 
які в іншому випадку могли б і не звернути увагу на таке заняття. 

3. Індивідуальний підхід (метод навчання) до кожного студента. Після 
завершення заняття викладачу слід проаналізувати, які методи він використав під час 
проведення того чи того виду діяльності в аудиторії. Зважаючи на те, що для більшості 
студентів можуть застосовуватись такі методи, як тестування, самостійне навчання, 
методи самоконтролю тощо, будуть студенти, які не лише не задоволені цими 
методами, а й негативно ставляться, коли викладач використовує їх на своїх заняттях. 
Якщо студент починає відсторонюватися від навчання на підставі окресленої причини, 
викладачу слід пам’ятати про методи, які він використовує, та шукати закономірності. 
Хоча на занятті важко забезпечити потреби кожного студента, що вивчає іноземну 
мову, викладач все ж таки може уникнути використання тих методів, що гальмують 
освітній процес для певних студентів задля продуктивної роботи в аудиторії. Це також 
допоможе визначитися з комплексним використанням різноманітних методів навчання 
мови в подальшій роботі [3, с. 43]. 

4. Урізноманітнення навчального матеріалу. Іноді мотивувати студента 
настільки ж просто, як змінити навчальний матеріал, який  використано під час 
навчання. Для більшості викладачів заклад освіти рекомендує навчальний план, який 
їм слід імплементувати у своїй навчально-виховній роботі в аудиторії. Але це не 
означає, що викладач не може використовувати додаткові ресурси у своїй діяльності. 
Іноді студенти піддаються монотонності стилю викладання або підходу деяких авторів 
навчальних програм. Залучення ж іншої думки (інформації) до аудиторії допоможе 
відновити активність ваших студентів, активізувати увагу. Крім того, це заохотить 
навіть тих, хто вже відчув успіх від затвердженої навчальної програми. 

5. Залучення життєвих ситуацій спілкування. Зміна навколишнього оточення 
також може бути ефективним поштовхом до мотивації. Галузеві виїзди – це завжди 
дієвий спосіб для навчання в практичному середовищі, але навіть якщо це неможливо, 
спробуйте провести заняття за межами аудиторії. Студентам також можна 
організувати тематичну зустріч у бібліотеці або в іншій аудиторії. Отже, якщо викладач 
проводить заняття поза межами навчального приміщення, це також буде певною 
мірою відповідати щоденним цілям запланованого заняття. Викладачу слід 
спробувати спрямувати своїх студентів на дослідження в бібліотеці, спостереження за 
іншою групою або прослухати аудіозаписи іншомовних носіїв у відповідній 
комунікативній ситуації. Так, навчаючи іноземної мови, викладачу для досягнення 
мети в читанні, говорінні та аудіюванні варто зважати на створення іншомовної 
життєвої комунікативної ситуації поза межами аудиторії [2, с. 88]. 

6. Визначення для студентів чітких термінів і рівнів навчання мови. Без 
уявлення про термін навчання та рівні оволодіння мовою більшість студентів ніколи 
не матиме самостійної мотивації, необхідної для успішного вивчення іноземної мови. 
Варто бути наполегливими до своїх студентів та чітко формулювати кінцевий 
результат навчання. Слід переконатися, що вони знають термін завершення мовного 
проекту та ознайомлені з документами, які будуть використані для його оцінювання. 
Викладач має мотивувати студентів на оволодіння іноземною мовою на достатньому 
або високому рівні для здійснення повноцінного акту іншомовного спілкування. На 
цьому етапі рекомендовано укласти положення, у яких буде окреслено вимоги для 
отримання оцінок «відмінно» та «добре». Зауважимо, що не варто пропонувати 
варіантів для нижчих оцінок. Вибираючи за своєю спроможністю рівень навчання, 
студент повинен виконати всі пропоновані завдання цього рівня, задовольнивши 
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окреслені до нього вимоги. Отже, із початком навчання студенти усвідомлюють, що 
потрібно зробити, і знають, що їхній успіх повністю залежить від них самих. Це 
дозволить їм бути самомотивованими та допоможе швидко самозалучитися до 
навчального процесу. 

7. Зміна стилю викладання в аудиторії для розкриття прихованого 
потенціалу студентів. У педагогічній практиці відомі випадки неоднакової поведінки 
особистості в різних ситуаціях, місцях, обставинах тощо, тобто коли взірцеві вчинки 
серед колег, друзів, співробітників змінюються неадекватними діями вдома, серед 
близьких і рідних. Деяка молодь має подібну поведінку, коли мова йде про аудиторну 
роботу. Для викладача, який постійно проводить заняття з тими самими студентами, 
вони постійно поводяться неправильно, але колега, який приходить на заміну, ніколи 
цього не побачить. Викладач може зламати такий шаблон поведінки, діяльності 
(бездіяльності) студентів, залучивши допомогу фахівців із певної галузі знань у 
навчально-виховний процес, наприклад, запросивши іншомовного гостя-доповідача 
на певний період разом із колегою-викладачем. Зміни в методах та стилі викладання 
іноземної мови, навіть на короткий період, можуть бути достатніми для того, щоб 
мотивувати студентів, які вже звикли до вашого стилю викладання та вимог. 

8. Змагання як мотивація до навчання. Змагання – це дієвий метод мотивації, 
спрямування природної потреби студентів у суперництві та пріоритеті на формування 
потрібних їм і суспільству особистих якостей, наприклад, спроможності до активної 
іншомовної комунікації в певній ситуації. Змагаючись, студенти швидко засвоюють 
правила суспільної поведінки, розвивають моральні та естетичні якості. На сьогодні 
існує багато способів сприяння дружньому духу змагання в аудиторії. Так, 
використання ігрових технологій у навчанні значною мірою мотивує та залучає 
студентів до активної мовної (мовленнєвої) діяльності. Викладач може згрупувати 
студентів у команди та запропонувати їм певні завдання з мови: підібрати найбільшу 
кількість автентичних прикладів граматичної структури, яку було вивчено; написати 
розважальний твір із вивченими словниковими словами; обґрунтувати свою позицію 
щодо обраної теми тощо. Отже, метод змагання можна використовувати під час 
вивчення будь-якого іншомовного матеріалу. 

9. Нагорода як мотивація до навчання. Зауважимо, що безпомилковим 
мотиваційним методом, який може бути використаний викладачем у навчальному 
процесі, є надання нагороди. Наприклад, можна запропонувати влаштувати свято 
піци, якщо більшість студентів одержить високий бал за виконаний тест або при 
успішному написанні колективного проекту ви проведете день, переглядаючи фільм 
разом. Навіть отримання якої-небудь наліпки або стікера може бути достатнім для 
того, щоб викликати позитивні емоції та одночасно привнести нотки свіжої мотивації. 
Також викладач може розробити нагороди для своїх студентів і розказати про свої 
плани, очікування, кінцевий результат тощо.  

10. Передбачення кінцевого результату. Аналіз наслідків (результатів) 
попередньої діяльності також може бути мотивацією для студентів. Треба лише чітко 
сформулювати свої вимоги, перспективи, очікування, які наслідки матиме певна 
поведінка, робота, дії та повідомити це студентам. Ніхто не любить бути покараним, 
але коли позитивне заохочення та жваві зміни не спрацьовують, інколи мають бути і 
негативні наслідки для дій студентів (залишити їх після занять на додаткове 
відпрацювання, написання контрольних робіт, тестування тощо) [2, с. 63]. 

Усі, хто вивчають іноземну мову, знають, що викладачі ґрунтовно готуються до 
своїх занять, щоб бути впевненими в кінцевому результаті, у тому що їхні студенти 
одержують знання на високому рівні, розвивають і вдосконалюють свої мовні знання. 

Викладачі розробляють навчальні програми дисциплін з іноземної мови, 
подаючи інформацію в творчих та цікавих способах і намагаючись зосередитися на 
практичних і корисних мовних завданнях. На жаль, усе це може бути зведене нанівець, 
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якщо студенти немотивовані. Ось чому дуже важливо, щоб вони самі залучалися до 
вивчення іншомовного матеріалу та робили зусилля в навчанні іноземної мови. 
Зазначимо, що мотивувати студентів до навчання легко, ураховуючи наведені вище 
твердження. Ці прості практичні вказівки для аудиторних занять можуть указати на 
різницю між студентом, якого не хвилює процес навчання, і тим, хто дійсно хоче 
змінити свою власну іншомовну освіту [6, с. 102]. 

Окреслимо деякі поради щодо активного навчання іноземної мови для 
вмотивованої групи студентів.  

1. Дозвольте студентам усвідомити, що вони повинні знати і вміти після 
завершення певного періоду навчання. Перед початком навчального року кожен 
викладач укладає навчальну і робочу програми зі своїх курсів, відповідно до яких він 
має діяти впродовж викладання цих дисциплін. Така організація навчального процесу 
дозволяє дотримуватися певного графіку в навчанні, чітко визначити часову шкалу в 
оволодінні тим чи тим навчальним матеріалом. Крім того, така навчальна програма 
може бути найкращим вибором для спілкування зі своїми студентами, повідомлення 
їм основних вимог до знань і критеріїв оцінювання. Також викладач може скористатися 
звичайним календарем для надання цієї самої інформації (розмістити щомісячний 
календар в навчальній аудиторії з цілями та завданнями на кожне заняття). Як для 
студентів перших курсів, так і для старших щоденні завдання на фліпчарті (або в 
спеціально відведеному для цього місці) до початку заняття допоможуть їм дізнатися, 
що ви очікуєте від них саме сьогодні, яких результатів вони мають досягти. Коли 
студенти знають, чого від них вимагають, вони швидше й ефективніше займаються 
навчальною діяльністю, а також відчувають задоволення від виконаних на належному 
рівні завдань, і це збільшує їхню мотивацію до успішної роботи в аудиторії. 

2. Забезпечте студентів тим, чого вони потребують. Дуже добре, коли 
студенти знають, чого від них очікують і що мають робити, але ці знання не допоможуть 
їм, якщо вони не мають того, що їм потрібно для досягнення успіхів у навчанні. 
Переконайтеся, що у вас є потрібні засоби, ресурси та сприятливе навчальне 
середовище для ваших студентів. Ви не можете очікувати від студента самостійної 
діяльності в аудіюванні, якщо у вас немає відповідних матеріалів в аудиторії. Так само, 
якщо студенти не мають книг або Інтернету як інформаційних джерел, якою буде якість 
навчання, на основі чого проводити дослідження? Отже, перед початком заняття 
подумайте про те, яких результатів ви очікуєте від студентів і що потрібно для 
досягнення цієї мети, складіть перелік усього, що вам необхідно для успішної роботи 
в аудиторії з іншомовним матеріалом. Якщо у вашому арсеналі є ці ресурси, студенти 
будуть більш умотивовані у вивченні іноземної мови. 

3. Скеровуйте студентів на активну діяльність. Навіть коли в студентів є все 
необхідне для виконання того чи того завдання, але вони не знають, як цим 
користуватися, вони не досягнуть позитивного результату. Після того, як викладач 
повідомив про свій план і забезпечив потрібними ресурсами, він повинен скерувати 
студентів на продуктивне їхнє використання. Коли ми вивчаємо рідну мову, наш розум 
сприймає та обробляє інформацію легко, без будь-якого свідомого зусилля. Але це не 
стосується тих, хто має справу з будь-якою іноземною мовою, бо їм доводиться думати 
про те, що вони роблять і кажуть, і про те, як використовувати цю мову. Викладач 
показує студентам, як працює мова, і заохочує їх імплементувати те, що вони знають. 
Але скерованість дій на цьому не завершується. Студенти не завжди знають, як 
використовувати ресурси, які викладач пропонує в аудиторії, якщо він не 
продемонструє, як це робити. Замість виконання загальних завдань (наприклад, 
вправи на вживання прийменників місця, часу, іменників в однині та множині, дієслів 
третьої особи однини тощо) передові викладачі показують своїм студентам, де саме 
знайти ці вправи. Майже кожен викладач дає конкретні завдання та показує корисні 
веб-сайти, ефективні методи навчання та найкращі способи вивчення мови [4, с. 57]. 
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Крім того, надання студентам списків літератури, спеціальних журналів, телевізійних 
програм або фільмів, які вони можуть зрозуміти і вивчити, допоможе їм зосередитися 
на основній меті навчання іноземної мови – вільному володінні та використанні її в 
будь-якій ситуації спілкування. Так, студенти відчувають себе більш впевненими в 
тому, що вони роблять все правильно і це допоможе їм у подальшому вивченні 
англійської мови. У результаті цього вони будуть  вмотивовані продовжувати таку 
діяльність та успішно виконувати додаткові завдання. 

4. Перегляньте власний стиль навчання. Найбільш мотивовані студенти – це 
ті, хто відчуває, що їх цінують, і чиї викладачі готують заняття з використанням новітніх 
технологій. Це безпосередньо пов’язано з поняттям, якого дотримуються більшість 
викладачів: «стилі навчання». Зазначимо, що не всі студенти мають однаковий успіх у 
виконанні вправ, які планує викладач в аудиторії, і, крім того, вони сприймають 
навчальний матеріал завдяки різним методам. Саме тому, орієнтуючись на різні стилі 
навчання (прийоми, методи, технології тощо), які можливо застосувати в аудиторії, 
викладач отримує найбільш умотивованих студентів. Це означає думати про тих, хто 
вчиться через те, що бачить, чує та робить; а також залучати спеціальну діяльність 
для студентів, які найкраще вчаться завдяки аналізу, музиці, самостійно та в парах. 
Коли студенти знають, що викладач докладає багато зусиль, щоб задовольнити їхні 
особисті потреби в навчанні, і відчувають, що він залучає декілька видів аудиторних 
занять, студенти неодмінно оцінять його зусилля своїми власними зусиллями і стануть 
кращими серед більшості студентів та тих, хто вивчає іноземну мову. 

5. Відзначайте і схвалюйте добре виконану роботу. Викладач, навчаючи 
студентів будь-якого рівня, обов’язково має відзначати позитивні моменти в навчанні 
та акцентувати увагу на добре виконаній роботі. Можливо, отримання позитивного 
відгуку від наших учителів було більш важливим, коли ми були дітьми, але це не 
означає, що нам, дорослим (студентам), більше не потрібно почути слова схвалення 
від наших викладачів. Коли ми знаємо, що наші зусилля оцінені і вони  допомогли нам 
досягти окреслених цілей, ми більш умотивовані на те, щоб зробити додаткові зусилля 
в майбутньому. Так, викладачі можуть похвалити своїх студентів багатьма 
ефективними способами: можливо, найпростіше сказати: «Гарна робота», коли вони 
роблять щось правильно. Похвала, зроблена віч-на-віч або перед усією групою, 
позитивно впливає на студентів. Але на цьому не слід зупинятися, і відвести час на те, 
щоб прокоментувати домашні завдання, тести та проекти, які викладач отримує від 
своїх студентів. Отже, це не лише надасть упевненість студентам, а й спроможність 
бачити свої досягнення з дисципліни, а також отримати позитивний відгук щодо 
майбутніх випробувань. 

6. Персоналізуйте навчальну діяльність. Персоналізована увага та 
модифікація завдань можуть мати велике значення, коли мова йде про мотивацію 
студентів. Незважаючи на те, чи ви навчаєте групу з п’яти студентів або курс 
складається з п’ятдесятьох чоловік, один або декілька ваших студентів будуть плідно 
працювати, щоб отримати знання на високому рівні. Надаючи допомогу студентам в 
індивідуальному порядку, ви дозволяєте їм зрозуміти, що турбуєтесь про них і разом 
із ними долаєте всі труднощі в навчанні. Коли є можливість, надавайте допомогу 
кожному студенту під час заняття. Це можна організувати, коли всі інші виконують 
індивідуальну роботу або групову. Коли ви розмовляєте з кожним зі своїх студентів, 
дізнайтеся, що для них є складним у навчанні, і запитайте, чим їм можна допомогти. 
Надавати індивідуальну допомогу студентам, яку вони потребують, можна і в 
позанавчальний час. Це доведе їм, що ви турбуєтесь за якість їхніх знань і за 
позитивний результат у навчанні іноземної мови. Також будьте готові змінити 
завдання, щоб допомогти студентам досягти успіху. Вам, можливо, доведеться 
зробити домашнє завдання легшим, коротшим або гнучким, або, наприклад, 
дозволити комусь читати студенту, а ніж змусити його читати самостійно, що може 
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допомогти студенту з дислексією. Слід творчо ставитися до модифікації завдань та 
заохочувати своїх студентів до обміну конструктивними думками з вами. Викладачу не 
обов’язково дотримуватися всіх своїх модифікаційних планів, але, працюючи разом, 
він повинен мати можливість прийти до рішення, яке буде прийнятне для обох сторін. 

7. Підтримуйте командний дух. Не безпідставним є те, що всі студенти в 
аудиторії відіграють певну роль у мотивації кожного, хто навчається. Якщо лише 
незначна кількість студентів сповнена впевненості у своєму мовленні, то студенти, які 
лише стурбовані рівнем знань, можуть змусити їх ніяковіти. Коли викладач зможе 
організувати діяльність так, щоб ці групи працювали разом, це допоможе студентам 
мотивувати одне одного. Робота викладача полягає в тому, щоб спробувати 
найефективніше згрупувати студентів або об’єднати в команди для виконання 
завдань. Часом це може означати групування студентів із схожими цілями та 
ставленнями до навчання, а також із однаковим рівнем знань. В іншому випадку, це 
передбачатиме незначне змішування таких груп. У будь-якому разі залучити студентів 
до групової діяльності та заохотити їх допомагати одне одному в навчанні є важливим  
фактором у досягненні позитивного результату. Це також означає, що викладач 
повинен організовувати навчальну діяльність не лише в аудиторії, а й поза нею, де 
студентам необхідна буде допомога їхнього однокурсника (партнера) для успішного 
виконання завдання. Викладачу не слід ухилятися від оцінювання групової роботи, 
адже це може бути лише мотивацією для деяких студентів, яким варто зосередитися 
на важливості поставленого завдання. 

8. Використовуйте у своїй діяльності тимбілдинг. Вивчення мови може мати 
стресовий характер, і в такі складні моменти життя найбільша підтримка надходить 
саме від наших друзів. Викладач повинен заохотити  студентів будувати дружні 
стосунки зі своїми однокурсниками. Він може це зробити, залучивши такий вид 
діяльності, як тимбілдинг, що допоможе простежити активність кожного студента від 
самого початку. Коли студенти матимуть всебічну підтримку безпосередньо в 
аудиторії, вони почуватимуться сильнішими та спроможнішими в подоланні мовних 
бар’єрів і перешкод, що виникають перед ними. Якщо в групі є студент або студенти, 
які не налаштовані на співпрацю в команді, слід спробувати підібрати їм партнерів так, 
щоб від їхньої спільної діяльності можна було одержати максимальний позитивний 
результат у вивченні іноземної мови. Викладачу варто наголосити в аудиторії, 
наскільки важливими є дружні стосунки в команді, і переконатися, що він спланував 
навчальну діяльність так, щоб студенти одержали максимум задоволення від роботи 
одне з одним. Зауважимо, що таку діяльність слід застосовувати не лише на заняттях 
з англійської мови (наприклад, написання колективного твору або робота зі 
словниковими словами, створення спільного мовного проекту тощо), а й у 
позанавчальний час, щоб найбільш активувати такий вид роботи задля високих 
результатів у майбутньому. 

9. Надавайте практичного спрямування своїм діям. Якщо викладач 
дотримується цього у своїй роботі щодо мотивації студентів, вони досягнуть 
поставленої мети в навчанні іноземної мови. Коли студенти мають усе необхідне, вони 
залучені до навчання і підтримують одне одного, то завершальним етапом у їхній 
мотивації буде акцент на перспективі вивчення англійської мови: чи то продовження 
навчання в закордонних закладах вищої освіти, чи то використання іноземної мови в 
професійній діяльності тощо. Слід обов’язково зосередити увагу студентів на їхніх 
цілях навчання та окреслити їм шляхи практичного застосування іноземної мови в 
кар’єрному зростанні. Коли викладач переслідує практичну мету в навчанні мови та 
показує студентам, як їхній позитивний результат допоможе їм у майбутньому, вони 
побачать ширшу картину і серйозніше почнуть навчатися. Коли студенти 
усвідомлюють, що їхні теперішні зусилля є міцним фундаментом для майбутнього 
кар’єрного росту, вони будуть плідно працювати над своєю іншомовною освітою. 
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У студентів бувають моменти невпевненості, коли вони вважають, що ніколи не 
зможуть зробити все правильно. Такі ситуації можуть дуже сильно тиснути на них, і 
вони стають наче паралізованими в англомовному середовищі. Студенти можуть бути 
розсіяними та опинитися в безвихідному становищі. Усе це свідчить про те, що їм 
украй необхідне заохочення. Цілком природно, що кожен студент у той чи той момент 
веде боротьбу у вивченні англійської мови, і така боротьба часто не має жодного 
відношення до певних випробувань, тестувань, контрольних робіт тощо [3, с. 102]. 
Коли людина намагається вивчити іноземну мову, і особливо, якщо вона навчається 
за кордоном, занурення в англійську мову може стати переважним аспектом. Якщо 
залишити без уваги, це відчуття розчарування може мати шкідливий вплив на психіку 
студентів, а також на їхню навчальну продуктивність, тому воно не повинно перемогти. 
Коли студенти потрапляють у таку ситуацію блокування, викладач може допомогти їм 
подолати її. Використовуючи метод заохочення, він побачить, що студенти впевнено 
досягають мети і роблять це в найкоротші строки. Отже, ми пропонуємо низку 
способів, якими викладач може заохотити своїх студентів на сьогоднішньому етапі 
навчання іноземної мови.  

1. Надавати позитивний відгук. Хваліть своїх студентів – це один із 
найефективніших і найпростіших способів підняти їхній дух і підтримувати дієздатність. 
Викладачі, які надають перевагу методу похвали, роблять це як в аудиторії, так і 
особисто, як усно, так і в письмовій формі. Вони надсилають листи з вдячністю батькам 
і проводять спеціальні заходи під час навчання, щоб відзначити досягнення своїх 
студентів. 

2. Висувати реальні вимоги та відзначати їхнє виконання. Студенти повинні 
ставити перед собою реалістичні цілі та окреслювати очікувані результати. Зазвичай 
після закінчення одного семестру навчання англійської мови студенти ще не 
відчувають себе спроможними до вільного володіння нею. І коли тим самим студентам 
не вдається задовольнити представлені цілі, вони знеохочуються у своїх силах. Тому 
єдиний і найкращий вихід у такій ситуації для студентів – це допомогти їм зрозуміти, 
як досягти реального прогресу в навчанні іноземної мови та правильно визначити цілі, 
які є складними, але все ж таки досяжними. Коли студенти одержують бажаний 
результат, необхідно обов’язково відзначити їхні досягнення. 

3. Показувати своє захоплення навчальним процесом. Викладач як один із 
учасників освітнього простору повинен показати своїм студентам, що він щасливий 
бути з ними і керувати їхнім навчальним процесом у цій аудиторії. Це допоможе 
студентам переглянути своє ставлення до такого навчання. Викладач має бути 
енергійним і креативним. Він повинен отримувати задоволення, і дозволити студентам 
відчувати цей позитивний настрій на кожному занятті. Коли вони бачать, із яким 
задоволенням і натхненням викладач подає їм англомовний навчальний матеріал, 
вони стають більш уважними та зацікавленими в тому, щоб навчитися всього саме від 
нього. 

4. Змінювати методи навчання. Коли викладач варіює види діяльності на 
занятті, він може спостерігати, що студенти стають більше зацікавленими у вивченні 
мови та відкритими до конструктивного діалогу. Зокрема, коли викладач змінює 
напрями своєї діяльності для забезпечення різних стилів навчання студентів, вони не 
лише відчувають наснагу та задоволення, але й досягають позитивних результатів в 
оволодінні іноземною мовою. Викладачу варто поєднувати в навчанні як візуальні 
методи, так і словесні; застосовувати музику та невербальні засоби спілкування; 
використовувати мову рухів для активного засвоєння навчального матеріалу 
студентами; надати можливість працювати як у команді, так й індивідуально. Отже, 
коли викладач ураховує всі потреби студентів у навчанні, вони досягають успіхів у 
найкоротші терміни, бо стають більш зацікавленими в результаті вивчення іноземної 
мови. 
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5. Фасилітувати не домінувати. Для деяких викладачів іноземної мови легко 
домінувати в аудиторії та спілкуватися зі студентами. Той, хто обрав таку професію, 
повинен швидко знаходити спільну мову з людьми та бути впевненим у своєму 
мовленні, але іноді вони заходять занадто далеко. Якщо викладач говорить більше, 
ніж його студенти в аудиторії, він має переглянути свою діяльність та дозволити їм 
більше спілкуватися. Коли студенти виконують більш активну роль в аудиторії та у 
своєму навчанні, вони вчаться швидше, краще та з позитивним ставленням. Такий 
простий спосіб, як дати можливість студентам більше говорити, дозволить підняти дух 
знеохоченим студентам. 

6. Використовувати навчальний матеріал близький до реального життя. 
Теорія – це сукупність наукових положень, необхідних для опанування та розуміння 
чого-небудь, але коли вона не має практичного обґрунтування, виникає багато 
запитань. Кожного разу, коли це можливо, викладач повинен робити заняття з 
англійської мови практично спрямованими: використовувати автентичні матеріали та 
надавати студентам реалістичні приклади; створювати сприятливі умови для 
вивчення іноземної мови з безпосередніми носіями в аудиторії та поза її межами. Коли 
студенти усвідомлюють, що навчальний матеріал є практичним і корисним, вони 
будуть умотивованими до вивчення іноземної мови на належному рівні. 

7. Показувати студентам їхні досягнення. Якщо викладач ставить конкретні та 
зрозумілі цілі навчання англійської мови, і вони є частину його навчальної діяльності, 
деякі студенти можуть все ще потребувати, щоб їм указали на їхні успіхи. Коли 
викладач спостерігає, що студенти вдосконалюють свої знання та вміння, досягають 
позитивних результатів, йому варто зазначити це, прокоментувати правильність 
виконання поставлених завдань. Акцентування уваги викладачем на таких позитивних 
спостереженнях є більше, ніж похвалою для студентів, і насамперед підкресленням 
того, що вони досягли успіхів у тій сфері, у якій не бачили прогресу. 

8. Виходити за межі пропонованого навчального підручника. Навчання 
іноземної мови не повинно обмежуватися використанням одного лише навчального 
підручника на занятті; застосування додаткових автентичних матеріалів допоможе 
заохотити, зацікавити й урізноманітнити навчальний процес. Не менш важливим для 
студентів буде заохочення їх до використання англійської мови поза межами аудиторії 
в реальному житті та безпосередньо оцінювання такої діяльності, розробивши 
спеціальну шкалу. Запропонуйте студентам змоделювати життєву ситуацію 
спілкування, наприклад, коли вони розмовляють із незнайомцем, успішно дають 
вказівки водію таксі, читають і заповнюють заяви, написані англійською мовою тощо. 
Якщо викладач використовуватиме в навчанні іноземної мови завдання, пов’язані з 
реальним життям, студенти  відчуватимуть упевненість у своїх силах під час 
комунікації та будуть спроможними до активного іншомовного спілкування.   

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Так, для оптимізації навчального процесу в ЗВО особливу увагу слід 
надавати чіткому окресленню змісту навчання завдяки міжпредметним зв’язкам і 
структуруванню навчального матеріалу. Відбір найдоцільніших методів, форм і засобів 
організації навчальної діяльності, їхнє оптимальне поєднання та послідовність 
використання, створення найсприятливіших умов, командні й індивідуальні методи 
роботи в навчанні англійської мови сприяють формуванню позитивної мотивації 
студентів, дозволяють забезпечити засвоєння автентичного іншомовного навчального 
матеріалу та вийти за межі пропонованої інформації. Одноманітність же в стилі 
викладання, невдала розробка навчально-методичних комплексів, переважне 
виконання некомунікативних вправ значно послаблює позитивні мотиви та 
перетворює студента на пасивного учасника навчальної діяльності, що веде до 
зниження мотивації. 
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З’ясовано, що креативні викладачі роблять більше, ніж навчають: вони 
заохочують студентів і є фасилітаторами впродовж усього періоду навчання іноземної 
мови. Кожен студент потребує допомоги, підтримки, заохочення, похвали щодо своєї 
діяльності, і коли викладач використовує сукупність методів, які сприяють цьому, 
студенти матимуть саме те, що їм потрібно в момент навчання для одержання 
позитивного результату в оволодінні англійською мовою.  

У дослідженні нами розглянуто такі способи мотивації студентів, як: мотивація 
успіху завдяки конструктивному спілкуванню; використання викладачем традиційних 
та інноваційних методів навчання під час викладання іноземної мови; індивідуальний 
підхід (метод навчання) до кожного студента; урізноманітнення навчального 
матеріалу; залучення життєвих ситуацій спілкування; визначення для студентів чітких 
термінів і рівнів навчання мови; зміна стилю викладання в аудиторії для розкриття 
прихованого потенціалу студентів; змагання як мотивація до навчання; передбачення 
кінцевого результату тощо.  

Надано поради щодо активного навчання англійської мови для вмотивованої 
групи студентів: 1) дозволити студентам усвідомити, що вони повинні знати і вміти 
після завершення певного періоду навчання; 2) забезпечити їх тим, чого вони 
потребують; 3) скерувати студентів на активну діяльність; 4) переглянути власний 
стиль навчання; 5) відзначати і схвалювати добре виконану роботу; 
6) персоналізувати навчальну діяльність; 7) підтримувати командний дух; 
8) використовувати у своїй діяльності тимбілдинг; 9) надавати практичного 
спрямування своїм діям тощо.  

Запропоновано способи, завдяки яким викладач може заохотити своїх студентів 
на початковому етапі навчання іноземної мови: 1) надавати позитивний відгук щодо 
виконаної роботи; 2) висувати реальні вимоги та відзначати їхнє виконання 
студентами; 3) показувати своє захоплення навчальним процесом; 4) змінювати 
методи навчання в групі; 5) фасилітувати, а не домінувати; 6) використовувати 
практичний матеріал близький до реального життя; 7) показувати студентам їхні 
досягнення тощо.  

У подальших розвідках заплановано розглянути сучасні підходи та інноваційні 
тенденції у викладанні іноземних мов у ЗВО. 
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Анотація. Щоб бути сучасною сьогодні, професійна освіта, як ніколи, потребує 
докорінних змін. Змінюється парадигма розвитку всієї системи освіти, змінюється запит 
суспільства до фахівців виробничої сфери, змінюється запит особистості до процесу фахової 
підготовки. Сучасність вимагає диверсифікації всього циклу професійної освіти і відповідних 
навчальних програм підготовки, утвердження нової філософії освіти на базі розвитку 
інформаційних та комунікаційних технологій навчання. Важливим аспектом сучасної 
професійної освіти є зв'язок між освітою та сферою трудової діяльності, який має знайти 
відображення в кожній навчальній дисципліні фахового (професійно-практичного) циклу, 
серед яких окремо можна виділити «Вступ до спеціальності». Подолання стереотипності у 
подачі навчального матеріалу і істотне заміщення текстових документів арсеналом візуальних 
(рухомих і нерухомих), звукових та тактильних варіантів подачі інформації сприяє 
формуванню у студентів активу фахових компетеностей. 

Ключові слова: професійна освіта; дисципліни фахового (професійно-практичного) 
циклу; вступ до спеціальності; освітні інновації; зміст навчального предмету. 
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Abstract. To be contemporary, vocational education nowadays requires significant changes. 
There is a process of changing in a paradigm of the whole system of education, the demand of the 
society for the specialists of the technical field is changing, and the individual demand to the process 
of education and obtaining a qualification is changing, too. The modernity requires a diversification 
in the whole cycle of vocational education and the relevant curriculum, as well as the new approach 
to the educational process based on the new information and communication technologies. It is also 
important in the field of vocational education to demonstrate the link between the education and the 
labor market in every single class of the specialization course which also includes the “Introduction 
to the Specialization”. There is a need to debunk the stereotypes in the approaches to presenting 
the learning material, and to replace them with the visual (movable and immovable), audio and 
tactical variants of information presentation which also impacts the process of developing of 
students’ professional competences. 

Key words: vocational education; course of the professional (professional and practical) 
cycle; introduction to the specialization; educational innovations; content of the course.  

 
Актуальність дослідження. Підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця – складне завдання в теорії та практиці сучасної 
педагогічної думки. Складність полягає в поєднанні зовнішнього плану процесу 
навчання (запит суспільства, методи і засоби навчання, зміст фахової підготовки 
тощо) і внутрішнього плану готовності майбутнього фахівця включатись у навчально-
виховний процес, здатність оволодівати обраною професією у повній мірі і готовність 
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до навчання протягом життя – lifelong learning, – яке стає принципом роботи у 
провідних галузях, в тому числі і в сфері професійної освіти (Технології виробів легкої 
промисловості). За стратегічними напрямами ЮНЕСКО щодо питань освіти для ХХІ 
століття, які були визначені ще у 1996 році Жаком Делором, і які на сьогоднішній день 
залишаються актуальними, є чотири основні ціннісні напрями розвитку освіти: вміння 
людей жити разом (розуміти один одного і відчувати взаємозв’язок і 
взаємозалежність, здійснювати сумісні проекти, розумно і мирно вирішувати 
конфлікти, суперечки), вміння пізнавати (вчитися, набувати нових знань, умінь і 
навичок), вміння діяти (працювати і удосконалюватись в своїй сфері, набувати 
компетентності, які дають можливість вправлятися в різних ситуаціях, в тому числі 
таких, які неможливо завчасно передбачити), вміння бути (вчитися жити, сприяти 
саморозвитку, бути у змозі діяти, проявляючи незалежність, самостійність і особисту 
відповідальність) [1]. Сучасна професійна освіта покликана збудити у кожного її адепту 
зростання власного духу, думки, енергії інтелекту і інноваційного мислення на основі 
ідеалів і цінностей універсального комунікативного простору, світу обраної професії.  

Професійна освіта великою мірою є запорукою економічного зростання країни, 
кадровий потенціал і трудові ресурси якої формуються саме у цій сфері. Від якості 
професійної освіти залежить економіка країни, її процвітання в сучасному вимірі і з 
перспективою на майбутнє. Неперервний професійний і особистісний розвиток 
фахівців в умовах глобалізаційних процесів взаємопроникнення ринків праці та 
інтернаціоналізації національних економік розглядається як головна ознака 
індивідуального успіху і потужний фактор економічного процвітання окремого 
підприємства, цілої галузі, всієї держави. Через це стратегія розвитку професійної 
освіти – це загальнодержавна і загальнонаціональна справа. Якість вищої професійної 
освіти сфери виробництва виробів легкої промисловості є елементом впливу на 
конкурентоспроможність випускників професійно-освітніх закладів, тобто робітничих 
кадрів швейних підприємств (масового і індивідуального пошиття). Попит на 
офіційному ринку праці за останнє десятиріччя демонструє стабільну затребуваність 
(62,0-68,0%) саме кваліфікованих робітників [5].  

Прагнення здобути якісну освіту є природним для здобувача вищої професійної 
освіти. Але якісна освіта, в тому числі і професійна, базується на трьох китах: хто 
вчить, чого вчити і на чому вчити. На етапі утвердження нової філософії освіти на базі 
розвитку інформаційних та комунікаційних технологій стратегією модернізації 
професійної освіти має стати врахування і запровадження таких видів як система 
Інтернет, дистанційне навчання, комп’ютеризація навчального процесу, інтерактивні 
технології навчання та викладання, особистісно-орієнтовані технології впливу на 
особистість, інтегровані розвивальні технології, технології навчальних проектів тощо.  

Існує відмінність професійної освіти від суто педагогічної. Професійна освіта 
об’єднує базову психолого-педагогічну підготовку з базовою техніко-технологічною 
підготовкою сфери технології виробів легкої промисловості. Головним принципом 
освітньої політики процесу підготовки фахівців має бути людиноцентризм, коли все 
освітнє середовище навчального закладу повинно функціонувати заради людини, в 
якому вона може реалізувати свої здібності та можливості задля потреб особистості 
та суспільства. Головною ідеєю сучасної професійної освіти є акцентування уваги на 
особистісних цінностях здобувача вищої освіти, спробах і можливостях їх реалізації в 
процесі навчання і поза межами навчального закладу, виявленні внутрішніх основ 
ефективної професійної діяльності підготовленого фахівця в межах виробництва та 
комфортного буття людини у соціумі. Фахівець професійної освіти пов’язаний з 
необхідністю постійної самоосвіти і самовдосконалення в сфері виробництва і 
педагогічній сфері одночасно. Він має сам у майбутньому надихати учнів, запалювати 
власним прикладом, бути взірцем професії і водночас володіти культурою навчальної 
праці в навчальному закладі. Все це вимагає орієнтації освіти на технологічний 
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розвиток галузі легкої промисловості, що в свою чергу вимагає диверсифікації всього 
циклу професійної освіти і відповідних навчальних програм підготовки, впровадження 
нових видів і форм навчання, подолання невігластва в професійній сфері, 
систематизації існуючих професійних знань. Важливим аспектом є зв'язок між освітою 
та сферою трудової діяльності, який має знайти відображення в кожній навчальній 
дисципліні фахового (професійно-практичного) циклу, серед яких окремо можна 
виділити «Вступ до спеціальності». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні роки науковці педагогічної 
ниви сходяться на думці, що інновації в освіті необхідні як системні новоутворення на 
основі різноманітних ініціатив для творчого вирішення педагогічних проблем, які досі 
вирішувались інакше, для пошуку оригінальних, нестандартних рішень навчально-
методичних завдань [4]. Широке впровадження у практику сучасної вищої школи 
інновацій зумовило появу цілої низки наукових досліджень. Інноваційні моделі 
навчання розглядались такими вченими, як В. Андреєв, О. Антонова, К. Баханов, 
О. Березюк, М. Волинська, І. Дичківська, Н. Ільїн, Г. Клімова, К. Колін, Н. Кошечко, 
Н. Криворучко, В. Лазарєв, Н. Лапін, Б. Мартиросян, В. Нечаєв, А. Ніколлс, І. Підласий, 
П. Саух, В. Симоненко, В. Сластенін, В. Шапкін, С. Яценко та іншими. В межах 
наукових досліджень вченими аналізуються умови ефективного функціонування 
інновацій в освіті, розробляються методики навчання, проектуються і впроваджуються 
інноваційні педагогічні технології, розроблялись нові підходи до формування змісту 
навчальних дисциплін і подачі навчального матеріалу.  

Освітні інновації в науковому педагогічному середовищі сьогодні розрізняють за 
предметом змін, тобто елементом системи вищої освіти, глибиною і масштабом 
перетворень, ресурсоємністю нововведень та рівнем розробленості [3]. Проте 
ключовим елементом парадигми інноваційного розвитку професійної освіти 
залишаються знання, але головною відмінністю нового підходу є не спосіб 
передавання знань від викладача студентові, а акцент на способі виробництва знань 
самими студентами в процесі опанування навчальної дисципліни. У зв’язку з цим 
виникає потреба у формуванні нових підходів до управління процесом засвоєння 
знань і організації навчально-виховного процесу. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у представленні змісту 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» циклу фахової (професійно-
практичної) підготовки адептів професійної освіти (Технології виробів легкої 
промисловості) в умовах освітніх інновацій. 

Теоретичні основи дослідження. Навчальний процес підготовки фахівця 
професійної освіти (Технології виробів легкої промисловості) на факультеті 
початкової, технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» характеризується, з 
одного буку, обмеженням наявного ресурсу часу, а з іншого – збільшенням попиту на 
результати діяльності, що регламентується та обмежується кредитом часу на 
вивчення кожної навчальної дисципліни фахового (професійно-практичного) циклу. 
Формування такої політики є складним і багатогранним, базованим на взаємодії 
об’єктивних та суб’єктивних факторів розвитку професійної освіти. Важливим є 
передбачення і здійснювання законодавчих, організаційно-управлінських, науково-
дослідних, навчально-методичних, виховально-розвивальних заходів, оптимальне 
співвідношення новацій та спадкоємності, перспективності та прагматизму. 

Однією з основних вимог реформування вищої професійної освіти є тенденція 
відходу від традиційного навчання на основі опрацювання текстової інформації, 
оскільки цей процес є мало привабливим для сучасної молоді. Виходом з такої 
складної ситуації є істотне заміщення текстових документів арсеналом візуальних 
(рухомих і нерухомих), звукових, тактильних варіантів подачі інформації [2, с. 19]. 
Інноваційні інформаційні технології навчання набувають все більшого застосування в 
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професійній освіті. Цінності, переконання, ідеали, професійний світогляд, спосіб 
мислення, стиль життя, сценарії поведінки тощо формуються в результаті спілкування, 
зокрема мовної комунікації як виду діяльності викладача, ключовим структурним 
елементом якої виступає слово, як акумулятор інформації і інструмент передавання 
досвіду попередніх поколінь.  

Окремо виділяється проблема змістового аспекту професійної освіти в цілому і 
окремо навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». Вирішення цієї проблеми 
лежить у трьох площах: по-перше, збереження існуючих освітніх традицій фахової 
підготовки педагогів професійно-технічних закладів легкої промисловості, опора на 
корисні знання; по-друге, збагачення змісту навчального предмету останніми науково-
практичними здобутками теорії та практики процесу виготовлення одягу, залучення 
новітніх знань; по-третє, вивчення і використання міжнародного досвіду професійної 
освіти в питаннях проектування та технології виготовлення одягу. 

Результати дослідження. Інноваційна спрямованість модернізації фахової 
підготовки в межах професійної освіти полягає у поданні матеріалу за модульним 
принципом та реалізації компетентісного підходу в змісті та під час викладання 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», що передбачає перенесення 
акценту з процесу навчання на його результат, зміну ролі викладача і забезпечення 
продуктивної пізнавальної діяльності студента. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра спеціальності 015.17 Професійна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст і процес професійної 
підготовки за спеціальністю 015.17 Професійна освіта (Технології виробів легкої 
промисловості) та одяг, як предмет вивчення і як об’єкт проектування в легкій 
промисловості, що працює системі «людина-одяг-середовище».  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» 
пов’язана з такими навчальними дисциплінами підготовки бакалавра, як «Основи 
конструювання виробів», «Матеріалознавство», «Малюнок та основи композиції», 
«Основи кольорознавства», «Дизайн одягу», «Технологія виготовлення виробів» та 
інші. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Зміст та процес професійної підготовки за спеціальністю 015.17 Професійна 

освіта (Технології виробів легкої промисловості) на рівні бакалавра. 
2. Одяг, його асортимент, основні функції та характеристики. 
3. Конструкція одягу, його крій та деталі. 
4. Загальне уявлення про костюм в контексті індивідуальної та світової культури. 
5. Технологічні основи виготовлення одягу. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є 

формування у студентів цілісного розуміння процесу фахової підготовки студента 
професійної освіти, сутності обраного фаху і процесу створення одягу в умовах 
індивідуального пошиття та масового виробництва. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
розвиток інтересу студентів до обраної спеціальності, формування спеціального 
термінологічного апарату, яким володіють спеціалісти галузі легка промисловість на 
всіх етапах технологічного процесу виготовлення одягу, набуття базових теоретичних 
знань та практичних умінь у оформленні необхідної документації на нові моделі одягу. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі 
компетентності: 

загальні: 



О. ЛИХОЛАТ 
Вступ до спеціальності для професійної освіти в умовах освітніх інновацій 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
85 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 
володіння прийомами роботи з навчальною, довідковою, методичною, науковою 
літературою та іншими джерелами інформації; 

- здатність вчитися і володіти сучасними знаннями, володіти способами 
використання прийомів, методів та засобів навчання для більш повного засвоєння 
дисципліни;  

- знання основних понять, термінів та визначень; 
- здатність до організації та проведення системно-структурного аналізу 

конструктивної будови моделей одягу; 
- готовність планувати та розподіляти час; 
- здатність до самоорганізації пошуково-дослідної та проектної діяльності в 

навчальному процесі; 
спеціальні: 
- готовність до професійної діяльності 
- готовність до вивчення, аналізу та систематизації відомостей про асортимент 

сучасного одягу, його характеристики та функції; 
- здатність розрізняти одяг за асортиментом, призначенням, стилем, 

конструкцією; 
- готовність усвідомити нормативні основи назв сучасних швейних та 

трикотажних виробів 
- здатність розрізняти деталі швейних виробів; 
- здатність розрізняти поняття «стиль» та «мода» в контексті індивідуальної та 

загальної культури людства; 
- здатність послідовно здійснювати художньо-технічний опис зовнішнього виду 

моделі швейного виробу одягу за зображенням (малюнок, фотографія, готова 
модель); 

- здатність здійснювати технічне зображення моделі одягу за його описом. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4,0 кредити ECTS 

в 1 семестрі. 
  

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 
– 4,0 

Галузь знань 
_0101 Педагогічна освіта_ 

(шифр і назва) 
Навчальна дисципліна за 
вибором студентів з циклу 

дисциплін фахової 
(професійно-практичної) 
підготовки за профілем 

підготовки 

Спеціальність 
015.17 Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 

промисловості) 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціалізація 
Моделювання, 

конструювання, технологія та 
дизайн одягу 

Рік підготовки: 
Змістових модулів 
– 5 

1-й немає 

Загальна кількість 
годин – 120 

Семестр 
1-й немає 

Лекції 
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Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:  
контактних – 3,6 
самостійної 
роботи студента – 
3,1 

Рівень вищої освіти: 
____бакалавр_____ 

(назва) 
 

20 год. немає 
Практичні, семінарські 
44 год. немає 

Лабораторні 
немає немає 

Самостійна робота 
56 год. немає 

Вид контролю: залік 

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Зміст та процес професійної підготовки за спеціальністю 

015.17 Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості) на рівні 
бакалавра. Загальні відомості про підготовку бакалаврів професійної освіти на 
факультеті початкової, технологічної та професійної освіти ДДПУ. Кваліфікаційні 
вимоги до бакалавра професійної освіти. Розподіл змісту фахової підготовки 
бакалавра професійної освіти в навчальному плані. Перелік навчальних дисциплін та 
загальний зміст фахової підготовки. Вимоги до професійного відбору. Державна 
атестація бакалавра професійної освіти. 

Змістовий модуль 2. Одяг, його асортимент, основні функції та характеристики. 
Загальні відомості про одяг в системі «людина-одяг-середовище»: соціально-
історичний аспект. Ієрархічна структура схеми основних функцій одягу. Асортимент 
одягу. Класифікаційні характеристики одягу. Класифікація одягу за призначенням. 
Споживчі вимоги до одягу. 

Змістовий модуль 3. Конструкція одягу, його крій та деталі. Конструкції моделі 
одягу та їх складові частини. Характеристика зовнішньої форми одягу. Силуетна 
форма одягу, крій. Членування поверхні деталей плечового та поясного одягу. 
Конструктивні лінії (зрізи) в одязі та їх назви. Деталі одягу та їх назви. 

Змістовий модуль 4. Загальне уявлення про костюм в контексті індивідуальної 
та світової культури. Розмежування технолого-конструкційних підходів до понять 
«одяг» та «костюм». Поняття «гарнітур», «туалет», «комплект», «ансамбль», 
«гардероб». Поняття «мода» та «стиль». Стиль та мода в одязі. Взаємозв’язок понять 
«індивідуальний стиль одягу» та «імідж». Чотири основні стилі одягу ХХ століття. 
Сучасні стилі одягу. Провідні модельєри та виробники одягу. Український костюм в 
культурі суспільства. 

Змістовий модуль 5. Технологічні основи виготовлення одягу. Ручні роботи в 
технологічному процесі виготовлення одягу. Інструменти і пристрої для ручних робіт. 
Ручні стібки і строчки. Термінологія ручних робіт. Машинні ниткові шви. Основні групи 
машинних швів: з’єднувальні, крайові, оздоблювальні. Термінологія машинних робіт. 
Волого-теплова обробка швейних виробів. Організація робочого місця для волого-
теплової обробки. Термінологія волого-теплових робіт. 

Методи навчання 
- словесні (пояснювання, бесіда, в тому числі і евристична, лекція, інструктаж); 
- наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження, в тому числі з 

використанням сучасних засобів навчання); 
- практичні (лабораторна робота, творчі, графічні, практичні вправи). 
Форма семестрового контролю: 1 семестр – залік. 
Моніторинг навчальних досягнень здійснюється з метою визначення рівня 

сформованості загальних та фахових компетенцій зі вступу до спеціальності. Для 
визначення рівня сформованості компетенцій використовуються такі форми контролю: 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 
- письмовій формі у вигляді самостійних робіт над контрольними питаннями, які 
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передбачають поглиблене вивчення основних тем навчального курсу; 
- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, концепцій, які 

пропонуються різними авторами та різними джерелами інформації; 
- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості системи 

знань зі «Вступу до спеціальності», вмінь самостійного їх застосувати на практиці та в 
активній творчої діяльності; 

- оцінювання практичних та самостійних робіт. 
Основна практична підготовка здійснюється на практичних заняттях. 

Розглянемо окремі теми практичної підготовки, в межах якої формується понятійний 
апарат обраного фаху, формуються узагальнюючі знання з предмету вивчення, 
виробляються фахові компетенції, забезпечується продуктивна пізнавальна 
діяльність студентів. 

Тема: Знайомство з виробами швейними та трикотажними 
Мета: з'ясувати значення основних термінів, що стосуються асортименту 

швейних виробів та одягу; навчитись розрізняти призначення швейного виробу за 
зовнішнім виглядом та назвою; розвити словниковий запас. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Доберіть інформацію про асортимент швейних виробів, користуючись ДСТУ 

2027-92. 
3. На основі зібраної інформації складіть ілюстрований словник основних видів 

одягу. 
4. Складіть словник одягу (не менше 10 сучасних назв видів одягу з їхнім 

описанням), аналізуючи доступні джерела інформації. 
5. Проаналізуйте результати своєї роботи, зробіть загальні висновки. 
6. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Чим відрізняється поняття «річ» від поняття «виріб»? 
- Чим відрізняється корсетний виріб від білизняного? 
- Які корсетні вироби вам відомі? 
- Чим відрізняється швейний виріб від трикотажного? 
- Дайте визначення поняттю «одяг»? 
- Що таке асортимент одягу? 
- Що таке комплект одягу? 
- Які комплекти одягу вам відомі? 
- Що таке гарнітур? 
- Що таке ансамбль одягу? 
- Чим відрізняється плечовий одяг від поясного? 
- Які види одягу входять до поняття «плечовий одяг»? 
- Які види одягу входять до поняття «поясний одяг»? 
- Що входить до поняття «верхній одяг»? 
- Які види одягу існують за сезоном? 
- Які види одягу існують за статтю? 
- Які види одягу існують за віком? 
- Які види одягу існують за призначенням? 
- Що таке «головний убір» і які види головних уборів вам відомі? 
- Що таке «рукавичні вироби» і які рукавичні вироби вам відомі? 
- Які швейні вироби за ДСТУ не належать до одягу? 
Інформаційні джерела: 
1. ДСТУ 2027-92. Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення. 
2. ГОСТ 17037-85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 
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Тема: Знайомство з конструкцією одягу та деталями швейних виробів 
Мета: з'ясувати значення основних термінів, що стосуються деталей швейних 

виробів та конструкції одягу; навчитись розрізняти силуетну форму та особливості 
крою швейних виробів за зовнішнім виглядом та назвою; розвити та поповнити 
словниковий запас. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Доберіть інформацію про крій, членування та деталі швейних виробів, 

користуючись ДСТУ 2023-91 та доступними літературними джерелами. 
3. На основі зібраної інформації складіть ілюстрований словник основних 

деталей та конструкцій плечового та поясного одягу. 
4. Користуючись схемами конструкцій основних деталей швейних виробів, на 

фотографія моделей одягу відзначте назви конструктивних ліній та деталей. 
5. Проаналізуйте результати своєї роботи, зробіть загальні висновки. 
6. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Що таке швейний виріб? 
- Що являється деталлю швейного виробу? 
- Що таке вузол швейного виробу? 
- Назвіть та охарактеризуйте основні деталі швейного виробу. 
- Назвіть додаткові деталі швейного виробу. 
- Які покрої рукавів вам відомі? Охарактеризуйте різновиди кожного рукава. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) деталі спинки плечового виробу прилеглого 

силуету з вшивним покроєм рукава. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) деталі пілочки плечового виробу прилеглого 

силуету з вшивним покроєм рукава. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) одношовного вшивного рукава з ліктьовою 

виточкою. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) двошовного вшивного рукава: верхньої та 

нижньої частини. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) деталі спинки та пілочки плечового виробу 

прямого силуету з покроєм рукава класичний реглан. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) двошовного рукава покрою класичний реглан. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) одношовного рукава покрою реглан з виточкою 

по окату. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) деталі спинки та пілочки плечового виробу 

прямого силуету з суцільновикроєним рукавом та ромбовидною ластовицею. 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) конструкції передньої та задньої частини 

половинок штанів (поясного виробу). 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) конструкції переднього та заднього полотнищ 

прямої спідниці (поясного виробу). 
- Назвіть всі контурні лінії (зрізи) коміру: стояче відкладного з лацканом та стояче 

відкладного з відрізною стійкою. 
Інформаційні джерела: 
1. ДСТУ 2023-91  Деталі швейних виробів. Терміни та визначення  
2. ГОСТ 17037-85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 
3. Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам : Учебник для нач. 

проф. Образования / Марина Александровна Силаева. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 528 с. 

 
Тема: Знайомство зі способами перезнімання готових деталей крою з 

відповідних періодичних видань 
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Мета: з'ясувати способи визначення розміру готових деталей крою на 
відповідну фігуру людини; навчитись розрізняти умовні позначення на вкладних 
аркушах відповідних періодичних журналів; розвити словниковий запас. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Доберіть інформацію про необхідні розмірні ознаки для визначення розміру 

одягу за таблицями у відповідному журналі. 
3. На основі зібраної інформації визначте умовне позначення лінії вашого 

розміру та місце розташування деталей крою на вкладних аркушах. 
4. Перемалюйте повний комплект лекал для вибраної моделі одягу, на несіть на 

кожну деталь необхідні позначення. 
5. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Що в першу чергу з’ясовують перед перезніманням готових деталей крою з 

відповідних періодичних видань? 
- Як визначають необхідний розмір моделі одягу? 
- Як визначають контури деталей крою для необхідного розміру? 
- Як визначають місце розташування лекал моделі одягу на вкладних аркушах 

до журналів? 
- Які лінію мають бути обов’язково нанесеними на лекала? 
- Яку інформацію необхідно нанести на кожне лекало? 
- Яку інформацію наносять на найбільше лекало? 
Інформаційні джерела: 
Періодичні журнали, що містять вкладні аркуші з викройками деталей крою 

одягу. 
 
Тема: Знайомство зі схемою опису зовнішнього вигляду моделей одягу 
Мета: з'ясувати послідовність складання опису зовнішнього виду моделей 

одягу; навчитись описувати зовнішній вигляд моделей плечового та поясного одягу за 
технічним малюнком, фотографією моделі; розвити логіку виконуваних розумових дій. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Складіть схему опису зовнішнього вигляду моделі поясного одягу за 

технічним малюнком та/або фотографією моделі. 
3. Опишіть зовнішній вигляд моделі поясного одягу, користуючись складеною 

вами схемою. 
4. Складіть схему опису зовнішнього вигляду моделі плечового одягу за 

технічним малюнком та/або фотографією моделі. 
5. Опишіть зовнішній вигляд моделі плечового одягу, користуючись складеною 

вами схемою. 
6. Проаналізуйте результати своєї роботи, зробіть загальні висновки. 
7. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Які змістові частини включає опис зовнішнього вигляду моделі одягу. 
- Перелічіть всі конструктивно-декоративні елементи плечового одягу, які 

підлягають опису. 
- Перелічіть всі конструктивно-декоративні елементи поясного одягу, які 

підлягають опису. 
- Поясніть послідовність опису плечового та поясного одягу. 
 
Приклад картки-завдання до практичної роботи з теми вивчення. 



О. ЛИХОЛАТ 
Вступ до спеціальності для професійної освіти в умовах освітніх інновацій 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
90 

                     

 
Плечовий виріб                                                    Поясний виріб 

При виконанні практичної роботи студент користується зведеними таблицями. 
Пропонуємо чотири зразки таких таблиць: 

 
 
 

Таблиця 2 
Конструктивне оформлення ліній пройми в залежності від різновиду вшивного 

рукава 
КОНСТРУКТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЛІНІЙ ПРОЙМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

РІЗНОВИДУ ВШИВНОГО РУКАВА: 
а – тайер (поглиблення пройми в межах 0,5 – 3,0 см), б – сак 

(поглибленням 3,5 – 6,0 см),  
в – манто (поглибленням 6,5 – 16 см), г – кімоно. 
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Таблиця 24 

Скорочена схема опису зовнішнього вигляду моделі одягу 
СКОРОЧЕНА СХЕМА ОПИСУ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ МОДЕЛІ 

ОДЯГУ 
Опис зовнішнього вигляду моделі одягу (ОЗВМ) - послідовний текстовий 

опис силуетної форми, покрою моделі та рукава, конструктивного та 
декоративного рішення моделі, додаткового оснащення моделі. 

Приблизна схема ОЗВМ: 
1. вид, використання виробу, матеріал; 
2. силует, покрій, застібка; 
3. характеристика конструкції (членування) пілочки; 
4. характеристика конструкції (членування) спинки; 
5. характеристика покрою рукава; 
6. оформлення горловини, характеристика конструкції комірів; 
7. наявність та характеристика конструктивно-декоративних елементів 

(КДЕ) моделі; 
8. вид обробки деталей моделі; 
9. рекомендована розмірна та ростова групи. 
 Перелік основних конструктивно-декоративних елементів (КДЕ) 

плечового одягу: оформлення горловини; застібка; комір; кишеня; пояс; кокетка; 
шлиця; планка; рельєфи; фігурні виточки; складки; драпіровки; збірки; буфи; вшиті 
пояси; підрізи. 

Перелік основних КДЕ поясного одягу: пояс; застібка; кишеня; 
манжета; шльовка; кокетка; шлиця; складки; збірки; фігурні виточки; рельєфи; 
вшиті пояси; драпіровки. 
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Таблиця 26 
Силует жіночої фігури в трьох видах з зазначенням поясів 

СИЛУЕТ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ В ТРЬОХ ВИДАХ З ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОЯСІВ 

 
 

 
Таблиця 33 

Характеристики видів застібки та її елементів для плечового та поясного одягу 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДІВ ЗАСТІБКИ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ 

ПЛЕЧОВОГО ТА ПОЯСНОГО ОДЯГУ 
 

Вид застібки (за заходом пілочок одна на одну): у стик; центральна 
бортова; зміщена бортова 

За кількістю рядів елементів застібки: однобортна; двобортна 
За очевидністю: відкрита; закрита  

За місцем розташування на деталі: симетрична; асиметрична. 
За місцем розташування: на пілочці, на спинці; у боковому шві; у 

плечовому шві; на рукаві; по лінії пройми; у середньому шві спинки. 
За довжиною розташування на деталі: обмеженої довжини (врізна – в 

розрізах деталей, у шві, рельєфі, вході в кишеню); наскрізна. 
За конструкцією: відрізна; суцільнокроєна. 
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За призначенням: конструктивна; конструктивно-декоративна, 
декоративна. 

За формою лінії борта (краю застібки): фігурна (криволінійна); ломана; 
прямолінійна. 

За способом обробки зовнішнього краю застібки: підбортом; обметаним 
краєм; планкою; тасьмою «блискавка», припуском з матеріалу основної 

деталі. 
За функціоналами елементами застібки 

На що: гачок; кнопка; ґудзик; тасьма «блискавка»; зав’язки; тасьма 
«велькрот»; шнурівка. 

Як: петлі обшивні; петлі навісні; петлі прорізні. 
 

 
Тема: Знайомство зі схемою створення технічного ескізу моделі одягу 
Мета: з'ясувати процес створення технічного ескізу моделей одягу за описом 

зовнішнього виду; навчитись виконувати технічний ескіз моделей плечового та 
поясного одягу за описом зовнішнього вигляду; розвити виконавчі та творчі здібності. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Виконайте технічний ескіз моделі одягу (поясного та плечового) за 

запропонованим технічним описом зовнішнього вигляду. 
3. Проаналізуйте результати своєї роботи, зробіть загальні висновки. 
4. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Що являє собою технічний ескіз моделі одягу? 
- Які ракурси є обов’язковими при роботі над технічним ескізом моделі одягу? 
- В якій послідовності виконується технічний ескіз моделі одягу? 
- Поясніть чим відрізняється технічний ескіз моделі одягу від художнього ескізу 

моделі. 
- Для чого використовують фешн-ілюстрації? 
 
Приклад картки-завдання до практичної роботи до теми вивчення. 
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС МОДЕЛІ № 1 ЖІНОЧОГО ЖАКЕТУ 
Жакет жіночий, повсякденного використання, для жінок молодшої вікової 

групи з напівлляної тканини, середньої довжини прилеглого силуету. Пілочка з 
вертикальними рельєфами з пройми, з нагрудними виточками від рельєфних 
швів, з відкритою прямолінійною симетричною центральною однобортною 
застібкою, на три прорізні петлі та три ґудзики, борта гострі, фігурні, лацкани 
середньої ширини, ледь округленої форми, комір піджачного типу з 
суцільнокроєною стійкою. Бокові прорізні кишені нахилені з клапаном. Спинка 
із середнім швом, без шлиці та розрізів з вертикальними рельєфами з пройм 
рукава. Рукава вшивні, двошовні, з переднім та ліктьовим швами, без шлиць. 
Борти, комір, клапани кишень оздоблені випускним кантом. Жакет 
рекомендується виготовляти у 42-48 розмірних групах, другій повнотній групі, 
3-4 ростах. 

 
 
Тема: Знайомство зі способами виконання ручних швейних робіт 
Мета: з'ясувати назву, призначення та способи використання основних 

інструментів і пристроїв для ручних робіт; навчитись виконувати основні строчки 
прямого, косого, петле- та хрестоподібного стібка; розвити словниковий запас щодо 
термінології ручних робіт при виготовленні швейного виробу. 
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Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Прочитайте інформацію щодо переліку, назви і призначення основних 

інструментів і пристроїв для ручних робіт. 
3. Познайомтесь з умовними зображеннями і технічними рисунками виконання 

ручних строчок на основі прямого, косого, петле- та хрестоподібних стібків. 
4. Виконайте в матеріалі зметувальну, копіювальну строчки прямого стібка, 

строчку для утворення зборок та підшивання потайну на основі прямого стібка; 
наметувальну, стьобальну, обметувальну, підшивну строчки на основі косого стібка; 
розметувальну, підшивну, обметувальну строчки петлеподібного стібка; хрестоподібну 
строчку; виконайте прорізну та ниткову петлю, пряму та фігурну закріпки, пришийте 
ґудзики з отворами на стійці та упритул до тканини, гачки, петлі та кнопки. 

5. Познайомтесь і вивчіть на пам'ять термінологію ручних робіт. 
6. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Поясніть як відрізняються одна від одної ручні голки. Від чого залежить 

призначення ручної голки? 
- Поясніть для чого використовуються і як розрізняються між собою наперстки. 
- Поясніть які ножиці використовуються в процесі виконання швейних робіт. Які 

сучасні інструменти можуть замінити ножиці в процесі виконання швейних робіт? 
- Які вимірювальні інструменти використовуються в процесі виконання швейних 

робіт? 
- Які допоміжні матеріали застосовуються для нанесення конструктивних та 

силуетних ліній на текстильному матеріалі в процесі пошиття швейного виробу? 
- Що таке стібок і що таке строчка? Яке з цих понять є ширшим по значенню? 
- Які стібки за характером розташування ниток на текстильному матеріалі 

використовуються в ручних швейних роботах? Як вони розрізняються за 
призначенням? 

- Чим відрізняються один від іншого поняття зметати, приметати заметати, 
вметати і виметати? 

- Що означає підшити деталь швейного виробу? 
- Що пришивають до швейного виробу і що означає термін «пришивання»? 
Інформаційні джерела: 
1. Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та 

дитячого одягу: Навч. посібник. Київ: Вища школа, 1991, 367 с. 
2. ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
 
Тема: Знайомство зі способами виконання машинних швейних робіт 
Мета: з'ясувати назву, призначення та способи підготовки швейної машини 

човникового стібка для машинних робіт; навчитись виконувати основні машинні 
ниткові шви; розвити словниковий запас щодо термінології машинних робіт при 
виготовленні швейного виробу. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Прочитайте інформацію щодо машинних ниткових швів та вимог до виконання 

машинних робіт. 
3. Познайомтесь з умовними зображеннями і технічними рисунками виконання 

з’єднувальних, крайових, оздоблювальних машинних ниткових швів. 
4. Виконайте в матеріалі такі з’єднувальні машинні шви: зшивний на ребро, 

розшивний, нашивний з відкритими зрізами, нашивний з одним закритим зрізом, 
накладний з відкритими зрізами, накладний з закритим зрізом, запошивний, подвійний. 
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5. Виконайте в матеріалі такі крайові машинні шви: окантовувальний з відкритим 
зрізом, окантовувальний з закритим зрізом, обшивний у кант, обшивний у складну 
рамку, обшивний у розкол, у підгин з відкритим зрізом, у підгин з закритим зрізом. 

6. Виконайте в матеріалі такі оздоблювальні машинні шви: рельєфний 
застрочний, рельєфний виточний, з кантом. 

7. Познайомтесь і вивчіть на пам'ять термінологію машинних робіт. 
8. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Поясніть, що розуміють під поняттям «шов»? 
- Поясніть, як розрізняють машинні ниткові шви за призначенням? Які три групи 

швів Вам відомі? 
- Перелічіть і охарактеризуйте основні з’єднувальні машинні ниткові шви. 
- Перелічіть і охарактеризуйте основні крайові машинні ниткові шви. 
- Перелічіть і охарактеризуйте основні оздоблювальні машинні ниткові шви. 
- Чим відрізняються один від іншого поняття пошиття, зшивання, пришивання, 

обшивання, вшивання, обкантовування, обметування, підшивання? 
- Як починають і закінчують машинну строчку? 
- Які вимоги висувають до швейних ниток при виконанні машинних робіт? 
- Яку деталь розміщують ближче до голчатої пластини? 
- Поясніть коли слід натягувати нижню деталь при зшиванні за допомогою 

швейної машини?  
Інформаційні джерела: 
1. Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та 

дитячого одягу: Навч. посібник. Київ: Вища школа, 1991, 367 с. 
2. ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
 
Тема: Знайомство зі способами виконання волого-теплових робіт 
Мета: з'ясувати назву, призначення та способи використання основних 

пристроїв для виконання волого-теплової обробки швейних виробів; навчитись 
виконувати волого-теплову обробку окремих вузлів в швейних виробах; розвити 
словниковий запас щодо термінології волого-теплових робіт при виготовленні 
швейного виробу. 

Хід роботи: 
1. Дайте відповідь на контрольні питання. 
2. Прочитайте інформацію щодо організації робочого місця для волого-теплових 

робіт. 
3. Познайомтесь з технічними умовами до виконання волого-теплової обробки 

швейних виробів. 
4. Познайомтесь і вивчіть на пам'ять термінологію волого-теплових робіт. 
5. Здайте звіт викладачеві. 
Контрольні питання: 
- Перелічіть і охарактеризуйте основні прилади і пристосування які 

використовуються при виконання волого-теплової обробки швейних виробів. 
- Перелічіть і поясніть технічні умови і правила для виконання волого-теплової 

обробки. 
- Чим відрізняються один від іншого поняття декатирування, розпрасовування, 

запрасовування, припрасовування, спрасовування і відтягування? 
- Що означає відпарити швейний виріб? 
Інформаційні джерела: 
Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та 

дитячого одягу: Навч. посібник. Київ: Вища школа, 1991, 367 с. 
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Формою заключного контролю знань, рівня сформованості фахових 

компетентностей з навчального курсу «Вступ до спеціальності» є залік. Програма 
заліку передбачає виконання шести завдань, кожен з яких оцінюється відповідним 
максимальним балом. Загальна сума балів за всі шість завдань складає 40 балів. 
Набрані на заліку бали додаються до балів, отриманих студентом упродовж 
навчального семестру при виконанні практичних робіт. 

 
Приклад завдання до заліку. Варіант № 1 
1. Дайте визначення поняттю «одяг». 5 

балів 
2. Накресліть та назвіть всі контурні лінії (зрізи) деталі 

пілочки плечового виробу прилеглого силуету з вшивним 
покроєм рукава. 

5 
балів 

3. Складіть схему опису зовнішнього вигляду моделі одягу, 
представленого на малюнку та опишіть зовнішній вигляд цієї 
моделі за складеною вами схемою. 

 

10 
балів 

4. Виконайте технічний ескіз моделі одягу за 
запропонованим технічним описом зовнішнього вигляду. 

Сукня жіноча, літнього асортименту, класична, 
повсякденного використання, коротка, на 10 см вища від лінії 
коліна, прилеглого силуету, для жінок молодшої та середньої 
вікової групи з лляної тканини, без коміру. Перед сукні має 
фігурну глибоку кокетку, що складається з двох частин, які 
утворюють розріз для зручності одягання сукні через голову. 
Нижня частина переду поділена на три частини двома 
рельєфними швами, що виходять з-під кокетки. Виріз 
горловини сукні круглий, розташований на природному місці 
з’єднання шиї з тулубом. Спинка сукні має середній шов, що 
закінчується розрізом на відстані 15 см від низу та дві талієві 
виточки. Рукава вшивні, одношовні, рівномірного наповнення, 
короткі, довжиною до середини плеча. Модель розрахована на 
42-46 розміри, 3-4 ростової групи. 

10 
балів 

5 Дайте визначення поняттю «декатирування». 5 
6 Намалюйте схему окантовувального шва з відкритим 

зрізом. Поясніть де його можна використати у одязі.  
5 

Загальна кількість балів 40 
 
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямі. Відомо, що знання та уміння розпоряджатись ними, тобто інтелектуальний 
капітал – є найбільшим за об’ємом національним багатством розвинених держав. В 
умовах четвертої інформаційної революції, коли важливим є оперативність обробки та 
компактність збереження інформації, впровадження освітніх інновацій в процес 
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професійної підготовки є надзвичайно актуальним. Описаний вище зміст навчального 
курсу «Вступ до спеціальності», на наш погляд, дозволить привести рівень фахової 
підготовки студентів професійної освіти у відповідність до вимог сучасного 
суспільства. Втілення інноваційних освітніх технологій в практику викладання 
визначеного навчального предмету фахового (професійно-практичного) циклу 
забезпечує окрім іншого дотримання основних освітніх принципів сучасності 
(демократизму, гуманізму, науковості, системності тощо). 

Подальших наукових розвідок потребує проблема розробки комп’ютерних 
дидактичних засобів навчання курсу «Вступ до спеціальності», в тому числі й 
тлумачно-ілюстративних словників, аналіз результативності застосування 
інтегрованих комп’ютерних дидактичних засобів навчання на рівень формування 
фахових компетентностей професійної освіти (Технології виробів легкої 
промисловості). 
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Анотація. Розглянуто проблему формування цифрової компетентності вчителя 

англійської мови в початковій школі. Проаналізовано зміст поняття «цифрова компетентність 
учителя» на основі досліджень проведених вітчизняними та закордонними дослідниками. 
Зазначено, що процеси модернізації освіти пов’язані з прийняттям концепції «Нова українська 
школа», яка орієнтована на формування десяти життєво важливих компетентностей, зокрема 
інформаційно-цифрової компетентності. Автор наголошує, що у навчанні англійської мови 
компетентнісний підхід впроваджується в межах комунікативно-діяльнісного підходу, який 
сприяє формуванню практичних умінь володіння іноземною мовою. Проаналізовано рамку 
цифрової компетентності педагога (DigCompEdu), затверджену Європейським союзом, яка є 
науково обґрунтованою та сприяє усвідомленню значення «цифрово компетентний». 
Теоретично обґрунтовані засоби формування цифрової компетентності майбутнього вчителя 
англійської мови в початковій школі. 

Ключові слова: Нова українська школа; компетентнісний підхід; цифрова 
компетентність; майбутній учитель англійської мови в початковій школі; рамка цифрової 
компетентності педагога; таксономія цифрової грамотності. 
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Abstract. The problem of developing future primary school English teachers’ digital 

competence is studied. The content of the concept “digital competence” is analyzed based on the 
studies of the native and foreign scholars. It’s noted that the process of education modernization is 
closely connected with implementing the concept “New Ukrainian School”? which is oriented on the 
competence approach and the digital one is among them. The author emphasizes, while studying 
the English language, the competence approach is realized through the realization of the 
communicative competence that is aimed at developing practical speaking skills. The author 
analyzes digital competence framework for educators (DigCompEdu) which is adopted by European 
Commission and is scientifically sound describing what it means for educators to be digitally 
competent. Tools for developing teachers’ digital competence is theoretically justified. 

Key words: New Ukrainian School; competence approach; digital competence; future 
primary school English teacher; digital competence framework for educators; taxonomy of digital 
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Актуальність дослідження. Одним із орієнтирів освітнього процесу ХХ 
століття було формування грамотності тих, хто навчається. В західних країнах зміст 
цього поняття передбачав наявність базових умінь трьох R: Reading, wRiting, 
aRithmetic (читання, писемне мовлення, лічба). Економічний, соціальний, культурний 
та технологічний розвиток сприяв розширенню значення поняття «грамотність», і в 
сучасних джерелах його детерміновано як уміння здобувати знання із застосуванням 
технологій і можливість надавати оцінку складному матеріалу. Тому на сучасному 
етапі розвитку суспільства «грамотність» охоплює єдність умінь чотирьох К: 
Колаборація, Креативність, Комунікація та Критичне мислення.   

Концепція Нової української школи (НУШ) націлена на формування вмінь 
навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати 
в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Компетентнісний підхід 
створює сприятливі умови для розвитку та самореалізації особистості. 

У Концепції НУШ визначено 10 ключових компетентностей, які забезпечують 
особисту реалізацію, розвиток, формування активної громадянської позиції, 
соціальної інклюзії та працевлаштування, і які здатні забезпечити життєвий успіх 
молоді у суспільстві [5]. 

У цьому контексті невід’ємною складовою є спілкування англійською мовою, що 
передбачає уміння належно розуміти висловлене, усно і письмово висловлювати і 
тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, 
читання і писемне мовлення) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів, 
уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування [5, c. 12 − 13]. 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти зазначено, що інструментом забезпечення успіху НУШ є 
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Також 
однією з ключових компетентностей НУШ є цифрова компетентність, що передбачає 
впевнене й водночас критичне застосування та взаємодію з цифровими технологіями 
для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі 
та приватному спілкуванні. 

Беручи це до уваги, гострою потребою сьогодення є відповідна методична 
підготовка майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі, оскільки тільки 
вчитель ХХІ століття може підготувати учня ХХІ століття. Фахова підготовка 
майбутнього вчителя має бути націлена на формування предметних і життєвих 
компетентностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне визначення понять 
«цифрова компетентність» та «цифрова грамотність» було предметом дослідження 
таких західних авторів Д. Белшоу (D. Belshaw), Н. Хоклі (N. Hockly), Н. Сонк (N. Sonck), 
С. Лівінгстоун (S. Livingstone), Е. Купер (E. Kuiper) та ін. 

Р. Дж. Крумсвік (R. Krumsvik) дає визначення цифрової компетентності для 
вчителя, яка передбачає здатність учителя застосовувати ІКТ з глибоким 
усвідомленням їх дидактичної ролі в навчальному процесі, а також розуміння цілей 
використання різних навчальних стратегій та цифрової освіти студентів [12, c. 68]. Це 
означає, що учитель має приймати рішення щодо вибору електронних засобів та 
особливостей їх застосування відповідно до кожної навчальної ситуації. Дослідник 
наголошує, що цю здатність слід починати формувати під час навчання майбутніх 
учителів у закладах вищої освіти.  

Загальні питання детермінування понять «цифрова компетентність» та 
«цифрова грамотність» висвітлено в дослідженнях вітчизняних науковців (В. Биков, 
Л. Гаврілова, О. Данильчук, М. Жалдак, А. Коломієць, О. Сисоєва, І. Смирнов, 
О. Спірін та ін.). Л. Гаврілова в своєму дослідженні здійснила ґрунтовний аналіз понять 
«цифрова культура», «цифрова грамотність», «цифрова компетентність», який дає 
підстави стверджувати, що поняття «цифрова компетентність» є ширшим за два 
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попередніх і не обмежується лише здатністю застосовувати цифрові медіа й ІКТ. 
Однак, на думку вченої, поняття «цифрової компетентності» потребує подальшого 
уточнення й теоретичного осмислення в умовах модернізації освіти [2]. 

Існує значна кількість досліджень, які стосуються різних аспектів цифрової та 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
(Г. Лаврентьєва, Р. Моцик, О. Нікулочкіна, Л. Пєтухова, О. Суховірський, Л. Ситнікова, 
В. Татауров, О. Шиман, М. Шишкіна та ін.) та вчителя англійської мови (С. Прохорова, 
О. Хомишак, І. Юцевич та ін.) 

Проблемам формування методичної компетентності майбутнього вчителя 
англійської мови в початковій школі присвячено праці О. Бігич, В. Баркасі, 
О. Діордіященко, О. Кміть, М. Сідун, С. Роман, А. Серединцева та ін. 

Однак, з-поміж значної кількості досліджень присвячених формуванню 
цифрової компетентності вчителів, а також фахової підготовки вчителя англійської 
мови в початковій школі, недостатньо висвітленим залишається питання формування 
цифрової компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи в 
умовах реформування освіти. 

Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є розкрити поняття 
та зміст цифрової компетентності майбутнього вчителя англійської мови в початковій 
школі, а також теоретично обґрунтувати шляхи її формування.  

Результати дослідження. Процеси модернізації освіти на сучасному етапі в 
Україні передусім пов’язанні з імплементацією Закону України «Про освіту», а також із 
прийняттям концепції «Нова українська школа». Як зазначалося раніше головний 
акцент Концепції зроблено на формування 10 ключових компетентностей, які є 
життєво важливими та мають забезпечити можливість отримувати та поповнювати 
знання, розвиватися, вдосконалюватися та реалізовувати наступність, а саме: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і 
письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 
слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). 
Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 
явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного 
спілкування. 

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 
іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, 
факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні 
соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та 
міжкультурного спілкування. 

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 
геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. 
Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння 
будувати такі моделі для вирішення проблем. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 
природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 
діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 
формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 
результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 
спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне 
мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. 
Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 
тощо). 
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6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 
знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 
колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 
потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 
свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 
впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для 
ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння 
працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати 
компромісів. 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 
життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 
розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, 
формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за 
допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної 
національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 
культурного вираження інших. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу життя. [5, с. 10 – 11]. 

У проекті Закону України «Про освіту» зазначено, що освітній процес нової 
української школи має реалізовуватися на засадах особистісно орієнтованого 
навчання, в межах якого враховуються вікові та особисті особливості учнів, їхні 
здібності, потреби та інтереси. У навчанні англійської мови цей підхід впроваджується 
в межах комунікативно-діяльнісного підходу, який дозволяє враховувати специфіку 
іноземної мови як навчального предмета та сприяє формуванню практичних умінь 
володіння іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, 
письмо, аудіювання), враховуючи мовні особливості (фонетичні, лексичні, граматичні). 
Оволодіння мовленнєвими навичками відбувається через моделювання реальних 
ситуацій спілкування, яке імпонує учням, перетворюючи зазвичай малопривабливий 
вид мовленнєвої діяльності у джерело розваги та задоволення. З позицій 
комунікативно-діяльнісного підходу, організація навчання іноземної мови здійснюється 
адекватно реальному процесу спілкування, що спонукає учнів використовувати 
вивчений мовний матеріал за-для вираження власних комунікативних намірів. 

Головною метою навчання іноземної мови в контексті компетентісного підходу 
є формування іншомовної комунікативної компетентності. За визначенням 
С. Ніколаєвої, іншомовна комунікативна компетентність – це здатність успішно 
вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається, у 
відповідності до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого 
спілкування [6, с. 91]. 

Щоб подолати мовні бар’єри між учнями та носіями мови, пов’язані з 
культурними особливостями країни, мова якої вивчається, науковці О. Бігич, 
С. Ніколаєва, С. Роман наголошують на необхідності формування соціокультурної 
компетентності. Соціокультурна компетентність – це знання культурних особливостей 
носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти 
комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно використовувати набуті 
знання в процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури [1, c. 30]. 
Вітчизняні дослідники (Д. Андреєв, П. Мігірін, П. Сисоєв, Н. Тверезовська, 
Г. Чередніченко та ін.) наголошують на необхідності формування не лише іншомовної 
соціокультурної компетентності, а й рідної, тобто загальнокультурної, яка «передбачає 
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глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 
ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших» [6, с. 14]. 

Вивчення культурних особливостей народу, мова якого вивчається, та їх 
вираження у фактах іноземної мови забезпечує також формування ще однієї важливої 
компетентності – соціальної і громадянської, під час формування якої учні готуються 
до ефективної та конструктивної участі в міжнародній співпраці, обмінних програмах 
та посередницькій діяльності у міжкультурному спілкуванні. 

В умовах масової комп’ютерізації та інформатизації всіх аспектів життя Нова 
українська школа передбачає наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі з метою формування інформаційно грамотної 
особистості ХХІ століття, яка здатна орієнтуватися у розмаїтті медіаінформації, 
використовуючи її для становлення власної життєвої позиції. Сьогодні студенти є 
оточеними інформацією, яка поступає з різних джерел, зокрема медіаджерел, значна 
кількість із яких англомовна. Доступ до автентичних електронних джерел розширює 
навчальний контент, необхідний для отримання знань або інформації, її збереження 
та передачі, тому поряд з формуванням зазначених вище компетентностей при 
вивченні іноземних мов необхідно зосередитися на формуванні ще однієї важливої 
життєвої компетентності – інформаційно-цифрової, яка водночас дозволяє критично 
застосовувати інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) для створення, пошуку, 
обробки, обміну інформацією під час аудиторних занять та вдома. 

Інформаційно-цифрова компетентність є також складником професійної 
компетентності вчителя, яку визначають як здатність та вміння систематичного, 
логічного та системного використання інформаційних технологій, що розкриває доступ 
до застосування сучасних педагогічних технологій (Л. Карташова). 

Подальше ґрунтовне дослідження змісту поняття «цифрова компетентність» 
доводить, що воно є комплексним поняттям і що є необхідність створення рамки 
цифрової компетентності вчителів, що чітко визначає знання, вміння й навички 
вчителів і може бути використана для визначення результатів навчання відповідно до 
програм педагогічної освіти. Така рамка буде сприяти реалізації концепції «Нова 
українська школа» через подолання протиріч між вимогами Концепції щодо 
запровадження ІКТ в систему освіти і відсутністю чітко окреслених вимог до 
інформаційно-цифрової компетентності педагога початкової школи в умовах НУШ. 

Спробуємо у нашому дослідженні проаналізувати рамку цифрової 
компетентності педагога DigCompEdu, затверджену Європейським союзом, яка є 
науково обґрунтованою та сприяє усвідомленню значення «цифрово компетентний». 
DigCompEdu забезпечує підтримку формування професійної компетентності педагога 
і є розрахованою на всі освітні рівні, від початкової школи до закладів вищої освіти, 
включаючи інклюзивну освіту [10]. 

Саме у контексті нових реформ стандартів освіти в Україні даний документ є 
важливим орієнтиром. Його було розроблено як науковий проект на основі 
консультацій і активної співпраці з широким колом зацікавлених сторін у відповідь на 
запит суспільства щодо спільного еталонного рамкового орієнтиру, що дозволив би 
зрозуміти, що означає поняття «цифрова грамотність» з огляду на глобалізаційні 
процеси та розвиток технологій. Європейська рамка цифрової компетентності 
педагога (DigCompEdu) є інструментом для підвищення рівня компетентності 
працівників освіти у галузі цифрових технологій, підготовки та підвищення кваліфікації, 
ринку праці, оскільки виникла потреба у спільній еталонній рамковій системі, яка б 
дозволяла зрозуміти, що означає «цифрова грамотність» в умовах інтенсивної 
глобалізації та комп’ютеризації світу.  

Європейська рамка цифрової компетентності педагога побудована у трьох 
сферах (професійна компетентність педагога, фахова компетентність педагога, 
учнівська компетентність), шість дескрипторів, приклади знань, навичок та ставлення 
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(застосовані до кожної з компетентностей). Детальний опис Європейської рамки 
представлено в таблиці 1 [10]. 

Таблиця 1 
Сфери 

компетентності 
Дискриптори Знання, навички, ставлення 

Професійна 
компетентність 
педагога 

Професійна 
діяльність 

(Professional 
Engagement) 

1) використання цифрових технологій для 
покращення комунікації з учнями, батьками;  
2) застосування цифрових технологій для 
розширення кола професійного спілкування з 
метою обміну досвідом; 
3) критична оцінка та активне поглиблення 
досвіду застосування цифрових технологій в 
професійній діяльності; 
4) використання електронних ресурсів для 
безперервної самоосвіти. 

Фахова 
компетентність 
педагога 

Електронні 
ресурси (Digital 

Resources) 

1) визначати, оцінювати та обирати цифрові 
ресурси для навчання та викладання; 
аналізувати конкретні навчальні цілі, контекст, 
педагогічний підхід та особливості учнів під час 
вибору цифрових ресурсів та планування їх 
використання; 
2) змінювати існуючі відкриті ресурси та інші 
ресурси, якщо це дозволено; створювати нові 
електронні освітні ресурси; 
3) впорядковувати цифровий контент доступний 
учням, батькам та іншим працівникам в сфері 
освіти; 
4)  усвідомлювати та поважати правила 
конфіденційності та авторських прав. 

Викладання та 
навчання (Teaching 

and Learning) 

1) визначати місце та застосовувати в 
освітньому процесі електронні пристрої та 
ресурси, щоб підвищити ефективність 
викладацької діяльності; розробляти нові 
формати та педагогічні методи навчання; 
2) імплементувати цифрові технології та 
сервіси для покращення взаємодії з учнями в 
урочній та позаурочній діяльності; 
3) Використовувати цифрові технології, щоб 
дозволити учням застосовувати їх під час 
виконання спільних завдань, як засіб для 
посилення комунікації, співпраці та отримання 
знань знань; 
4) використовувати цифрові технології для 
підтримки самостійного навчання учнів, тобто 
дозволяти учням планувати, контролювати та 
оцінювати власне навчання, обмінюватися 
думками та приймати творчі рішення. 

Оцінювання 
(Assessment) 

1) застосовувати цифрові технології для 
урізноманітнення форматів та підходів до 
оцінювання навчальних досягнень; 
2) генерувати, обирати, критично аналізувати 
та інтерпретувати цифрові дані про діяльність 
учня, продуктивність його діяльності та 
навчальний прогрес; 
3) використовувати цифрові технології для 
встановлення цілеспрямованого та своєчасного 
зворотного зв’язку учнів; забезпечувати 
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цілеспрямовану підтримку, враховуючи дані, 
отримані за допомогою використаних цифрових 
технологій.  

Розширення 
можливостей учнів 

(Empowering 
Learners) 

1) забезпечити доступ до навчальних ресурсів та 
заходів для всіх учнів, включаючи дітей з 
особливими потребами.  
2) застосовувати цифрові технології для 
диференціації навчальних завдань відповідно до 
індивідуальних особливостей учнів; 
3) використовувати цифрові технології для 
сприяння активної та творчої взаємодії учнів, 
націленої на формуванню трансверсальних 
навичок, розвиток мислення та творче 
самовираження учнів.  

Учнівська 
компетентність 

Сприяння 
формуванню 

цифрової 
компетентності 

учнів (Facilitating 
Learners’ Digital 

Competence) 

1) організувати навчальні заходи та завдання, які 
вимагають від учнів пошуку, обробки, аналізу й 
інтерпретації інформації та ресурсів у цифрових 
середовищах, а також вчать критично оцінювати 
достовірність інформації та її джерел; 
2) включення навчальних заходів, які вимагають 
від учнів ефективного та відповідального 
застосування цифрових технології для 
спілкування, співпраці та участі в громадській 
діяльності; 
3) вживати заходи для забезпечення фізичного, 
психологічного та соціального добробуту учнів 
при використанні цифрових технологій; 
4) розробляти навчальні заходи, які вимагають 
від студентів виявлення та вирішення технічних 
проблем або перенесення набутих знань до 
нових ситуацій. 

 
Досвід створення рамкових, стратегічних документів та запровадження спільних 

для європейської спільноти підходів до визначення критеріїв та показників рівня 
сформованості ІК-компетентності доводить, що ці питання набувають важливого 
значення, особливо в умовах сучасних освітніх реформ. Важливим також стає питання 
формування цифрової компетентності у контексті підготовки вчителя початкової 
школи, зокрема вчителя англійської мови, в умовах швидкого розвитку ІКТ. Аналіз 
рамкових документів, затверджених Європейським союзом, доводить, що цифрова 
компетентність вчителя не виключає сформованості методичної компетентності щодо 
цифрової грамотності учнів. 

Г. Дудней (G. Dudney), Н. Хоклей (N. Hockly) і М. Пегрум (M. Pegrum) детально 
дослідили питання цифрової грамотності учнів початкової школи в своєму 
дослідженні, запропонувавши цілу низку практичних рекомендацій щодо формування 
цифрової грамотності під час вивчення англійської мови. Таксономія цифрової 
грамотності, представлена в дослідженні Г. Дудней, була адаптована до вивчення 
мови, фокусуючись на чотирьох сферах: сфера зв’язку, сфера інформації, сфера 
дизайну та сфера мови (див. рис 1) [11]. 
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Рис. 1. Таксономія цифрової грамотності під час вивчення англійської мови 

за Г. Дудней 
 
Обґрунтовуючи в своєму дослідженні мовну сферу, учені осучаснили базове 

поняття грамотності, додавши до нього уміння створювати текстові повідомлення та 
мобільну грамотність. Користувачі мобільних телефонів почасти застосовують опцію 
створення текстових повідомлень, яка негативно позначається на грамотності учнів. 
Однак, Д. Крістал (D. Crystal) наголошує, що близько десять відсотків слів у текстових 
повідомленнях скорочуються в різний спосіб. Ф. Ален (Ph. Allen) здійснив дослідження 
впливу користування текстовими сервісами на формування мовної компетентність 
учнів і дійшов висновку, що вони не позначаються негативно на граматичній 
компетентності [8]. Щодо гіпертекстової грамотності вона надає можливість учням 
переміщувати та впорядковувати інформацію. Ігрова грамотність сприяє формуванню 
здатності розуміти і працювати з іграми та ігровими системами, а також кодове письмо 
– уміння змінювати дані.  

Грамотність у сфері зв’язків реалізується в соціальних мережах та інших 
онлайнових ресурсах, блоги вікі. У таких мережах користувачі не лише розміщують 
особисту інформацію, а також є учасниками різних спільнот, які виходять за межі 
географічних та етнічних кордонів та сприяють формуванню міжкультурної 
компетентності. У сфері інформації є три ключові аспекти, які підлягають розвитку, 
зокрема спроможність не лише знаходити інформацію в електронних джерелах, але й 
оцінювати та зберігати інформацію. Грамотність у сфері інформації, на думку 
Г. Дудней, є ключовою, адже від неї залежить ефективність формування цифрової 
грамотності у всіх інших сферах. Сфера перетворень має на меті «реміксування» 
різних медія (відео, зображення, звуку тощо) за-для створення нового цифрового 
продукту. Слід зазначити, що навички реміксування є складними для опанування для 
учнів. Тому на вчителя покладається відповідальність у наданні допомоги учням через 
інтегрування електронного контенту та традиційних засобів навчання [11]. 

Щоб учителі могли об’єктивно оцінити рівень сформованості власної цифрової 
компетентності Г. Девіс та команда дослідників Західної Австралії зобразили цифрову 
компетентність учителя у вигляді мапи, виділивши три рівні майстерності в сфері ІКТ 
(низький, середній, високий), враховуючи навички, якими має володіти педагог на 
кожному з рівнів. Тест, мапа, а також додаткові навчальні матеріали для вчителів у 
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даній сфері доступні на сайті ICT4LT (www.ict4lt.org). Матеріали представлені як для 
загальних навчальних програм, так і у вигляді додатків, спеціально розроблених для 
навчання саме іноземної мови [7]. 

Аби досягти успіху в формуванні цифрової компетентності майбутніх учителів 
початкової школи, дослідники пропонують широко застосовувати технології 
дистанційного навчання (М. Ковальчук, Н. Кушнір та ін.). Міжнародна асоціація 
вчителів англійської мови TESOL розробила програму «Принципи та практика 
дистанційного навчання», яка містить десять дистанційних курсів, для досвідчених 
учителів та молодих фахівців та спрямована на навчання читання, письма, лексики і 
граматики в режимі онлайн, питання електронної комерції для вчителів і адміністрації 
навчальних закладів, види активності для спільного навчального середовища, 
проектування інтерактивних заходів тощо. 

Викладачами коледжу Трініті (Великобританія) розроблено програму «CertICT: 
Certificate in Teaching Languages with Technology», який містить три модулі. Перший 
модуль спрямований на формування комп’ютерних навичок: електронна пошта, 
формати файлів, обробка текстів, робота з зображеннями, аудіо- та відеоматеріали, 
комп’ютерна безпека, питання онлайн-безпеки. Другий модуль передбачає 
формування методичних навичок застосування ІКТ на заняттях: використання, аналіз 
та підбір, Інтернет-методи пошуку, критична оцінка веб-сайтів, соціальних закладок, 
планування онлайн-класів, WebQuests, відео та текстовий чат, подкасти, блоги, RSS, 
вікі, онлайн довідники, інструменти Веб 2.0, змішане навчання, мобільне навчання, 
електронні портфелі. Працюючи в третьому модулі вчителі мають виконати 
індивідуальний курсовий проект, за самостійно обраною з урахуванням специфіки 
навчального предмету, а також особистих вподобань [7]. 

Дослідники П. Кіршнер та І. Воперайс даючи визначення компетентності 
педагога в сфері застосування інформаційно-комунікаційних технологій, стверджують, 
що вона складається з таких компонентів: особистий (базові навички при роботі з 
офісними програмами, пошуком у мережі Інтернет, різними типами пошукових систем, 
засобами комунікацій тощо), мислиннєвий (використання спеціального програмного 
забезпечення, що сприяє розвитку професійного мислення); навчальний (питання 
ефективного застосування та адаптації ІКТ для результативного освітнього процесу, 
планування групової та індивідуальної форм роботи, створення спеціальних 
навчальних матеріалів з використання ІКТ тощо), педагогічний або методичний (вміти 
використовувати ІКТ як при синхронному (відео, аудіо, чат), так і у асинхронному 
(електронна пошта, форуми) середовищі; соціальній (здатність поширювати знання, 
розуміти вплив інформаційного середовища на освітні процеси) [9]. 

Такої думки щодо визначення змісту цифрової компетентності педагога 
дотримуються й інші вчені. Науковець П. Хогенбірк у своїх дослідженнях докладно 
вивчає функціональні можливості і перспективи цифрової компетентності, до яких, на 
його думку належать розробка специфічних траєкторій навчання, формування нових 
унікальних концепцій навчання, створення різноманітного та багатого навчального 
середовища, посилення взаємодії між вчителем та учнем чи студентом, підвищення 
якості навчання та викладання, мотивація учнів та їх поступова підготовка до навчання 
продовж усього життя. Дослідник також зауважує, що цифрові технології надають 
унікальні можливості для заочної та дистанційної освіти, а також підвищують 
популярність та привабливість педагогічної професії [7].  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. З огляду на всі описані вище терміни та визначення цифрової компетентності 
педагога, вимог щодо компетентнісного підходу в умовах модернізації освіти, аналіз 
рамки цифрової компетентності для вчителів, зокрема вчителів англійської мови, 
більшість дослідників одностайні в тому, що цифрова компетентність є здатністю 
вчителя ефективно і результативно застосовувати інформаційно-комунікаційні 
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технології в своїй професійній діяльності. Змістом цифрової компетентності педагога 
вважається сукупність знання, уміння, здатності та ставлення, серед яких технічні 
навички роботи з ІКТ, здатність застосовувати електронні ресурси в освітньому 
процесі, та здатність планувати, аналізувати та керувати освітнім та виховним 
процесом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  
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Анотація. Проаналізовано сутність інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх  магістрів  та  докторів  філософії  в  галузі  освіти.  Автор визначає  її  як  здатність 
особистості на основі сформованих знань, умінь, навичок і ставлень використовувати засоби 
ІКТ для задоволення власних індивідуальних потреб, ефективного здійснення професійно 
зорієнтованої навчальної діяльності та підтримки наукових досліджень на всіх етапах 
теоретичного та емпіричного пошуку. Ретельно описана структура ІК-компетентності, що 
враховує основні компоненти загального поняття, специфіку інформаційно-комунікаційної 
компетентності (цифрової компетентності, цифрової грамотності, цифрової культури) як однієї 
із ключових компетентностей та особливості наукової діяльності майбутніх фахівців освітньої 
галузі ступенів «магістр» та «доктор філософії». Автор виокремлює в структурі ІК-
компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії три компоненти: особистісний, 
навчальний та науково-дослідницький. Зміст кожного із вказаних компонентів реалізується 
через когнітивну, діяльнісну та ціннісну складові. 

Ключові слова: компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; цифрова 
грамотність; цифрова культура; магістри; доктори філософії. 
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Abstract. The essence of the information and communication competence of future masters 
and doctors of philosophy in the field of “Education” is analysed. The author defines it as a person’s 
ability to use ICT tools to meet their own individual needs, effectively implement professionally 
oriented learning activities, and support research at all stages of the theoretical and empirical search 
on the basis of knowledge, skills, and attitudes. The structure of IC-competence is carefully 
considered, taking into account the main components of the general concept, the specifics of 
information and communication competence (digital competence, digital literacy, and digital culture) 
as one of the key competencies and peculiarities of the scientific activity of future specialists in the 
educational field of degrees “Master” and “Doctor of Philosophy”. In the structure of the IC-
competence of future masters and PhD students the author distinguishes three components: 
personal, academic and research. The content of each of these components is realized through the 
cognitive, activity and value elements. 

Key words: competence; information and communication competence; digital literacy; digital 
culture; masters; Doctors of Philosophy. 

 
Актуальність дослідження. Процеси глобалізації та інформатизації сучасного 

суспільства, запровадження в багатьох сферах цифрових технологій суттєво змінюють 
вимоги до професійної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації, зокрема магістрів та докторів філософії. На часі є формування 
професійно компетентних фахівців, які вільно володіють інформаційно-
комунікаційними технологіями й використовують їх під час проведення наукових та 
науково-педагогічних досліджень. 

Підготовка майбутніх магістрів і докторів філософії галузі знань «Освіта» 
відбувається у відповідності до Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.) [1], «Про 
освіту» (2017 р.) [2], а також Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (2016 р.) [3]. 

Згідно з названими Законами України майбутні магістри навчаються на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти, який відповідає восьмому рівню Національної 
рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або 
практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), 
загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших 
компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 
характеру відповідного рівня професійної діяльності, проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій. Майбутні доктори філософії в галузі освіти навчаються на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню 
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, 
умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, 
а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення. Освітньо-науковий рівень забезпечує 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики [1; 2]. Як зазначається у статті 17, пункті 3 Закону України «Про 
освіту», наукова діяльність є обов’язковою та невід’ємною складовою частиною 
освітньої діяльності закладів вищої освіти [2]. 

Наукова діяльність магістрів, поєднуючись із навчальним процесом, передбачає 
підготовку рефератів, написання курсових робіт та здійснення магістерського науково-
педагогічного дослідження. Що стосується наукової діяльності майбутніх докторів 
філософії, то вона є домінуючою, оскільки власне навчальний процес (у вигляді 
опанування навчальних дисциплін та проходження практичної підготовки), згідно до 
оновлених вимог навчання в аспірантурі, триває значно менший відсоток часу. Як 
зазначено в Постанові Кабінету міністрів України від 23. 03. 2016 р. № 261 «Про 
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затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», підготовка в 
аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової 
програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю 
та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-
наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей [3]. 

Наукова діяльність майбутніх магістрів і докторів філософії освітньої галузі на 
сучасному етапі інформатизації освіти вимагає інформаційно-комунікаційної підтримки 
на всіх етапах наукового пошуку. Саме тому професійна підготовка майбутніх 
викладачів – магістрів та докторів філософії обов’язково включає формування й 
розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значення ІКТ-компетентності у 
сучасному оновленні освітньої системи засвідчують державні документи. Так, у 
новому Законі України «Про освіту» (2017) серед переліку ключових компетентностей, 
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, названа 
інформаційно-комунікаційна компетентність [2]. У новому Державному стандарті 
початкової освіти, затвердженому Постановою КМУ № 87 від 21. 02. 2018 року, 
ключові компетентності, формування яких забезпечує результативність навчання, 
розтлумачуються, зокрема інформаційно-комунікаційна визначається як така, що 
передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 
здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 
компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях [4]. 

О. Овчарук, аналізуючи вітчизняний та міжнародний науково-теоретичний 
досвід з ключових компетентностей, стверджує: інформаційно-комунікаційна 
компетентність у основних стратегічних міжнародних документах включена до 
переліку ключових, вона є наскрізною, багатофункціональною, може бути застосована 
у різноманітних життєвих сферах [5].  

Слід погодитися з визначенням, що пропонують вітчизняні науковці Інституту 
інформаційних технологій та засобів навчання В. Биков, О. Спірін та ін., а саме: «ІКТ-
компетентність – це підтверджена здатність особистості автономно і відповідально 
використовувати на практиці ІКТ для задоволення власних індивідуальних потреб і 
розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній 
галузі або виді діяльності» [6, с. 46]. Так само тлумачить означене поняття й  
Н. Морзе [7]. 

Доцільно згадати й міжнародні стандарти ЮНЕСКО «Стандарти ІКТ 
компетентності для вчителів (ІСТ Competency Standards for Teachers)» (2011), у яких 
наголошується на взаємовідношенні між використанням ІКТ, реформою освіти та 
економічним зростанням держави на основі трьох підходів: технологічна грамотність 
(підготовка учнів, громадян та продуктивних сил, здатних опанувати нові технології, 
необхідні для соціального розвитку і підвищення ефективності економіки, підвищення 
рівня технічної грамотності вчителів з метою впровадження основних складових ІКТ у 
шкільні програми, навчально-виховну практику школи), поглиблення знань (навички 
застосування ІКТ, спрямування й координація навчального середовища, активна 
співпраця вчителя з учнями), створення знань (підвищення рівня громадської участі, 
культурної творчості й економічної ефективності за допомогою формування в учнів і 
громадян трудових ресурсів, постійно спрямованих на користь від процесів створення 
знань, інноваційної діяльності та функціонування суспільства знань; освоєння навичок 
XXI століття, необхідних для створення нових знань) [8] 

Для нашого дослідження важливим є більш вузьке й професійно зорієнтоване 
поняття інформаційно-комунікаційної (ІК чи ІКТ) компетентності вчителя (педагога, 
викладача). Розглянемо його. 
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На думку Г. Дегтярьової, інформаційно-комунікаційна компетентність учителя – 
це його здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію й 
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного 
суспільства [9]. 

Т. Тихонова вивчає ІК-компетентність педагога у складі його професійної 
компетентності та тлумачить її як здатність до успішної результативної професійної 
діяльності в умовах насиченого ІКТ-середовища, яка конкретизується у створенні 
освітніх інформатичних продуктів та використанні створених або готових продуктів в 
організаційно-методичній діяльності або навчальному процесі [10]. 

Як здатність вирішувати професійні педагогічні задачі із залученням 
інформаційно-комунікаційних технологій, вивчає ІК-компетентність вчителя 
Л. Голодюк [11]. Науковець виділяє два аспекти: базову (інваріант знань, умінь і 
досвіду, необхідний вчителю-предметнику для вирішення загальних освітніх завдань 
засобами ІКТ) і предметно-орієнтовану ІК-компетентність (освоєння спеціалізованих 
технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту конкретного 
навчального предмету та їх впровадження в освітню діяльність). 

С. Литвинова розглядає інформаційно-комунікаційну компетентність вчителя як 
здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати інформаційно-
комунікаційні технології на практиці відповідно до професійних, особистісних потреб 
та вимог сучасного високотехнологічного суспільства [12].  

М. Шишкіна і В. Тараутов, вивчаючи ІК-компетентність вчителя початкових 
класів, визначають цей феномен як здатність вчителя достатньо повно, всебічно, 
уміло використовувати в своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології з 
урахуванням специфіки віку школяра, а також стрімкого прогресу в розвитку засобів 
інформаційних технологій [13, с. 306].  

Н. Сороко докладно проаналізовано поняття інформаційно-комунікаційної 
компетентності, на підставі чого дослідницею надано таке визначення: ІК-
компетентностість вчителя – це здатність застосовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології для вирішення навчальних і наукових проблем, опрацьовувати 
різні джерела, дані та відомості, а також відповідні знання, уміння та навички, 
спроможність застосовувати їх для практичної діяльності [14, с. 33]. 

Отже, ІК-компетентність педагога (учителя, викладача) будемо розглядати як 
здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології в своїй професійній 
сфері, зокрема здійснювати діяльність зі збирання, оброблення, передачі, збереження 
інформаційних даних, продукування інформації, розроблення інформаційно-
методичного забезпечення; оцінювати і впроваджувати в навчальний процес 
електронні освітні видання та інформаційні ресурси освітнього призначення; 
організовувати інтерактивну взаємодію між учасниками навчального процесу з 
використанням засобів ІКТ; використовувати ІКТ для контролю і оцінки рівня знань 
учнів. 

Формулювання цілей статті. Спробуємо надати власне розуміння ІК-
компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти та 
структурувати це поняття, що й становитиме мету даної статті. 

Методи та методологія. Науково-теоретичні засади дослідження складають 
базові підходи педагогічної науки, передусім компетентнісний підхід як один зі 
стратегічних напрямів державної політики в освітній сфері, що орієнтує на досягнення 
певного освітнього результату. У тлумаченні його фундаментальних категорій, 
диференціації понять «компетентність» та «компетенція», визначенні базових і 
ключових компетентностей ми виходимо із положень вітчизняної педагогіки, наукових 
розвідок Н. Бібік, Т. Байбари, М. Головань, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Локшиної, 
В. Лозової, О. Овчарук, О. Онопрієнко, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторського та 
багатьох інших. 
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Важливим теоретичним підґрунтям дослідження є зарубіжні й вітчизняні 
концепції, сучасні ініціативи в галузі глобалізації та інформатизації освіти, наукові 
розвідки зі створення і застосування засобів ІКТ в педагогічній діяльності (В. Биков, 
М. Жалдак, М. Лещенко, Л. Петухова, І. Роберт, О. Співаковський, О. Спірін, 
М. Шишкіна, А. Яцишин та ін.). 

Під час дослідження було використано комплекс методів, серед яких аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення для вивчення наукової літератури й державних 
нормативно-правових документів та для порівняння позицій учених щодо змісту 
понять «інформаційно-комунікаційна компетентність» та «ІК-компетентність майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти». 

Результати дослідження. Визначення ІК-компетентності майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі знань «Освіта» 

Поняття інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів ступенів вищої 
освіти «Магістр» та «Доктор філософії» в освітній галузі знань поступово займає 
важливе місце в науковому обігу сучасної педагогіки. 

Модель ІКТ-компетентності магістрів, в основі якої закладено підхід ЮНЕСКО, 
пропонують Н. Морзе та О. Буйницька [15]. Беручи за основу основні види діяльності 
магістра (навчальна, наукова та соціально-гуманітарна) й виділяючи особливий аспект 
діяльності, пов’язаний із знаннями та вміннями використовувати ІКТ при розв’язуванні 
різних завдань, науковці виокремлюють три рівні ІКТ-компетентності: базовий, 
поглиблений та професійний. 

Інформаційно-комунікаційну компетентність докторів філософії вивчає О. Одуд. 
Науковець тлумачить це поняття як підтверджену здатність особистості автономно та 
відповідально застосовувати набуті знання, вміння та навички у галузі ІКТ для 
задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно-значущих, 
зокрема професійних та дослідницько-інноваційних задач наукової та педагогічної 
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та моніторингу 
впровадження його результатів [16]. 

Підсумовуючи погляди сучасних вчених на поняття ІК-компетентності та 
враховуючи специфіку підготовки фахівців галузі «Освіта» ступенів «магістр» та 
«доктор філософії», у якій наукова діяльність має важливе (а у майбутніх докторів 
філософії – провідне) значення й полягає у проведенні наукових досліджень, що 
зазвичай поєднують теоретико-аналітичну та емпіричну діяльність (педагогічний 
експеримент), визначимо ІК-компетентність майбутніх магістрів та докторів філософії 
як здатність особистості на основі сформованих знань, умінь, навичок і ставлень 
використовувати засоби ІКТ для задоволення власних індивідуальних потреб, 
ефективного здійснення професійно зорієнтованої навчальної діяльності та 
підтримки наукових досліджень на всіх етапах теоретичного та емпіричного 
пошуку. 

Структура ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти 

Структурування ІК-компетентності здобувачів ступенів вищої освіти «магістр» та 
«доктор філософії» в галузі освіти, сформульоване під час проектування системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх педагогів – 
магістрів та докторів філософії, зумовлене специфікою видів діяльності на цих рівнях 
вищої освіти (науково-дослідна, навчальна, особистісна), а також загальноприйнятими 
у вітчизняній педагогіці складниками поняття компетентності (знання, вміння й 
навички, ставлення й особистісний досвід) (рис. 1.). 
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Рис. 1. Структура ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії  

галузі знань «Освіта» 

 
Слід відзначити, що основою когнітивної складової кожного компоненту ІКТ-

компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти є знання – 
сукупність відомостей з якої-небудь галузі, набутих у процесі навчання, дослідження 
та ін., «теоретично узагальнений суспільно-історичний досвід, результат оволодіння 
людиною дійсності, її пізнання» [17]. 

Знання є багатоаспектним поняттям, яке осмислюється й аналізується різними 
науками, насамперед філософією, психологією, педагогікою та ін.  

У філософії це одне із фундаментальних понять, «перевірений суспільно-
історичною практикою і підтверджений логікою результат процесу пізнання дійсності, 
адекватне її відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 
теорій» [18, с. 192]; певний ідеальний образ дійсності, людська інформація про світ, 
яка існує у вигляді певної суб’єктивної реальності.  

Психологія тлумачить знання як ідеальну, психоментальну структуру у 
внутрішньому світі особистості, що складається з раціонально організованих 
інформаційних блоків і виникає під впливом зовнішніх вражень, із яких спонтанно 
утворюються або цілеспрямовано формуються згадані вище блоки. Почасту знання 
розглядають як сукупність сприйнятої і засвоєної людиною інформації у вигляді 
понять, уявлень, суджень, що зберігається в довготривалій пам’яті, і може бути 
відтворена в процесі діяльності і поведінки; як образи предметів, явищ зовнішнього 
світу, образи різноманітних дій людини, як результат пізнавальної  
діяльності [19, с. 115] 

В енциклопедії освіти, укладеної Академією педагогічних наук України, надано 
визначення поняття з точки зору педагогіки: знання – це «відображення у свідомості 
індивіда образів предметів і явищ об’єктивної дійсності, їх властивостей, відносин між 
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ними й закономірностей розвитку в процесі засвоєння суспільного досвіду пізнання» 
[20, с. 326]. В енциклопедії освіти виокремлюються такі види знань, як-от: предметні 
знання різного ступеня узагальнення; знання способів дій, у тому числі розумових; 
знання норм, на основі яких формуються уміння й навички міжособистісних стосунків; 
знання цінностей, що відбивають характер політичних, світоглядних, моральних, 
естетичних та ін. орієнтацій [20]. 

Ми цілком погоджуємося із С. Бобришовим, який вивчає педагогічні знання як 
знання гуманітарні, що відображають безліч мотиваційно-смислових, ціннісних 
чинників і цільових залежностей. Досліджуючи знання як педагогічну категорію, він 
виділяє онтологічний (ідеї, поняття, гіпотези, концепції, теорії) та когнітивний (факти й 
досягнення педагогічної теорії і практики) образ знань [21]. 

У Рамковій програмі оновлених ключових компетентностей для навчання 
протягом життя (ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key 
Competences for Lifelong Learning, 2018 р.) зазначено: «знання складається з фактів і 
цифр, концепцій, ідей та теорій, які вже встановлені та підтримують розуміння певної 
сфери або предмета» [22], знання забезпечують здатність до використання інформації 
з метою досягнення певного результату.  

Діяльнісна складова кожного компоненту ІКТ-компетентності майбутніх магістрів 
та докторів філософії в галузі освіти вміщує певні уміння й навички. Згадаємо, що в 
психолого-педагогічній науці уміння визначаються як елементи діяльності, що 
дозволяють робити будь-що з високою якістю (точно і правильно виконувати якусь дію, 
операцію, серію дій тощо). Навички – це автоматизовані компоненти вмінь, які 
реалізуються на рівні несвідомого контролю. Уміння утворюються в результаті 
координації навичок, їх об’єднання в системи за допомогою дій, що знаходяться під 
свідомим контролем. Через регуляцію таких дій здійснюється оптимальне управління 
вміннями. Як влучно зазначає Р. Павелків, уміння на відміну від навичок завжди 
спираються на активну інтелектуальну діяльність і обов’язково включають в себе 
процеси мислення. Свідомий інтелектуальний контроль—це головне, що відрізняє 
вміння від навичок. Активізація інтелектуальної діяльності в уміннях відбувається в ті 
моменти, коли змінюються умови діяльності, виникають нестандартні ситуації, які 
вимагають оперативного прийняття розумних рішень [17]. 

Згідно з Рамковою програмою оновлених ключових компетентностей для 
навчання протягом життя, «навички визначаються як здатність та спроможність 
виконувати процеси та використовувати наявні знання для досягнення результатів» 
[22]. Для нашого дослідження важливим є положення названого документа 
Європейського парламенту і Ради ЄС про те, що «такі навички, як критичне мислення, 
аналітичне мислення, вирішення проблем, творчість, робота в команді, вміння 
спілкування та проводити переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, 
емпатія, участь, повага до різноманітності, враховуються у всіх ключових 
компетентностях» [22], тож вони так чи інакше стосуються кожного із компонентів ІКТ-
компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти. 

Ціннісно-особистісна складова вміщує: 
1. Переконання як певні особистісні узагальнення, які стосуються оточуючого 

світу і способів взаємодії з ним, певні правила життя, які регулюють діяльність в певних 
ситуаціях. Переконання пов’язують цінності особистості із зовнішнім світом і між 
собою, надають впевненості у поглядах на світ, знаннях, оцінках дійсності. 
Переконання спрямовують поведінку і вольові дії. Вищим ступенем переконаності є 
впевненість. Якщо переконання ґрунтуються на знаннях, вони зазвичай формуються 
протягом певного часу і стають результатом аналізу, вимагають доказів, 
підтвердження обґрунтованості та достовірності отриманих висновків [23]. 

2. Ставлення як сформована на основі переконань стійка позитивна чи 
негативна оцінка об’єктів матеріального чи духовного світу; невербальні почуття з 



Я. ТОПОЛЬНИК 
Структура ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії галузі знань «Освіта» 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
115 

приводу конкретних подій та явищ, які мотивують вчинки й спрямовують поведінку 
особистості [23].  

Ставлення, за визначенням міжнародних експертів з питань ключових 
компетентностей, описують диспозиції сприйняття і налаштованості щодо ідей, 
людини або ситуації й спонукають до відповідних реакцій або дій [22]. 

3. Загальну культуру особистості, яка зазвичай визначає рівень вихованості 
та освіченості людини, рівень оволодіння тією чи іншою сферою знання або діяльності. 
Як вказують науковці (Л. Губерський, В. Кремень, А. Приятельчук [24]), культуру 
особистості характеризує глибина засвоєння загальнолюдських надбань матеріальної 
і духовної культури, перетворення цих надбань на власний духовний світ та їх 
застосування в процесі життєдіяльності й спілкування з іншими людьми. Тож культуру 
особистості складають ціннісні надбання людини, створені в процесі її соціалізації. 

Окремо відзначимо актуальну для дослідження ІКТ-компетентності майбутніх 
фахівців освітньої галузі педагогічну культуру як частину загальної культури 
особистості, в якій найбільш повно відображені духовні й матеріальні цінності освіти 
та виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності. 

4. Професійне самовдосконалення як цілеспрямована, систематична, 
високоорганізована й творча діяльність, сутність якої полягає в самостійному 
поглибленні й розширенні фахових знань, розвитку умінь, здібностей, професійно 
значущих якостей особистості та передбачає безперервне формування її кваліфікації 
й особистісне зростання. Л. Сущенко вважає професійне самовдосконалення 
майбутнього вчителя внутрішнім процесом якісних самозмін, який відбувається за 
рахунок усвідомлення особистістю необхідності самовдосконалення, грамотного 
самоаналізу, власних роздумів і педагогічної рефлексії; мотивованого, 
цілеспрямованого й добре організованого саморуху до найкращого в собі [25, С. 6]. 

Потреба у професійному самовдосконаленні виникає за умов спрямованості 
свідомості на себе як на суб’єкт педагогічної діяльності, здатності до рефлексії, 
формування правильного оцінного ставлення до себе й до інших тощо (Л. Петриченко 
[26] та ін.). Однією з головних умов самовдосконалення викладача виступає його повна 
та гармонійна професійна й особистісна самореалізація – максимальне задоволення 
професійних прагнень і потреб, що стає стимулом для подальшого розвитку 
особистості, створює позитивну мотивацію для професійного зростання, отримання 
нових досягнень, опанування новими видами професійної активності [26, С. 548]. 

5. Самовиховання та самоосвіта як діяльність, спрямована на формування й 
розвиток у себе позитивних і усунення негативних звичок і особистих якостей з 
усвідомленими потребами, характером діяльності та особистою програмою розвитку. 
В. Калошин під самоосвітою вчителя розуміє систему оновлення, розширення, 
поглиблення раніше отриманих (або зовсім нових для себе) знань, а також 
удосконалення практичних навичок з метою досягнення високого рівня професійної 
майстерності [27]. 

Розглянемо кожний компонент інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії галузі знань «Освіта» докладніше. 

Когнітивна складова особистісного компоненту ІК-компетентності здобувачів 
ступенів вищої освіти «магістр» та «доктор філософії» в галузі освіти вміщує: 

 знання, які забезпечують пошук інформаційних даних у мережі Інтернет;  
 розуміння принципів роботи основних комп’ютерних програм (текстовий та 

табличний процесори, системи керування базами даних, способи зберігання і обробки 
інформації); 

 знання інформаційних технологій та їх можливостей для розв’язання 
комунікаційних потреб (спілкування в соціальних мережах, е-листування, чати, 
форуми, блогінг та ін.); 
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 знання ІКТ, які забезпечують реалізацію розважальної функції мережі 
(інтернет-розваги, слухання музики та аудіо-книжок, комп’ютерні ігри, перегляд 
кінофільмів та ін.); 

 розуміння надійності та достовірності отримуваної інформації, усвідомлення 
етичних принципів при інтерактивному використанні інформаційних технологій. 

Діяльнісна складова особистісного компоненту інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії освітньої галузі передбачає: 

 уміння спілкуватися з використанням інформаційних засобів і технологій; 
 уміння працювати з апаратним та програмним забезпеченням на 

побутовому рівні; 
 сформованість умінь і навичок здійснення пошуку інформаційних даних, які 

задовольняють особистісні інтереси та потреби; 
 досвід творчої діяльності в мережі Інтернет для задоволення особистісних 

потреб (власний блог, комп’ютерна творчість з опрацювання фотографій, створення 
рамок, комп’ютерна графіка тощо); 

 здатність використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних 
контекстах особистісної діяльності.  

Ціннісно-особистісна складова особистісного компоненту ІК-компетентності 
майбутніх педагогів – магістрів та докторів філософії вміщує: 

 прагнення і здатність (готовність) до отримання знань, умінь і навичок у 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення особистісних потреб; 

 прагнення отримати визнання у викладачів, однокурсників, учнів під час 
виробничої (асистентської) практики тощо; 

 дотримання правил нетикету, відчуття відповідальності у питаннях Інтернет-
безпеки; 

 здатність поважати авторське право та інтелектуальну власність у 
повсякденному особистісному використанні засобів ІКТ; 

 прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, постійної роботи над 
собою у сфері інформаційних технологій; 

 сукупність особисто значущих і ціннісних прагнень, ідеалів, переконань, 
поглядів, ставлень до реалізації особистісних потреб засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Когнітивна складова навчального компоненту ІК-компетентності здобувачів 
ступенів вищої освіти «магістр» та «доктор філософії» в галузі освіти вміщує: 

 знання, які складають основу інформативно-пошукової пізнавальної 
діяльності у навчанні; 

 знання інформаційно-комунікаційних технологій та їх можливостей для 
розв’язання навчальних завдань; 

 можливість аналізувати інформаційні ресурси і виявляти їх можливості для 
розв’язання завдань навчальної діяльності;  

 здатність проявляти креативність і критичність мислення під час 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності. 

Діяльнісна складова навчального компоненту інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії освітньої галузі передбачає: 

 уміння спілкуватися з використанням засобів ІКТ під час навчальної 
діяльності (комунікація з викладачами, студентами у сервісах мережі Інтернет);  

 уміння й навички виконання навчальних завдань з використанням засобів 
ІКТ (робота в дистанційних курсах, в хмарному освітньому середовищі, інтернет-
сервісах, які забезпечують процедури тестування, опитування, створення презентацій, 
інтерактивних плакатів тощо); 
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 уміння працювати з апаратним та програмним забезпеченням на рівні, який 
задовольняє потреби навчальної діяльності; 

 уміння орієнтуватися в інформаційно-комунікаційному освітньому 
середовищі навчального закладу; 

 здатність використовувати ІКТ для критичного осмислення даних, 
інноваційної діяльності в різних контекстах навчальної діяльності. 

Ціннісно-особистісна складова навчального компоненту ІК-компетентності 
майбутніх педагогів – магістрів та докторів філософії передбачає сформованість таких 
якостей, як-от: 

 прагнення самостійно використовувати можливості комп’ютера як засобу 
інформаційної діяльності у навчальній діяльності; 

 готовність використовувати засоби ІКТ для навчальної комунікації (з 
викладачами, колегами-студентами, учнями під час навчальної практичної підготовки); 

 прагнення вивчати нові досягнення в галузі ІКТ для успішної навчальної 
діяльності; 

 націленість опановувати сучасні ІКТ для досягнення високого рівня 
інформаційно-комунікаційної компетентності в навчальній діяльності; 

 мотивація на досягнення успіху в навчальній діяльності на основі активного 
використання засобів ІКТ (застосовувати наявні електронні навчальні засоби, 
створювати власні – презентації, інтерактивні плакати, інфографіку та ін.); 

 готовність підтримувати принципи академічної доброчесності, запобігати 
плагіату; 

 адекватна самооцінка власних можливостей у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій у навчанні, упевненість у виборі електронних освітніх 
ресурсів та реалізації, прагнення до саморозвитку в сфері ІКТ; 

 здатність визначати переваги і недоліки використання ІКТ у навчальній 
діяльності; 

  потреба в постійному оновленні знань про можливості застосування 
інформаційних технологій в навчальній діяльності. 

Науково-дослідницький компонент ІК-компетентності здобувачів ступенів вищої 
освіти «магістр» та «доктор філософії» в галузі освіти як здатність здійснювати 
науково-дослідницьку діяльність з метою створення нової наукової продукції шляхом 
застосування методів наукового пізнання, творчого підходу в цілепокладанні, 
плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльності з 
використанням засобів ІКТ [28], є ключовим об’єктом вивчення в нашому дослідженні, 
оскільки саме він відображає вплив ІК-підтримки наукової діяльності майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галуза знань «Освіта». 

У сучасній педагогіці (М. Архипова], С. Бєлкіна, Л. Бондаренко, Л. Бурчак, 
М. Головань, А. Хуторський та ін.) виділено окреме поняття дослідницької 
компетентності, яку визначають як володіння методологією наукової творчості, 
науковим мисленням, уміння спостерігати й аналізувати, висування гіпотези щодо 
вирішення суперечливих питань, виконання дослідницької роботи та ін. (Л. Бурчак 
[29]), як інтегративна якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, 
досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистісні якості і виявляється в 
готовності і здатності здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання нових 
знань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування творчого 
підходу в цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці результатів 
дослідницької діяльності (М. Головань [30]). 

Серед сучасних вимог до сформованої дослідницької компетентності:  
 наявність уявлень про найбільш актуальні напрями досліджень в сучасній 

теоретичній та експериментальній науці;  
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 вільне володіння іноземною (переважно англійською) мовою в галузі 
професійної діяльності й міжособистісного спілкування;  

 розуміння філософських концепцій в обраній галузі наукової діяльності;  
 володіння методологією наукової дисципліни (галузі), знання її 

закономірностей і готовність використовувати знання даної галузі у своїй практичній 
діяльності;  

 уміння чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету, об’єкт, 
предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження, спланувати експеримент;  

 розуміння основних методологічних принципів наукового дослідження і 
застосування їх на практиці; уміння вести наукову дискусію, аргументовано 
відстоювати свою току зору та ін. [30] 

Отже, науково-дослідницький компонент ІК-компетентності майбутніх магістрів 
та докторів філософії в галуза знань «Освіта» відбиває особливості їхньої науково-
дослідної діяльності із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
та, відповідно до загальної структури компетентності, охоплює знання, уміння, 
навички, ціннісні ставлення та особистісні якості науковця.  

Когнітивна складова науково-дослідницького компоненту ІК-компетентності 
здобувачів ступенів вищої освіти «магістр» та «доктор філософії» в галузі освіти 
вміщує: 

 сукупність знань, що відображають систему сучасного інформаційного 
суспільства, розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

 знання, які забезпечують здійснення пошукової та аналітичної наукової 
діяльності засобами ІКТ (ідентифікація понять і термінів, формування стратегії пошуку, 
аналіз, структуризація та схематизація інформації та ін.); 

 знання інформаційно-комунікаційних технологій та їх можливостей для 
розв’язання наукових завдань (теоретичні аспекти функціонування хмарних 
технологій, дистанційного навчання, візуалізації наукового матеріалу, використання 
мультимедіа та ін.). 

Її також характеризує: 
 здатність аналізувати інформаційні ресурси на основі вироблених критеріїв 

та наявних вимог (електронні освітні ресурси, е-посібники та підручники, веб-сайти та 
ін.), виявляти їх можливості для розв’язання теоретичних і практичних завдань 
науково-дослідницької діяльності;  

 критичність і гнучкість мислення, здатність до аналітичної діяльності в 
ситуаціях пошуку та опрацювання інформаційних даних; 

 креативність та мобільність мислення під час створення нових електронних 
навчальних засобів. 

Діяльнісна складова науково-дослідницького компоненту інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії освітньої 
галузі передбачає: 

 комунікативні уміння й навички з використанням засобів ІКТ (наукове 
спілкування в мережі Інтернет, е-листування, веб-конференції та вебінари, форуми, 
чати); 

 уміння використовувати хмарні сервіси в науковій діяльності (пошук та 
збереження інформаційних даних); 

 уміння працювати з апаратним та програмним забезпеченням на рівні, 
достатньому для ІК-підтримки наукових досліджень на всіх етапах; 

 здатність творчої діяльності для розроблення й впровадження електронних 
освітніх ресурсів, презентації результатів наукового пошуку; 

 уміння й навички організації та проведення анкетування й тестування в 
мережі Інтернет з використанням прикладного програмного забезпечення; 
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 створення власного блогу для підтримки та апробації результатів наукового 
дослідження (за необхідністю); 

 здатність використовувати ІКТ для критичного осмислення даних, 
інноваційної діяльності в різних контекстах наукової діяльності. 

Уміння й навички, які забезпечують сформованість науково-дослідницького 
компоненту інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та 
докторів філософії галузі знань «Освіта», можна згрупувати як процедурно-
технологічні, що організують роботу майбутніх фахівців з комп’ютером, 
комунікативні, які реалізуються через комунікацію в електронному середовищі, та 
творчі, пов’язані з розробленням власної електронної освітньо-наукової продукції. 

Ціннісно-особистісна складова науково-дослідницького компоненту ІК-
компетентності майбутніх педагогів – магістрів та докторів філософії вміщує: 

 сформований інтерес і позитивне ставлення до застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (хмарних сервісів, електронних навчальних засобів, 
соціальних мереж, засобів мультимедіа, дистанційного навчання та ін.) у науковій 
діяльності; 

 прагнення вивчати інновації в галузі ІКТ для здійснення наукової діяльності; 
 націленість на досягнення високого рівня інформаційно-комунікаційної 

компетентності в науковій діяльності; 
 мотивацію досягнення успіху в науковій діяльності на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; 
 готовність підтримувати принципи академічної доброчесності, 

дотримуватися нетикету, поважати авторське право; 
 адекватність самооцінки власних можливостей у використанні ІКТ для 

підтримки наукових досліджень, упевненість у відборі електронних ресурсів; 
 прагнення до саморозвитку й професійного самовдосконалення у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій; 
 наявність власної позиції щодо застосування ІКТ у науковій діяльності, 

самоаналіз і самооцінка наукової діяльності з ІК-підтримкою; 
 потребу в постійному оновленні знань про можливості застосування 

інформаційних технологій в науковій та подальшій професійній діяльності 
 формування власного стилю педагогічного спілкування усередині 

інформаційного середовища навчального закладу, критичне відношення до 
інформаційного споживання. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. ІК-компетентність майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти – 
сучасний освітній феномен, здатність особистості на основі сформованих знань, умінь, 
навичок і ставлень використовувати засоби ІКТ для задоволення власних 
індивідуальних потреб, ефективного здійснення професійно зорієнтованої навчальної 
діяльності та підтримки наукових досліджень на всіх етапах теоретичного та 
емпіричного пошуку. 

Структурування названого освітнього феномену враховує основні компоненти 
загального поняття компетентності, специфіку інформаційно-комунікаційної 
компетентності (цифрової компетентності, цифрової грамотності, цифрової культури) 
як однієї із ключових компетентностей та особливості наукової діяльності майбутніх 
фахівців освітньої галузі ступенів «магістр» та «доктор філософії». Вважаємо за 
доцільне виокремити у структурі ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів 
філософії три компоненти: особистісний (ІКТ для задоволення особистісних потреб та 
прагнень), навчальний (використання ІКТ у навчальному процесі) та науково-
дослідницький (ІКТ для підтримки науково-дослідницької діяльності). Зміст кожного із 
вказаних компонентів реалізується через когнітивну, діяльнісну та ціннісну складові. 
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Анотація. Проаналізовано проблему інформаційно-комунікаційної підтримки наукових 

досліджень в галузі «Освіта», організовано і проведено анкетування як один із ключових 
методів моніторингу освітніх досягнень. Автори визначають процедуру анкетування як 
психолого-педагогічний вербально-комунікативний метод, надають класифікації анкет за 
різними показниками, вимоги та етапи складання анкет. Також наведено різні класифікації 
запитань анкети (за формою, конструкцією відповідей, змістом, цілями та ін.), визначено 
особливості застосування шкал і статистичних обчислень під час аналізу результатів 
анкетування. Ретельно описана процедура експертизи якості анкети, наведені бланки для 
проведення експертизи. Проаналізовані результати анкетування науково-педагогічних 
працівників (кандидатів та докторів педагогічних наук), метою якого було вивчення позиції 
викладачів педагогічних університетів щодо застосування засобів інформаційно-
комунікаційних технологій під час проведення наукових досліджень. 

Ключові слова: анкета; анкетування; експертиза якості анкети; коефіцієнт альфа 
Кронбаха; інформаційно-комунікаційна компетентність. 
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Abstract. The problem of the information and communication support of scientific researches 

in the field of “Education” is analyzed, the questionnaire is organized and conducted as one of the 
key methods of monitoring educational achievements. The authors define the questionnaire 
procedure as a psychological and pedagogical verbal-communicative method; provide classification 
of questionnaires according to different indicators, requirements and stages of questionnaire writing. 
There are also different categories of questionnaire questions (according to the form, structure of 
answers, content, goals, etc.); the features of the use of scales and statistical calculations during the 
analysis of the questionnaire results are determined. The examination procedure of the 
questionnaire is carefully described, the forms for the examination are given. The questioning results 
of scientific and pedagogical workers (candidates and doctors in pedagogics) are analyzed; the 
purpose of the questionnaire is to study the position of teachers of pedagogical universities regarding 
the use of information and communication technologies in the scientific researches. 

Key words: questionnaire; examination of the quality of the questionnaire; Cronbach’s alpha 
coefficient; information and communication competence. 

 
Актуальність дослідження. Наукове дослідження в галузі педагогіки зазвичай 

вимагає проведення педагогічного експерименту у тому чи іншому вигляді, що 
включає вивчення думок (оцінок) респондентів (студентів, учнів, викладачів, вчителів) 
щодо різних аспектів досліджуваних явищ (вмотивованості вивчення того чи іншого 
курсу, якості освітніх програм, організації навчального процесу, якості викладання, 
використання тих чи інших навчальних засобів тощо), які зазвичай цікавлять 
дослідника під час проведення педагогічного експерименту на різних його етапах.  

Діагностика сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності 
викладачів закладів вищої педагогічної освіти зазвичай передбачає використання 
комплексу моніторингових процедур (спостереження, анкетування, тестування, 
виконання проектних завдань та ін.). Спробуємо докладно проаналізувати процедуру 
організації та проведення одного із діагностичних методів, а саме анкетування, яке 
надає можливість вивчити позицію викладачів, серед яких переважну більшість 
складають науковці (кандидати і доктори педагогічних наук), щодо застосування 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки наукових досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Анкетування є одним із методів 
психолого-педагогічного опитування, яке використовують для збору інформації про 
досліджуваний об’єкт підчас безпосереднього (інтерв’ю) чи опосередкованого 
(анкетування) соціально-психологічного спілкування дослідника (соціолога, 
кореспондента) та респондента через реєстрацію відповідей респондентів на 
сформульовані запитання.  

Метод анкетування – психолого-педагогічний вербально-комунікативний метод, 
в якому для збору інформації від респондента використовується спеціально 
оформлений список питань – анкета [1]. Відповідно, анкета – соціологічний 
інструментарій опитування, що представляє собою структуровану систему питань, 
спрямованих на отримання необхідної інформації. Учасниками анкетування є: анкетер 
(від франц. Enquete, розслідування) – людина, що проводить анкетне опитування; 
респондент (від лат. Responsum, відповідь) – людина, що слугує джерелом інформації 
і заповнює анкету. 

Дослідниками (А. Готлиб, А. Гуралюк, С. Новікова, Є. Суїменко та ін.) зроблено 
класифікацію видів анкет за різними показниками: 
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 за об’ємом (суцільне та вибіркове); 
 за способом заповнення анкет (пряме та опосередковане); 
 за способом поширення анкет (пресове, поштове, роздаткове, комп’ютерне); 
 за процедурою проведення (групове та індивідуальне) [4; 6; 13; 15]. 
Анкетування має суттєву перевагу: опитування максимально формалізується, й 

таким чином забезпечується висока порівняльність відомостей та їх комп’ютерне 
опрацювання; анкетування забирає часу менше, ніж інтерв’ю, не потребує залучення 
великої кількості осіб, які його здійснюють, анкети можна роздавати через 
представників адміністрації чи вислати поштою; витримується вимога анонімності 
відповідей, що підвищує їхню достовірність. Анкетування – найбільш поширений і 
ефективний метод збору первинної інформації. 

Є. Суїменко відзначає наступні переваги методу анкетного опитування: його 
відносна доступність; найбільше уможливлення отримати інформацію про внутрішній 
стан, думки, самопочуття, оцінки та мотиви діяльності людей; його універсальність 
(щодо можливості отримання необхідної інформації); оперативність; легкість обробки 
первинної інформації [15]. При цьому науковець вказує на суб’єктивний характер 
висловлювань респондентів, що почасту створює принциповий бар’єр на шляху до 
адекватної інтерпретації отриманої методом анкетного опитування інформації. 

У межах соціології та психолого-педагогічних наук визначено загальні вимоги до 
складання анкети:  

1. Наявність розгорнутої програми дослідження або як мінімум чітких уявлень 
про ціль, завдання та предмет дослідження.  

2. Складання анкети в два етапи: попередній (апріорний, коли запитання 
анкети формулюється на основі попередніх (гіпотетичних) знань та уявлень про 
предмет дослідження й пов’язані з його станом проблеми) і кінцевий (апостеріорний, 
етап внесення змін та додаткових запитань в анкету на підставі проведених 
пілотажних опитувань).  

3. Урахування усіх особливостей досліджуваного об’єкта, тобто сукупності 
респондентів за їх демографічними, соціально-статусними, культурними, 
психологічними ознаками, а також соціального середовища і ситуацій, в яких вони 
перебувають. Врахування цих особливостей позначається на обсязі анкети, на ступені 
її складнощі, мові та самій тональності.  

4. Урахування реальних можливостей проведення опитування, а саме – 
фінансових, матеріально-технічних та кадрових, що позначається на обсязі анкети, на 
типах вибірки, термінах та місцях проведення опитування тощо [15]. 

Розробляючи анкету, доцільно дотримуватися наступних етапів: 
1. Формулювання цілей і завдань (визначення мети анкетування; уточнення 

кола та кількості респондентів; побудова гіпотези – наукового припущення щодо 
результату анкетування; обрання методу збирання інформації для опитуванні 
респондентів). 

2. Конструювання анкети (визначення її структури; складання питань 
відповідно до технології їх формулювання). 

3. Тестування анкети (аналіз анкети, узгодження послідовності опитування; 
логічний контроль анкети – перевірка відповідності кожного з питань меті анкетування 
та правилам складання питань). 

4. Апробація (проведення пробного анкетування на невеликій кількості людей 
для перевірки ставлення респондентів до опитування та їх реакції на питання анкети; 
реєстрація усіх значущих утруднень опитуваних, пов’язаних із технікою заповнення 
анкети, нерозумінням змісту запитань, окремих слів тощо). 

5. Корекція – внесення до анкети необхідних правок за результатами 
апробації [6]. 

Запитання анкети класифікують за різними критеріями: 
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 за функціонально-рольовою ознакою: програмно-цільові (основні) та 
функціональні (допоміжні: контрольні запитання, запитання-фільтри для полегшення 
заповнення анкети, запитання–«пастка» для переконання у щирості респондентів, 
питання–«глушитель» для подолання втоми респондентів та ін.); 

 за змістом: фактуальні (про події), когнітивні, оцінні, мотиваційні й 
установчі; 

 за способом отримання інформації: прямі і непрямі (опосередковані); 
 за способом фіксації відповідей (за форматом анкети): відкриті, закриті, 

напівзакриті; 
 за структурою (побудовою) питання: прості й шкальні; 
 за характером (кількістю) очікуваних відповідей: питання на вибір однієї чи 

більше відповіді, дихотомічні («Так» – «Ні») та ін. (Є. Суїменко [15, С. 13]). 
С. Новікова надає дещо іншу класифікацію питань анкети: 
 за формою (закриті, відкриті, напівзакриті, прямі, опосередковані); 
 за конструкцією відповідей (дихотомічні «так – ні», альтернативні, 

поліваріантні, шкальні питання, функціонально-психологічні питання-діалоги та 
питання ілюстрації); 

 за цілями (змістові й функціональні); 
 за змістом (питання про факти, питання про знання, питання про внутрішній 

стан та ін.) [13]. 
При складанні анкет та оцінюванні використовується шкалювання. 
Шкала – засіб фіксації результатів вимірювання властивостей об’єктів шляхом 

впорядковування їх в певну числову систему, в якій відношення між окремими 
результатами виражене у відповідних числах. В процесі впорядковування кожному 
елементу вибірки ставиться у відповідність певний бал (так званий шкальний індекс), 
що визначає положення даного результату на шкалі.  

Шкалювання − це операція впорядковування початкових емпіричних даних 
шляхом перекладу їх в шкальні оцінки. Шкала дає можливість упорядкувати 
спостережувані явища, при цьому кожне з них одержує кількісну оцінку (тобто 
квантифікується). Шкалювання допомагає визначити нижчий та вищий ступені 
досліджуваного явища. 

Під час проведення моніторингових психолого-педагогічних досліджень у 
закладах освіти зазвичай використовується класифікація шкал, запропонована у 
середині ХХ ст. психологом С. Стівенсоном (рис. 4). 

 
 

Рис. 1. Класифікація шкал (за С. Стівенсом) 
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Як справедливо зазначає Т. Лукіна, застосування шкал надає можливість 
використовувати різноманітні статистичні процедури, визначати у числовому 
вираженні відношення між шкальними значеннями, розраховувати середні значення 
ознак та мір їх розсіювання (дисперсію, середнє квадратичне відхилення, математичне 
очікування), порівнювати міру прояву кожної з властивостей певного об’єкту тощо 
(табл. 1. [12]). 

На практиці анкетування часто проводиться у паперовій формі, що передбачає 
значні затрати на друкування анкет та їх обробку. Сучасні комп’ютерні технології 
значно прискорюють та спрощують процедуру проведення анкетного опитування й 
оброблення його результатів. 

Таблиця 1. 
Застосування шкал і статистичних обчислень під час аналізу результатів 

анкетування 
Типи шкал Математичні і статистичні величини, обчислення яких 

допустимо на даному рівні 
Номінальна Мода, процентні частоти, долі, кореляція 
Порядкова Мода, медіана, квартилі, коефіцієнт кореляції, дисперсійний 

аналіз 
Інтервальна Мода, медіана, квартилі, коефіцієнт кореляції, рангові 

критерії, середня, дисперсія, стандартне відхилення, 
коефіцієнт кореляції 

Шкала відношень Усі математичні операції, всі методи математичної 
статистики 

 
Опитування можна проводити, використовуючи інтернет-ресурси з 

можливостями створення та редагування анкет. Серед сервісів:  
 стандартний додаток на blogger.com з невеликою кількістю налаштувань;  
 інтернет-портал для створення кнопок соціальних мереж – Uptolike.com, на 

якому опитування створюється як доповнення;  
 сервіс Google.com з власними додатками для створення документів та 

форм – Google Doсs, у якому можна створювати форми для анкетування та 
опитування;  

 сайт simpoll.ru, призначений для створення опитувань, анкет та тестів з 
великою кількістю налаштувань (від вибору кольорової схеми, форматування тексту, 
додавання додаткових питань, підказок та варіантів відповідей до перемикання мови 
сайту та опитування).  

 сервіс Examinare, створений для онлайн та оффлайн користування 
(https://www.examinare.com.ua/). 

Використання інструментів системи дистанційного навчання MOODLE також 
дозволяє значно оптимізувати процедуру анкетування. Таку можливість надає 
стандартний елемент курсу «Зворотній зв’язок» (Feedback) системи MOODLE. 
Розміщення анкети в навчальному курсі робить її доступною для усіх студентів, 
записаних на курс. Налаштування електронної анкети дозволяє обрати як 
персоналізований, так і анонімний режим анкетування, а також встановлювати часові 
межі доступу до анкети. Анкети обробляються автоматично, система представляє 
узагальнені результати аналізу у числовій та графічній формі. Передбачений експорт 
результатів анкетування в MS Excel для їх подальшої обробки [10]. 

Експертиза якості анкети є обов’язковою процедурою педагогічного 
дослідження. Її доцільно проводити із залученням фахівців відповідної освітньої галузі, 
яким зазвичай пропонується заповнити дві таблиці. Перша відображає аналіз усіх 
частин анкети (табл. 2), друга – якість сформульованих запитань (табл. 3). 

 



Л. ГАВРІЛОВА, Л. КУХАР, Я. ТОПОЛЬНИК 
Моніторинг професійної готовності майбутніх учителів початкової школи  

до застосування засобів дистанційного навчання 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
128 

Таблиця 2. 
Загальний аналіз анкети експертами 

Об’єкти аналізу Недоліки Позитивні риси Рекомендації 
Вступна частина анкети    
Основна частина анкети    

Паспортичка    
Послідовність запитань анкети    

Види питань    
Загальний висновок щодо якості анкети: 

 
Оцінювання актуальності, науковості та новизни запитань доцільно проводити 

за п’ятибальною шкалою за такими критеріями:  
«1» – «не важливо»,  
«2» – «не дуже важливо»,  
«3» – «доцільно враховувати»,  
«4» – «важливо»,  
«5» – «дуже важливо».  

Таблиця 3. 
Аналіз якості питань анкети 

Об’єкт аналізу 
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Запитання 1        
...         
Запитання n        
Послідовність 
запитань анкети 

       

Висновок        
 
Оцінювання надійності шкали ґрунтується на кореляції між індивідуальними 

позиціями або вимірами (складовими шкали), і дисперсіями цих позицій. Якщо є кілька 
суб’єктів, що відповідають на запитання, то можна обчислити дисперсію для кожного 
запитання й сумарної шкали. Дисперсія для сумарної шкали буде менше, ніж сума 
дисперсій кожного окремого запитання в тому випадку, коли відповідь на запитання 
вимірює (оцінює) відмінність між суб’єктами за однорідною ознакою. 

Надійність результатів вимірювань прийнято оцінювати шляхом порівняння 
суми дисперсій окремих вибірок із дисперсією генеральної сукупності з 
використовуванням коефіцієнта альфа Кронбаха [11]. 

Коефіцієнт Альфа-Кронбаха – це узагальнена міра внутрішньої гомогенності 
завдань анкети. У цьому методі, порівнюється розкид кожного елемента (тестового 
завдання) із загальним розкидом всієї шкали. Якщо розкид результатів за весь тест 
менший, ніж розкид результатів для кожного окремого тестового завдання, тоді це 
означає, що кожне окреме тестове завдання спрямоване на дослідження однієї і тієї ж 
ознаки, властивості або явища. Говорять, що коефіцієнт альфа задає нижню межу 
коефіцієнта надійності. Наприклад, якщо отриманий коефіцієнт альфа рівний 0,8, тоді 
можна стверджувати, що 80% дисперсії отриманих результатів є результатом 
дисперсії істинних результатів учасників анкетування. 
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Значення критерію:  
 

α >0,9 дуже гарний 

0,8<α<0,89 гарний 

0,7<α <0,79 достатній 

0,6<α <0,69 сумнівний 

0,5<α <0,59 незадовільний 

α <0,5 мало допустимий 

 
Для обчислення коефіцієнту Альфа-Кронбаха використовується формула: 
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де k кількість запитань анкети;  
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– дисперсія оцінок по i-ому питанню,  
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x


  – загальна дисперсія питань анкети. 
Науковці з питань моніторингу якості навчальних досягнень (І. Булах, Дж. Глас, 

Н. Гронлунд, А. Гуралюк, О. Дем’яненко, С. Коваленко, Л. Кухар, Т. Лукіна, 
С. Новікова, В. Руденко, Є. Суїменко та ін. [2; 3; 5; 6; 7; 9-15]) рекомендують 
дотримуватися певних умов при створенні анкети з метою забезпечення надійності 
шкали: 

1. Творче формулювання питань. 
2. Вибір питань оптимальної складності. Перший варіант анкети слід 

запропонувати початковій вибірці типових респондентів і проаналізувати результати 
по кожному пункту. Потім вилучити питання, якщо всі згодні або не згодні з ним, 
оскільки це запитання не допоможе виявити відмінності між респондентами і 
виявиться зайвим для побудови надійної шкали.  

3. Вибір внутрішньо узгоджених питань, використовуючи статистичний пакет 
STATISTICA, в якому слід провести аналіз відповідей на питання анкети початковою 
вибіркою респондентів для того, щоб прибрати ненадійні питання. 

4. Доповнення анкети новими питаннями. 
5. Оцінка анкети експертами-науковцями. 
6. Обчислення для кожного з використаних в анкеті запитань значення 

коефіцієнта α Кронбаха для доведення надійності даних, отриманих під час 
анкетування. 

Формулювання цілей статті. Спробуємо проаналізувати процедуру організації 
та проведення анкетування як одного із методів комплексного моніторингового 
дослідження сформованості ІК-компетентності викладачів закладів вищої педагогічної 
освіти. 

Методика дослідження. Основним методом педагогічного дослідження було 
обрано анкетування як один з інструментів, який використовується в процесі 
моніторингу якості освіти. Анкетування було анонімним, що забезпечило отримання 
набагато більше правдивих і відкритих висловлювань. В анкетуванні брали участь 
викладачі закладів вищої освіти: 45 кандидатів педагогічних наук та 12 докторів 
педагогічних наук. Для перевірки якості розробленої анкети, зокрема визначення 
якості запитань та рівня їх сприйняття, використовувалися методи експертної оцінки 
та логічний аналіз анкети. Для проведення експертизи було залучено низку фахівців у 
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сфері оцінювання, освітніх вимірювань, інформаційно-комунікаційних технології, які 
добиралися згідно результатів запропонованого опитувальника. Процедура добору 
експертів складалась з 2 етапів: анкетування та самооцінка. 

Результати дослідження. Метою анкетування було вивчення позиції науково-
педагогічних працівників (кандидатів і докторів педагогічних наук, які працюють в 
педагогічних університетах) щодо застосування засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій для підтримки наукових досліджень. При складанні анкети ми 
дотримувалися такої етапності: 

 чітке формулювання завдань дослідження з метою отримання валідних 
результатів; 

 розроблення анкети з дотриманням вимог до формулювання запитань та 
добирання варіантів відповідей; 

 проведення пілотного (пробного) дослідження перед масовим запуском 
анкети з метою визначення «бракованих» запитань; 

 опрацювання здобутих результатів за допомогою математико-
статистичних методів; 

 візуалізація здобутих результатів. 
Складання анкети вимагало дотримання вимог до змісту, структури та 

формулювання запитань анкети, серед яких: 
1. Грамотність формулювання питань, які повинні бути короткими і 

зрозумілими, без орфографічних помилок.  
2. Лаконічні й зрозумілі варіанти відповідей до запитань, урахування всіх 

можливих варіантів відповіді на питання, за необхідністю наявність поля «інше» для 
вільної відповіді.  

3. Структурування анкети з обов’язковим описом мети опитування, інструкцій, 
як потрібно заповнювати вашу анкету, подякою за витрачений час на завершення. 

4. Мінімальне використання спеціальних термінів, щоб анкета була 
зрозумілою максимальному колу учасників опитування.  

5. Впорядкування логічної послідовності запитань, оскільки розміщені в 
різних місцях анкети ті ж самі питання можуть давати різні результати і, навіть, 
спотворювати результати дослідження. 

6. Дотримання оптимальної складності анкети та кількості запитань. 
Анкета як засіб освітніх вимірювань має виконувати визначені для неї функції, 

при цьому бути якісним та надійним. Вчені, фахівці у галузі соціологічних 
моніторингових вимірювань, вважають, що кожне запитання анкети можна розглядати 
як самостійну конструкцію [8]. Тож на початку моніторингу актуальним було 
визначення якості анкети, яка визначається певними чинниками, перш за все наскільки 
вміло автором розроблені запитання анкети та чи коректно їх сприйняв респондент. 

Наведемо анкету, розроблену для вивчення позиції науково-педагогічних 
працівників педагогічних університетів щодо застосування засобів інформаційно-
комунікаційних технологій під час проведення наукових досліджень.  
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АНКЕТА 
для викладачів ЗВО на визначення доцільності використання  

ІК-підтримки наукових досліджень 
Шановні колеги!  

Будь ласка, дайте відповіді на декілька запитань. Анкетування анонімне, проте з 
метою проведення дослідження, вкажіть, будь ласка, такі дані про себе: 

 

Вкажіть свій науковий ступінь Скільки років ви працюєте в освіті? 
Без наукового ступеня  до 5років  

Кандидат наук  5 – 10 років  
Доктор наук  більше 10 років  

 

1. Чи використовуєте Ви у науковій діяльності засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій? 

 використовую постійно; 
 використовую часто; 
 використовую фрагментарно; 
 не використовую, у науковій роботі комп’ютер лише заважає. 

 
2. З якою метою Ви використовуєте засоби інформаційно-комунікаційних технологій у 
науковій діяльності? 

 для пошуку наукових відомостей; 
 для наукового спілкування(е-листування, веб-конференції тощо); 
 для збору експериментальних даних (проведення опитувань та тестувань); 
 для оприлюднення результатів наукової діяльності (розміщення в мережі 

Інтернет електронних навчальних ресурсів, наукових статей і матеріалів 
доповідей та ін.); 

 статистичного опрацювання результатів експериментальних досліджень; 
 для оформлення наукових досліджень, їх підготовки до публікації; 
 з іншою метою  

____________________________________________________________ 
 

3. Чи використовуєте Ви пошукові системи мережі Інтернет у своїй наукової діяльності? 
Якщо так, то вкажіть які. 

 ні, не використовую  
 так, а саме 

______________________________________________________________ 
 

4. Чи використовуєте Ви в науковій діяльності програми пакету Microsoft Office та з якою 
метою? 

 не використовую; 
 так, використовую, а саме: 

_____________________________________________________________ 
 

5. Чи використовували Ви засоби для проведення вебінарів, онлайн-конференцій? Якщо 
так, вкажіть якими. 

 ні, не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

6. Чи використовуєте Ви сервіси перевірки текстових матеріалів на плагіат? Якщо так, то 
вкажіть якими Ви користуєтесь. 

 не використовую;  
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 так, а саме 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
7. Чи користуєтесь Ви сервісами для створення мультимедійних презентацій? Якщо так, то 
вкажіть якими. 

 не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

8. Чи використовуєте Ви програмні засоби для роботи з мультимедіа? Якщо так, то вкажіть 
які. 

 не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

9. Чи відомі Вам програми для тестування знань і умінь студентів, чи вмієте Ви в них 
працювати? 

 не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
10. Чи використовуєте Ви сервіси статистичного опрацювання результатів анкетування й 
тестування? 

 не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
11. Чи використовуєте Ви соціальні мережі для наукового спілкування? Якщо так, які саме?  

 не використовую; 
 так, а саме 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
12. На яких етапах наукового дослідження доцільно використовувати засоби ІК-підтримки? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

13. Чи вважаєте Ви важливою підготовку майбутніх магістрів та докторів філософії до 
застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій в науковій діяльності? 

 так; 
 ні;  

 
14. Сформулюйте Ваше ставлення до інформатизації освіти. Назвіть існуючі проблеми 
щодо цього процесу. 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Щиро дякуємо за участь у нашому дослідженні! 
Для проведення експертизи розробленої анкети було залучено низку фахівців у 

сфері оцінювання, освітніх вимірювань, інформаційно-комунікаційних технології, яким 
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запропонували заповнити опитувальник. Процедура добору експертів складалась з 2 
етапів: анкетування та самооцінка. 

До опитувальника (для експертів) було включено три блоки питань (табл. 4): 
Блок 1. Професійний рівень (базова освіта, науковий ступінь, вчене звання, 

рівень освіти). 
Блок 2. Науково-дослідна робота (публікації з даної тематики, підготовка кадрів). 
Блок 3. Досвід роботи (викладацька робота). 
Кожному елементу блоку було поставлено у відповідність певна кількість балів 

згідно значущості тієї чи іншої ознаки для нашого дослідження. 
Таблиця 4 

Опитувальник експертів 
Оцінювальна категорія Бал   

БЛОК 1. 
Професійний 

рівень 

Базова освіта: 
Університет (Академія) 5  

Інститут 3  

Науковий ступінь: 
доктор наук 15  

кандидат наук 8  

Вчене звання: 
Професор 15  

Доцент 9  

Рівень освіти: 

Бакалавр 3  
Спеціаліст 4  

Магістр 5  

БЛОК 2. 
Науково-
дослідна 
робота 

Публікації з даної 
тематики: 

Монографії 5  
Статті 4  

Посібники, підручники 6  

Підготовка кадрів: 
докторів наук 9  

кандидатів наук 6  

БЛОК 3.  
Досвід роботи 

Робота на 
підприємстві: 

до 10 років 10  
більше 10 років 12  

Викладацька робота: 

до 5 років 10  
5-10 років 15  

більше 10 років 18  
 Всього Max (100 балів)   

 
Після підрахунку балів за результатами анкетування, необхідно визначити 

коефіцієнти для кожного експерта за такою формулою: 

�� =
∑ ���

100
 

Самооцінка здійснювалась кожним експертом щодо обізнаності у сфері 
використання ІКТ в наукових дослідженнях, за яким було зроблено висновки та 
оцінено ступінь своєї освіченості за 10-бальною шкалою:  

«0» балів – експерт не знайомий зі змістом обговорюваного запитання; 
«10» балів – якщо питання входить у сферу вузької спеціалізації експерта. 
Компетентність експерта за самооцінкою обчислювалася за формулою  

 






l

l

l

c

n
k


, де  

і
 – самооцінка (в балах), яка характеризує ступінь обізнаності спеціаліста з певною 

проблемою; 
n – максимально можлива самооцінка щодо кожного запитання (20 балів). 
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Таблиця 5 

Самооцінка експертів 
Самооцінка обізнаності експерта відносно питання: Бал 

Сутність ІКТ-компетентності науковця 20 
Структура ІКТ-компетентності науковців 20 
Методика формування ІКТ-компетентності науковців 20 
Моніторинг ІКТ-компетентності науковців 20 
Досвід роботи із засобами ІКТ в сфері наукових досліджень 20 
Всього 100 

 

Для узагальнення отриманих результатів необхідно визначити середнє 
арифметичне обчислених коефіцієнтів (анкетування та самооцінка) 

2

ca
kk

k



, де 

а
k  – коефіцієнт компетентності за результатами анкетного опитування; 

c
k  – коефіцієнт компетентності за результатами самооцінки. 

Результати анкетування та самооцінки залучених до дослідження експертів 
наведені у таблиці 6. 

Таблиця 6 
Зведена таблиця за результатами анкетування та самооцінки експертів 

Коефіцієнти 
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Коефіцієнт 
компетентності 
за результатами 

анкетування 

	
 

0,
86

 

0,
75

 

0,
58

 

0,
73

 

0,
65

 

0,
9 

0,
72

 

0,
6 

0,
73

 

0,
52

 

0,
43

 

0,
69

 

0,
56

 

0,
8 

Коефіцієнт 
компетентності 
за результатами 

самооцінки 

	� 0,
95

 

0,
7 

0,
68

 

0,
8 

0,
7 

0,
85

 

0,
6 

0,
71

 

0,
81

 

0,
67

 

0,
5 

0,
88

 

0,
7 

0,
91

 

Узагальнений 
коефіцієнт 

k 

0
,9

1 

0
,7

2
5 

0
,6

3 

0
,7

6
5 

0
,6

7
5 

0
,8

7
5 

0
,6

6 

0
,6

5
5 

0
,7

7 

0
,5

9
5 

0
,4

6
5 

0
,7

8
5 

0
,6

3 

0
,8

6 

 
Проаналізувавши отримані результати, ми обрали експерта 1 (із найвищими 

коефіцієнтами компетентності), який очолили групу з шести експертів (2, 4, 6, 9, 12, 14) 
та залучили їх до етапу експериментальної роботи з інструментами для проведення 
дослідження. Експертиза якості анкети проводилась у кілька етапів. Після 
ознайомлення експертів з анкетою, було запропоновано дати відповіді та кілька 
запитань, які дозволили встановити коректність змісту та структури анкети, якість 
запитань, їх доречну послідовність та ін. Кожен експерт заповнював розроблений нами 
бланк експертизи якості анкети (див. Додаток), згідно з яким було внесено корективи 
до анкети та сформовано її остаточний варіант (наведений вище), який і 
використовувався в дослідженні. 

Так, експерти вважали за доцільне вилучити з анкети запитання щодо  
розуміння поняття «інформаційно-комунікаційна підтримка наукових досліджень», 
оскільки опрацювання відповідей на нього було б досить складним та суб’єктивним, у 
зв’язку з різноманітністю наданих відповідей. Також були внесені зміни щодо 
послідовності запитань, що забезпечило цілісність та повноту анкети. 
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Для встановлення якості запитань анкети експертам було запропоновано 
оцінити їх та дати відповіді на низку запитань щодо кожного запитання. Наведемо 
фрагмент оцінки якості запитання 2 анкети одним із експертів. 

Таблиця 7 
Зразок експертного оцінювання якості запитання анкети 

Питання анкети 

Запитання до експертів (оцінюються за шкалою 1-
10 або так/ні) 
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2. З якою метою Ви використовуєте засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій у науковій 
діяльності? 

 для пошуку наукових відомостей; 
 для наукового спілкування(е-листування, веб-

конференції тощо); 
 для збору експериментальних даних 

(проведення опитувань та тестувань); 
 для оприлюднення результатів наукової 

діяльності (розміщення в мережі Інтернет 
електронних навчальних ресурсів, наукових 
статей і матеріалів доповідей та ін.); 

 статистичного опрацювання результатів 
експериментальних досліджень; 

 для оформлення наукових досліджень, їх 
підготовки до публікації; 

 з іншою метою _______________________ 
 

10 9 9 9  ˅  ˅ 

 
Пропоноване питання не мало зауважень, тому його не потрібно було 

змінювати. Наведемо приклад запитання, до якого експерти висловили певні 
зауваження. 

Таблиця 8 
Зразок експертного оцінювання якості запитання анкети, яке має недоліки 

Питання анкети 

Запитання до експертів  
(оцінюються за шкалою 1-10 або так/ні) 
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Чи відомі Вам сервіси перевірки текстових 
матеріалів на антиплагіат? 

 так  
 ні; 

6 7 9 6  ˅ ˅  
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В результаті аналізу експерти запропонували змінити формулювання запитання 
та уточнити варіанти відповідей, забезпечивши місце для запису необхідних даних. 

Запитання після експертизи виглядало так: 
6. Чи використовуєте Ви сервіси перевірки текстових матеріалів на плагіат? 

Якщо так, то вкажіть які. 
 не використовую;  
 так _______________________________________ 

 
Результатом логічного контролю анкети була сумарна оцінка її якості, що 

відповідає кількості отриманих зауважень. Ті запитання, які містили очевидні вади, 
виключилися або коригувалися.  

Усі ці кроки були виконані до моменту пілотного анкетування. 
Наведемо результати анкетування викладачів (кандидатів та докторів 

педагогічних наук), адже на основі зібраної інформації були розроблені відповідні 
управлінські рішення щодо подальшого проектування педагогічного дослідження. На 
питання анкети відповідали 12 докторів педагогічних наук, 45 кандидатів педагогічних 
наук. 

Перше питання, задане респондентам, було таким: «Чи використовуєте Ви у 
науковій діяльності засоби інформаційно-комунікаційних технологій?». 
Проаналізувавши відповіді викладачів із науковими ступенями, ми з’ясували, що ІКТ у 
науковій діяльності використовують постійно 6 осіб (10,5 %), використовують часто 12 
респондентів (21,1 %), використовують фрагментарно 19 осіб (33,3 %), не 
використовують 13 осіб (22,8 %), 7 респондентів (12,3 %) вважають, що у науковій 
роботі комп’ютер лише заважає (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Показники відповідей викладачів закладів вищої освіти на запитання анкети щодо 

застосування засобів ІКТ у науковій діяльності 

З-поміж основних сфер застосувань засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій у науковій діяльності викладачі виокремили (рис. 3): 

 пошук наукових відомостей – 47 осіб (82,5 %);  
 наукове спілкування – 45 осіб(78,9 %);  
 для збору експериментальних даних – 19 осіб (33,3 %);  
 для оприлюднення результатів наукової діяльності – 8 осіб (14 %);  
 статистичного опрацювання результатів експериментальних досліджень – 

5 осіб (8,8 %);  
 для оформлення наукових досліджень, їх підготовки до публікації – 47 осіб 

(82,5 %);  
 з іншою метою – 5 осіб (8,8 %). 
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Рис. 3. Відповіді викладачів на запитання щодо цілей використання засобів ІКТ у 

науковій діяльності 
Проведене анкетування довело, що наразі незначна частка викладачів ЗВО, які 

мають наукові ступені, активно використовує засоби ІКТ в науковій роботі. Відповіді 
засвідчили, що викладачі-науковці у більшості випадків погоджуються з важливістю 
використання ІК-підтримки під час проведення науково-дослідницької роботи. 
Подальші питання приділяли увагу наступним проблемам: 

 роботі з науковими наукометричними системами відкритого доступу; 
 створенню власного наукометричного профілю у різних наукометричних 

базах; 
 розміщенню своїх наукових здобутків у наукометричних системах з 

використанням хмарних інформаційно-аналітичних сервісів для оцінки їх значущості;  
 використанню хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google 

Scholar;  
 аналізу інформації про власний науковий рейтинг та рейтинг інших 

науковців на основі індексу Гірша та і10-індексу й використанню її відповідно до потреб 
особистісного та наукового розвитку;  

 пошуку та добору наукових журналів для розміщення матеріалів за 
досліджуваною проблемою;  

 оприлюдненню, розповсюдженню та використанню результатів наукової 
діяльності. 

Відповіді на ці питання продемонстрували досить обмежену обізнаність 
респондентів у галузі використання засобів ІКТ в науковій діяльності. Досвідчені 
науковці практично не знають програм для проведення вебінарів та онлайн-
конференцій, хоча беруть участь у цих наукових заходах; майже 100 % опитуваних 
вказали, що серед сервісів для створення мультимедійних презентацій їм відомий 
лише PowerPoint; перевіркою текстових матеріалів на плагіат займаються лише окремі 
науковці; про можливості проведення онлайн-опитувань та використання сервісів 
статистичного опрацювання результатів анкетування й тестування знають менше, ніж 
20 % респондентів. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Проведений діагностичний зріз у формі анкетування, метою якого було 
вивчення позиції науково-педагогічних працівників (кандидатів і докторів педагогічних 
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наук, працівників педагогічних університетів) щодо застосування засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки наукових досліджень, довели, 
що проблема залучення засобів ІКТ для організації та проведення науково-
дослідницької роботи у педагогічному університеті є надзвичайно актуальною. 
Кількісний та якісний аналіз відповідей респондентів дав змогу сформулювати такі 
висновки: 

 більшість респондентів не знайомі із особливостями пошуку в мережі 
Інтернет, не знають міжнародних наукометричних баз; 

 програми пакету Microsoft Office використовують виключно для набору 
тексту і, зазвичай, обмежуються MS Word, ; 

 респонденти не використовували особисто інструменти для проведення 
вебінарів, онлайн-конференцій, хоча мали змогу спостерігати за деякими заходами, 
організованими в мережі Інтернет; 

 кандидати та доктори наук поверхнево знайомі з сервісами перевірки 
текстів на плагіат, але особливостей цих сервісів не знають; 

 опитані респонденти знають, який програмний засіб необхідний для 
створення презентацій, але переважна більшість не може назвати вимог до створення 
презентацій; 

 кандидати й доктори наук використовують соціальні мережі для 
спілкування, біля 45% є активними членами наукових спільнот; 

 96% респондентів підтримують інформатизацію освіти у науковій сфері. 
Перспективи дослідження вбачаємо у розширенні й поглибленні моніторингових 

процедур щодо застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій для 
підтримки наукових досліджень, зокрема, проведенні тестування, що надасть 
можливість уточнити показники сформованості ІК-компетентності науково-
педагогічних працівників.  

ДОДАТОК  
БЛАНК ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ АНКЕТИ 

Експерт _________________________________________________________________  
 (Прізвище, ім'я, по батькові) 

Шановний експерте! 
Під час заповнення бланку відмічайте власні оцінки в рядку навпроти виставленої Вами 

оцінки  використовуючи позначку ×  або ˅ 
 

Експертиза змісту та структури анкети  
 

Запитання до експертів 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лексична коректність запитань анкети           

Логічна послідовність запитань в 
анкеті 

          

Семантична відповідність запитань 
анкети темі дослідження 

          

Зміст, спрямованість запитань анкети           

Рекомендації експерта
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

Оцінка якості запитань анкети 

Питання анкети 
Запитання до експертів  

(оцінюються за шкалою 1-10) 
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1. Чи використовуєте Ви у науковій діяльності 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій? 
 використовую постійно; 
 використовую часто; 
 використовую фрагментарно; 
 не використовую, у науковій роботі комп’ютер 

лише заважає. 

        

2. З якою метою Ви використовуєте засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій у науковій 
діяльності? 
 для пошуку наукових відомостей; 
 для наукового спілкування(е-листування, веб-

конференції тощо); 
 для збору експериментальних даних 

(проведення опитувань та тестувань); 
 для оприлюднення результатів наукової 

діяльності (розміщення в мережі Інтернет 
електронних навчальних ресурсів, наукових 
статей і матеріалів доповідей та ін.); 

 статистичного опрацювання результатів 
експериментальних досліджень; 

 для оформлення наукових досліджень, їх 
підготовки до публікації; 

 з іншою метою __________________________ 
 

        

3. Чи використовуєте Ви пошукові системи мережі 
Інтернет у своїй наукової діяльності? Якщо так, то 
вкажіть які. 
 ні, не використовую  
 так, а саме _________________________ 

 

        

4. Чи використовуєте Ви в науковій діяльності 
програми пакету Microsoft Office та з якою метою? 
 не використовую; 
 так, використовую, а саме: ________________ 

 

        

5. Чи використовували Ви засоби для проведення 
вебінарів, онлайн-конференцій? Якщо так, вкажіть 
якими. 
 ні, не використовую; 
 так, а саме _________________________ 

 

        

6. Чи використовуєте Ви сервіси перевірки текстових 
матеріалів на плагіат? Якщо так, то вкажіть якими. 
 не відомі;  
 так, а саме: ____________________________ 

 

        

7. Чи користуєтесь Ви сервісами для створення 
мультимедійних презентацій? Якщо так, то вкажіть 
якими. 
 не використовую; 
 так, а саме: _________________________ 

 

        

8. Чи використовуєте Ви програмні засоби для 
роботи з мультимедіа? Якщо так, то вкажіть які. 
 не використовую; 
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 так, а саме ___________________________ 
 

9. Чи відомі Вам програми для тестування знань і 
умінь студентів, чи вмієте Ви в них працювати? 
 не використовую; 
 так, використовую, а саме: 

________________________________________ 
 

        

10. Чи використовуєте Ви сервіси статистичного 
опрацювання результатів анкетування й тестування? 
 не використовую; 
 так, а саме: 

________________________________________ 
 

        

11. Чи використовуєте Ви соціальні мережі для 
наукового спілкування? Якщо так, які саме?  
 не використовую; 
 так, а саме_____________________________ 

 

        

12. На яких етапах наукового дослідження доцільно 
використовувати засоби ІК-підтримки? 
____________________________________________ 
 

        

13. Чи вважаєте Ви важливою підготовку майбутніх 
магістрів та докторів філософії до застосування 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 
науковій діяльності? 

 так; 
 ні;  

        

14. Сформулюйте Ваше ставлення до 
інформатизації освіти. Назвіть існуючі проблеми 
щодо цього процесу. 
____________________________________________ 
 

        

 
Загальна оцінка, висновки та рекомендації експерта 

 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Дата експертизи ____________                                                  Підпис експерта ____________  
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Анотація. Технології дистанційного навчання висувають певні вимоги до викладача, 
який повинен сформувати готовність у майбутніх вчителів початкової школи застосовувати 
засоби дистанційного навчання у майбутній професійній діяльності. У статті автор розкриває 
й обґрунтовує критерії, показники і рівні професійної готовності майбутніх учителів початкової 
школи до застосування засобів дистанційного навчання відповідно до сформованих 
структурних компонентів. Виявлено й охарактеризовано зв’язки між ними. Забезпечення 
розвитку кожного з означених критеріїв створює внутрішні ознаки сформованої професійної 
готовності майбутнього педагога початкової школи до ефективного впровадження засобів 
дистанційного навчання. Окрім того визначено нові функції вчителя початкової школи в умовах 
використання засобів дистанційного навчання в професійній діяльності. Оскільки структура 
готовності вирізняється складністю та багатоаспектністю, наведено стислий огляд етапів 
проведення педагогічного експерименту.  

Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи; дистанційне навчання; готовність; 
педагогічний експеримент; критерії; рівні; показники. 
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Аbstract. The technologies of distance education make some demands to the educators 

who have to develop future primary school teachers` readiness to use distance learning tools in their 
future professional activity. In the article the author reveals and justifies some criteria, indicators and 
levels of future primary school teachers’ professional readiness to use distance learning tools 
according to designed structural components. Some connections between them are also proved and 
justified. Providing the development of each of the mentioned criteria discloses the internal indicators 
of the developed professional readiness of future primary school teachers for an effective 
implementation of the distance education tools. Moreover, some new functions of the primary school 
teacher in conditions of using distance learning tools are identified. The brief review of the stages of 
conducting the pedagogical experiment is presented due to complexity and multidimensional nature 
of readiness structure. 

Key words: future primary school teachers; distance learning; readiness; pedagogical 
experiment; criteria; levels; indicators. 

 
Актуальність дослідження. Дослідження сучасних українських та зарубіжних 

вчених засвідчують, що дистанційна форма навчання та її засоби є однією з рушійних 
сил, що призвели до реформування вищої освіти України. Перебудова освітнього 
процесу у вищій школі пов’язана насамперед із впровадженням нових освітніх 
технологій, що потребують від викладачів розробки відповідних навчально-
методичних матеріалів, які б спонукали студентів до самостійного здобуття знань. 
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Тому наразі перед науковцями постає питання не лише розроблення шляхів 
формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 
дистанційного навчання, а і впровадження інноваційних моделей та перевірка їх 
ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед основних методів, 
використовуваних для дослідно-експериментальної роботи, одним із провідних є 
педагогічний експеримент як комплексний багатокомпонентний метод дослідження, 
призначений для об’єктивної та доказової перевірки вірогідності гіпотези, теоретичних 
конструкцій, уточнення окремих висновків наукової теорії, який є ієрархічно 
організованим і контрольованим процесом науково-педагогічної діяльності 
(Е. Панасенко [1]). «Енциклопедія освіти» (І. Маноха) визначає педагогічний 
експеримент як метод наукового пізнання, в основу якого покладено цілеспрямований 
процес отримання об’єктивних наукових даних про сутність, динаміку, існування та 
розвитку предмету дослідження [2, с. 255]. 

Ще одну, досить цікаву думку, щодо сутності змісту педагогічного експерименту, 
висловив О. Жосан. Науковець стверджує, що «суть експерименту полягає в 
розкладанні цілісного педагогічного явища на складові елементи; внесенні змін до 
умов, в яких ці елементи функціонують; відслідковуванні окремих досліджуваних 
сторін і явищ; фіксуванні результатів навчально-виховного процесу в умовах 
експерименту» [3, с.26]. Отже, експеримент посідає важливе місце у загальній системі 
методів дослідження. За його допомогою можуть бути встановлені наукові факти, 
обґрунтовані та узагальнені нові дані у контексті більш загальних теорій та побудовані 
нові гіпотези та теорії на основі одержаних результатів. 

Формулювання цілей статті. Спробуємо представити процедуру 
експериментальної перевірки ефективності моделі формування готовності майбутніх 
учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання, критерії, 
показники та рівні сформованості названого педагогічного феномену. 

Результати дослідження. На підставі аналізу наукової літератури та власних 
спостережень нами було сформульовано три етапи дослідження професійної 
готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів 
дистанційного навчання.  

Зміст та методи дослідження на кожному з етапів проведення педагогічного 
експерименту подано в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Етапи проведення педагогічного експерименту 

Назва 
етапу 

Зміст Методи 

А
н
а
л

іт
и
ко

-к
о
н
с
т

а
т

у
в
а
л

ь
н
и
й
 

 

Визначення наукової проблеми 
дослідження. Визначення об’єкту, 
предмету, мети та завдання дослідження. 

Аналіз нормативно-правової бази, 
психолого-педагогічної, наукової 
та методичної літератури. 

Аналіз базових понять. Аналіз основних 
понять дослідження (феномену 
дистанційної освіти з технологічного, 
культурологічного, соціального боків), 

Аналіз нормативно-правової бази, 
психолого-педагогічної, наукової 
та методичної літератури. 

Проведення констатувально- 
діагностичних зрізів педагогічного 
експерименту. 

Опитування, тестування, 
анкетування, спостереження. 

Аналіз результатів Методи математичної статистики, 
експертна оцінка 

Формулювання основних положень 
концепції дослідження. 

Аналіз шкільної документації, 
психолого-педагогічної, наукової 
та методичної літератури. 
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Вибір експериментальних методів 
дослідження для визначення рівнів 
сформованості готовності майбутніх 
вчителів початкової школи до 
застосування засобів дистанційного 
навчання. 

Аналіз наукової та методичної 
літератури. Вивчення й 
узагальнення педагогічного 
досвіду 

П
р
о
ц

е
с
у
а
л

ь
н
о
д
ія

л
ь
н
іс

н
и
й
 

 

Моделювання процесу формування 
готовності майбутніх вчителів початкової 
школи до застосування засобів 
дистанційного навчання. 

Анкетування, тестування, 
практичні завдання. 

Висунення гіпотези,  формулювання 
педагогічних умов.  

Аналіз психолого-педагогічної, 
наукової та методичної літератури 
та інтернет джерел. Складання 
бібліографії для роботи з 
досліджуваною проблемою. 

Вивчення й аналіз сучасних засобів 
дистанційного навчання. 

Аналіз програмного забезпечення 
для дистанційного навчання, вибір 
навчальної платформи і 
допоміжних сервіси. 

Проектування дистанційного курсу 
«Технології дистанційного навчання у 
вивченні дисциплін початкової школи» та 
Впровадження у практику підготовки 
майбутніх учителів початкових класів 
теоретичних та практичних знань про 
дистанційне навчання і його засоби.  

Використання методів 
дистанційного  навчання  
 

Розроблення методичних рекомендацій 
до виконання завдань дистанційного 
курсу 

Практичні (проектні) завдання 

У
за

г
а
л

ь
н
ю

в
а
л

ь
н
о

-р
е
ф

л
е
кс

и
в
н
и
й
 

 

Опрацювання отриманих 
експериментальних результатів, 
перевірка вірогідності висунутої гіпотези. 

Кількісний та якісний аналіз 
результатів контролю, методи 
математичної статистики. 

Формулювання висновків визначення 
перспективи подальших досліджень 
означеної проблеми. 

Аналіз та синтез. 

 
Отже, в експериментальній перевірці ефективності моделі формування 

професійної готовності майбутніх учителів початкових класів засобами дистанційного 
навчання застосовувався комплекс різноманітних методів, серед яких: 

 аналіз нормативно-правової бази, навчально-методичної документації, 
психолого-педагогічної, наукової та методичної літератури, інтернет джерел; 

 спостереження – цілеспрямоване сприймання певного педагогічного 
явища, в процесі якого дослідник отримує конкретний практичний матеріал; 

 вивчення й узагальнення педагогічного досвіду; 
 педагогічний експеримент, організований з метою перевірки розроблених 

теоретичних припущень, зокрема гіпотези, висунутої на початку дослідження; 
 експертне оцінювання; 
 аналіз програмного забезпечення для дистанційного навчання, вибір 

навчальної платформи і допоміжних сервісів; 
 тестування (використовувалися тести діагностики рівня засвоєння знань, 

умінь, ступеня сформованості якостей особистості тощо); 
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 анкетування – популярний соціологічний метод дослідження, що 
передбачав масове збирання матеріалу за допомогою спеціально розроблених 
опитувальників; 

 кількісний та якісний аналіз результатів контролю,статистичні методи 
аналізу здобутих даних, реалізовані з використанням програмних засобів MS Excel та 
вбудованого модулю «Статистика» навчального середовища MOODLE. 

На основі компонентів готовності майбутніх учителів початкової школи до 
застосування засобів дистанційного навчання виокремимо критерії та показники рівнів 
сформованості досліджуваного педагогічного феномену на констатувальному та 
контрольному етапах педагогічного експерименту. 

Таблиця 2. 
Компоненти, критерії, показники й 

методиформуванняпрофесійноїготовностімайбутніхучителівпочаткової школи 
до застосування засобів дистанційного навчання 

Компон
енти 

Критерії Показники Методи 

М
от
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ац
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 потреба використання у професій діяльності 
засобів дистанційного навчання; 
 стійке прагнення до опанування теорією та 
практикою ознайомлення учнів із засобами 
дистанційного навчання; 
 усвідомлення необхідності застосування 
засобів дистанційного навчання у професійній 
освіті. 

Анкетування, 
співбесіда, 

спостереження 

К
ог

ні
ти

вн
ий

 

Ін
ф
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-
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 обсяг знань про систему дистанційного 
навчання, засоби дистанційного навчання, 
допоміжні сервіси та їх контенти; 
 обізнаність зі психолого-педагогічними 
принципами застосування засобів дистанційного 
навчання у навчально-виховному процесі  
початкової школи; 
 широта обізнаності у галузі дистанційного 
навчання та його засобів. 

Тестування 

О
пе
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ц

ій
ни
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П
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ц
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 уміння користуватися навчальними 
засобами дистанційного навчання; 
 уміння проектувати і реалізовувати 
навчальний процес з використанням засобів 
дистанційного навчання; 
 уміння користуватися системою 
дистанційного навчання; 
 уміння створювати власну навчальну 
продукцію за допомогою допоміжних програм. 

Проблемно-
пошукові та 

творчі завдання 

 
Більш докладно розкриємо ознаки визначених критеріїв: 
1) мотиваційно-ціннісний критерій дозволяє визначити зацікавленість 

студента у майбутній професійній діяльності та ставлення до дітей молодшого 
шкільного віку; спрямованість майбутнього вчителя початкових класів на застосування 
дистанційних засобів навчання у професійній діяльності, наявність прагнення та 
потреб користуватися набутими знаннями, уміннями та навичками у цьому виді 
роботи; потребу у самовдосконаленні; зацікавленість у демонстрації та передачі 
набутих знань в області дистанційних технологій; 

2) інформаційно-знаннєвий критерій визначається наявністю знань з 
фахових дисциплін, а також здатністю їх викладати, використовуючи засоби 
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дистанційного навчання; знання про сутність дистанційного навчання та дистанційних 
технологій, особливості їх застосування у початковій школі; володіння системою 
знань, що необхідні для успішного впровадження засобів дистанційної освіти у 
майбутню професійну діяльність; знання про технічні особливості системи 
дистанційного навчання та навчальних дистанційних засобів,їх вплив на навчально-
виховальні процеси; 

3) процесуально-діяльнісний критерій як наявність комплексу професійних 
умінь та навичок, якими має володіти вчитель початкових класів для ефективної 
діяльності з організації навчання та виховання учнів застосовуючи дистанційні 
технології;обирати оптимальні засоби дистанційного навчання для використання на 
уроці доцільно до його змісту та мети з урахуванням відповідних вікових особливостей; 
створення власних дистанційних навчальних засобів у різноманітних онлайн-сервісах; 
постійне їх удосконалення умінь створювати власні навчальні продукти та опанування 
нових програм з метою переходу на вищий рівень педагогічної майстерності;прояв 
ініціативи та творчих здібностей в організації та проведенні уроків із застосуванням 
засобів дистанційного навчання. 

На нашу думку, застосування комплексу обраних методів для перевірки 
виконання даних критеріїв дало змогу отримати достовірні та чіткі результати. 
Ґрунтуючись на них, ми отримали змогу діагностувати сучасний стан готовності 
майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання 
у професійній діяльності та ознайомлення молодших школярів із інформаційно-
комунікаційними технологіями. 

Для оцінки ефективності розроблених вище критеріїв та показників вважаємо за 
необхідне виділити чотири рівні її сформованості: низький, середній, достатній та 
високий. Ці рівні характеризують професійну готовність майбутніх учителів до 
застосування засобів дистанційного навчання у початковій школі й визначають ступінь 
сформованості здатності самостійно обирати зміст і можливі методи подальшого 
розвитку (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Рівні сформованості професійної готовності майбутніх вчителів 

початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання 
Назва рівня Характеристика рівня 

Низький 

Інертне ставлення майбутнього учителя початкової школи до 
застосування засобів дистанційного навчання у педагогічній діяльності. 
Відсутнє бажання працювати за обраним фахом та недостатня 
вмотивованість до оволодіння теорією й методикою організації навчальної 
діяльності молодших школярів засобами дистанційного навчання. Сутність 
дистанційного навчання та його засобів сприймається та розуміється 
частково, слабко сформоване художньо-образне мислення, незначне 
володіння фаховою термінологією, стихійність мотивації та ситуативний 
інтерес до застосування засобів дистанційного навчання у навчальній і 
подальшій професійній діяльності. Низький рівень теоретичних знань про 
навчальну мотивацію учнів початкової школи, науково-теоретичні основи 
застосування засобів дистанційного навчання у процесі навчання учнів 
молодших класів, засоби та інструменти дистанційного навчання. 
Відсутність бажання до професійного росту та самовдосконалення. Майже 
відсутні уміння та навички виконання професійних завдань із застосуванням 
засобів дистанційного навчання, а також здійснення самостійної 
професійної діяльності. 

Середній 

Наявний інтерес до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
зокрема дистанційних технологій, однак усвідомлення їх значущості як 
засобу професійної діяльності не виходить за межі навчального матеріалу. 
Ставлення до застосування дистанційних навчальних систем у педагогічній 
діяльності інтуїтивне, проте позитивно-активне відносно педагогічної 
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діяльності. Об’єктивна оцінка рівня власної готовності до використання 
мультимедійних навчальних систем у процесі навчання молодших 
школярів. Сприймання засобів дистанційного навчання на репродуктивному 
рівні, без глибокого усвідомлення їх науково теоретичних основ. 
Застосування знань та спеціальної фахової термінології неглибоке, на 
задовільному рівні. Майже відсутнє прагнення до розширення своїх знань в 
означеній області. Наявне уміння використовувати готовий мультимедійний 
засіб, забезпечувати комунікативний контакт із кожним учнем, 
контролювати успішність навчання, об’єктивно оцінювати її поточні 
результати. 

У сфері ІКТ сформовані основні уміння користувача-початківця. 
Застосування дистанційних технологій для розв’язання змістових і 
професійно зорієнтованих завдань обмежені виконанням за вже відомими 
зразками. Аналітичні оцінні навички роботи із засобами дистанційної освіти 
виявляються не достатньо. Відсутні творчі прояви у сфері застосування 
дистанційних засобів у професійній діяльності. 

Достатній 

Наявні стійкий професійно-пізнавальний інтерес до дистанційних 
засобів навчання, позитивне ставлення до педагогічної діяльності та 
оволодіння теорією й методикою навчання із використанням ІКТ. Глибокі 
знання з педагогіки, психології, основних галузей початкової школи та 
науково-теоретичних передумов застосування дистанційних навчальних 
систем. Знання  засобів дистанційного навчання та розвинені навички 
користування ними в навчальній діяльності. Уміння формувати позитивну 
мотивацію до навчання, контролювати й об’єктивно оцінювати навчання. 
Прагнення до самоосвіти та розширення досвіду з питань використання 
дистанційних технологій. Наявні здатність пов’язувати професійні успіхи з 
використанням дистанційних технологій, уміння застосовувати їх для 
виконання навчально-виховних завдань, проте творчі прояви в розробці 
власних дистанційних засобів досить формалізовані. Відсутній пошук 
власних методів застосування засобів дистанційного навчання на уроках в 
школі відсутній. 

Високий 

Наявне усвідомлення необхідності застосування засобів дистанційного 
навчання у професійній діяльності та здатність донести оточуючим свою 
точку зору з цього питання. Усталена потреба в професійній самореалізації 
в умовах застосування дистанційних технологій. Присутні глибокі знання та 
розуміння науково-теоретичних основ створення власних дистанційних 
продуктів для початкової школи. На високому рівні розвинені вміння й 
навички мотивувати молодших школярів до навчання, забезпечувати 
продуктивну взаємодію з  кожним школярем, своєчасно виявляти і вносити 
зміни у власну організаторську діяльність та об’єктивно оцінювати поточні 
результати своєї роботи. Наявна здатність відбирати й застосовувати на 
практиці оптимальні для конкретної педагогічної ситуації дистанційні 
засоби. Наявна здатність пов’язувати власні професійні успіхи з 
використанням засобів дистанційного навчання як для вирішення особистих 
пізнавальних професійно зорієнтованих потреб, так і в навчально-
виховному процесі школи. Творчі прояви у сфері застосування засобів 
дистанційного навчання у професійній діяльності характеризує 
оригінальність та неординарність. Сформована професійна готовність до 
застосування засобів дистанційного навчання у професійній діяльності. 

 
Вважаємо за доцільне навести характеристику рівнів сформованості 

професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів 
дистанційного навчання у відповідності до структурних компонентів,оскільки це 
конкретизує кожен з рівнів.  
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Таблиця 4. 
Характеристика рівнів сформованості професійної готовності майбутніх 

вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання у 
відповідності до структурних компонентів 

Структур-
ний 

компонент 
Назва рівня Характеристика рівня 

М
о
т

и
в
а
ц

ій
н
и
й
 

Низький 

Інертне ставлення майбутнього учителя початкової школи 
до застосування засобів дистанційного навчання у 
педагогічній діяльності. Відсутнє бажання працювати за 
обраним фахом та недостатня вмотивованість до оволодіння 
теорією й методикою організації навчальної діяльності 
молодших школярів засобами дистанційного навчання. 
Стихійність мотивації та ситуативний інтерес до застосування 
засобів дистанційного навчання у навчальній і подальшій 
професійній діяльності. Відсутність бажання до професійного 
росту та самовдосконалення. 

Середній 

Наявний інтерес до сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, зокрема дистанційних технологій, однак 
усвідомлення їх значущості як засобу професійної діяльності 
не виходить за межі навчального матеріалу. Ставлення до 
застосування дистанційних навчальних систем у педагогічній 
діяльності інтуїтивне, проте позитивно-активне відносно 
педагогічної діяльності. Об’єктивна оцінка рівня власної 
готовності до використання мультимедійних навчальних 
систем у процесі навчання молодших школярів. Майже 
відсутнє прагнення до розширення своїх знань в означеній 
області. 

Достатній 

Наявні стійкий професійно-пізнавальний інтерес до 
дистанційних засобів навчання, позитивне ставлення до 
педагогічної діяльності та оволодіння теорією й методикою 
навчання із використанням ІКТ. Прагнення до самоосвіти та 
розширення досвіду з питань використання дистанційних 
технологій.  

Високий 

Наявне усвідомлення необхідності застосування засобів 
дистанційного навчання у професійній діяльності та здатність 
донести оточуючим свою точку зору з цього питання. 
Усталена потреба в професійній самореалізації в умовах 
застосування дистанційних технологій.  

К
о
г
н
іт

и
в
н
и
й
 

Низький 

Сутність дистанційного навчання та його засобів 
сприймається та розуміється частково, слабко сформоване 
художньо-образне мислення, незначне володіння фаховою 
термінологією. Низький рівень теоретичних знань про 
навчальну мотивацію учнів початкової школи, науково-
теоретичні основи застосування засобів дистанційного 
навчання у процесі навчання учнів молодших класів, засоби 
та інструменти дистанційного навчання. 

Середній 

Сприймання засобів дистанційного навчання на 
репродуктивному рівні, без глибокого усвідомлення їх науково 
теоретичних основ. Застосування знань та спеціальної 
фахової термінології неглибоке, на задовільному рівні.  

Достатній 

Глибокі знання з педагогіки, психології, основних галузей 
початкової школи та науково-теоретичних передумов 
застосування дистанційних навчальних систем. Знання  
засобів дистанційного навчання та розвинені навички 
користування ними в навчальній діяльності. 
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Високий 
Присутні глибокі знання та розуміння науково-теоретичних 

основ роботи у системі дистанційного навчання та створення 
власних дистанційних продуктів для початкової школи. 

О
п
е
р
а
ц

ій
н
и
й
 

Низький 
Майже відсутні уміння та навички виконання професійних 

завдань із застосуванням засобів дистанційного навчання, а 
також здійснення самостійної професійної діяльності. 

Середній 

Наявне уміння використовувати готовий мультимедійний 
засіб, забезпечувати комунікативний контакт із кожним учнем, 
контролювати успішність навчання, об’єктивно оцінювати її 
поточні результати. У сфері ІКТ сформовані основні уміння 
користувача-початківця. Застосування дистанційних 
технологій для розв’язання змістових і професійно 
зорієнтованих завдань обмежені виконанням за вже відомими 
зразками. Аналітичні оцінні навички роботи із засобами 
дистанційної освіти виявляються не достатньо. Відсутні творчі 
прояви у сфері застосування дистанційних засобів у 
професійній діяльності. 

Достатній 

Уміння формувати позитивну мотивацію до навчання, 
контролювати й об’єктивно оцінювати навчання. Наявні 
здатність пов’язувати професійні успіхи з використанням 
дистанційних технологій, уміння застосовувати їх для 
виконання навчально-виховних завдань, проте творчі прояви 
в розробці власних дистанційних засобів досить 
формалізовані. Відсутній пошук власних методів 
застосування засобів дистанційного навчання на уроках в 
школі відсутній. 

Високий 

На високому рівні розвинені вміння й навички мотивувати 
молодших школярів до навчання, забезпечувати продуктивну 
взаємодію з  кожним школярем, своєчасно виявляти і вносити 
зміни у власну організаторську діяльність та об’єктивно 
оцінювати поточні результати своєї роботи. Наявна здатність 
відбирати й застосовувати на практиці оптимальні для 
конкретної педагогічної ситуації дистанційні засоби. Наявна 
здатність пов’язувати власні професійні успіхи з 
використанням засобів дистанційного навчання як для 
вирішення особистих пізнавальних професійно зорієнтованих 
потреб, так і в навчально-виховному процесі школи. Творчі 
прояви у сфері застосування засобів дистанційного навчання 
у професійній діяльності характеризує оригінальність та 
неординарність. Сформована професійна готовність до 
застосування засобів дистанційного навчання у професійній 
діяльності. 

 
У дослідженні формування готовності майбутніх вчителів початкової школи до 

використання дистанційних технологій у професійній діяльності необхідно 
враховувати специфіку галузей початкової школи. В зв’язку з цим, важливо розглянути 
особливості професійної діяльності вчителя початкової школи до роботи у системі 
дистанційного навчання. 

Оскільки особливості діяльності визначаються змістом її цілей та предметом, на 
який вона спрямована, обстановкою, засобами і способами, за допомогою яких вона 
здійснюється, визначимо, які дії необхідно виконувати вчителю початкових класів для 
роботи в системі дистанційної освіти.  

Через те, що традиційне очне навчання істотно відрізняється від дистанційної 
технології навчання, яка розглядається як спосіб реалізації навчального процесу, 
заснованого на використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
професійна діяльність вчителя початкових класів суттєво змінюється через 
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необхідність активного цілеспрямованого використання сучасних комп’ютерних 
технологій. 

В умовах дистанційного навчання змінюються функції вчителя початкової 
школи. Помітно знижується роль вчителя, пов’язана з трансляцією, передачею 
навчальної інформації. У системі дистанційного навчання вчитель може виступати в 
якості: 

 організатора в плані орієнтації, визначення напрямків навчальної діяльності, 
стимулювання учня до виконання, як передбачених програмою завдань, так і 
ініціативних творчих робіт; 

 консультанта в плані допомоги правильного використання навчального 
матеріалу, засобів інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерних 
телекомунікацій, програмних засобів навчального призначення та ін.); 

 партнера при спільному виконанні завдань, з якими виникли труднощі, 
проведенні дискусій та обговорень різних тим з метою розвитку навичок мовлення, в 
тому числі відпрацювання дискутивних умінь, аргументації висловлювань, логічної 
оцінки фактів; 

 координатора, супроводжуючого пошукову та дослідницьку діяльність учня, 
що сприяє критичному ставленню до відбору, інтерпретації та подання інформації; 

 менеджера, який займається аналізом результатів навчальної діяльності 
учнів, прийняттям рішень щодо вдосконалення процесу навчання і самокорекції 
навчальної діяльності учнів. 

Отже, діяльність вчителя початкової школи у дистанційному навчанні, 
заснованому на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, передбачає 
здійснення наступних дій: 

1. Встановлення контакту і ініціювання навчальної діяльності  учня на основі 
комп’ютерних телекомунікацій. 

2. Визначення індивідуального для кожного учня маршруту освоєння змісту 
навчального матеріалу та навантаження з урахуванням виявлених індивідуальних 
особливостей того, хто навчається, що впливають на процес навчання: мотиви, 
інтереси, схильності, рівень поточної успішності, актуальні труднощі і прогалини в 
знаннях і уміннях. 

3. Аналіз результатів виконання практичних завдань і коригування його 
діяльності на основі аналізу допущених ним помилок.  

4. Визначення заходів по ліквідації прогалин в знаннях і уміннях.  
5. Організація навчального спілкування всіх суб’єктів навчання на основі 

застосування комп’ютерних телекомунікацій з метою реалізації комунікативної 
спрямованості засобів дистанційного навчання. 

6. Перевірка виконаних учнями домашніх завдань, визначення питомої ваги 
домашнього завдання, виставлення оцінки, організація, якщо це необхідно, діяльності 
того, хто навчається з виправлення домашнього завдання. 

7. Особливу увагу педагогу слід приділяти організації і координації самостійної 
індивідуальної роботи, перевірці завдань, контролю результатів і динаміки засвоєння 
знань і умінь. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Таким чином, відповідно до сформованих структурних компонентів у статті 
розкрито й обґрунтовано критерії, показники і рівні професійної готовності майбутніх 
учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. Виявлено 
й охарактеризовано зв’язки між ними. Окрім того визначено нові функції вчителя 
початкової школи в умовах використання засобів дистанційного навчання в 
професійній діяльності. 

Розвиток і застосування дистанційних технологій навчання істотно впливає на 
професійно-педагогічну підготовку вчителя початкових класів і вимагає від викладача 
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ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та формування 
готовності студентів до роботи із засобами дистанційного навчання. В свою чергу 
сформована готовність потребує перевірки, для цього в системі підготовки майбутніх 
вчителів початкової школи існує своя варіація специфічних структурних компонентів 
готовності, які в свою чергу мають ряд  критеріїв, показників та  рівнів, що надають 
змогу викладачу ефективно формувати та діагностувати готовність майбутніх вчителів 
початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. 
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Анотація. Технологічна модернізація освіти потребує удосконалення підходів до 

навчально-виховного процесу і активного професійного впровадження мультимедійних 
освітніх технологій. Проблема залучення інтерактивних технологій в музично-виховний процес 
є на часі і активно досліджується провідними вітчизняними і зарубіжними науковцями: 
М. Дядченко, О. Камерисом, І. Кобозевою, І. Красильниковим, Н. Мошкаровою, 
К. Панферовою, Н. Савченко, Л. Шевченко та ін. Проте, впровадження засобів мультимедіа в 
освітній процес ускладнюється недостатністю методичних розробок застосування сучасних 
інтерактивних технологій та педагогічних обґрунтувань концепції їх використання в практичний 
діяльності. Мета дослідження полягає в розробці навчально-методичних рекомендацій зі 
створення мультимедійного плакату в програмі Конструктора – ІП Microsoft Power Point як 
сучасного навчального засобу та використання його у професійній підготовці майбутніх 
учителів музики. Автор доводить, що використання мультимедійного плакату в професійній 
підготовці майбутніх учителів музики сприятиме залученню до широкого інформаційного 
простору, забезпечуватиме багаторівневу роботу з аудіо- візуалізацією на всіх етапах 
освітнього процесу, розширить можливості інтеграції та використання різноманітного 
мультимедійного контенту на уроках «Музики» в початковій школі. 

Ключові слова: мультимедійні технології; інтерактивний плакат; професійна освіта 
майбутніх учителів музики. 
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Аbstract. Technological modernization of education needs to improve approaches to the 

educational process and implement multimedia educational technologies. The problem of inclusion 
of interactive technology into the musical education process is relevant and actively investigated by 
leading Ukrainian and foreign scholars. However, implementing multimedia in the educational 
process is complicated by the lack of methodological development of the use of modern interactive 
technology and pedagogical substantiation of the concept of their use in practical activities. The 
purpose of the study is to develop educational and methodological guidelines for creating a 
multimedia poster in the Designer Program – the Microsoft Power Point IP as a modern educational 
tool and its use in the training of future music teachers. The author proves that the use of the 
multimedia poster in the professional training of future music teachers will contribute to the broader 
information space, provide multilevel audio visualization at all stages of the educational process, 
expand the possibilities for integrating and using various multimedia content in the music lessons at 
primary school. 

Keywords: multimedia technology; interactive poster; professional training of future music 
teachers. 

 
Актуальність дослідження. Упровадження мультимедійних технологій у 

музично-педагогічний процес відповідає вимогам Концепції нової української школи 
щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності, медіа грамотності, 
здатності до пошуку та засвоєння нових знань, загальнокультурної компетентності та 
ін. Постійний розвиток і оновлення технічного обладнання навчальних закладів та 
властивість мультимедійних технологій до інтегрування освітнього середовища 
підтверджує влучне і активне впровадження мультимедіа в освітній процес початкової 
школи [1]. Цей факт вказує на необхідність модернізації підходів та вдосконалення 
процесу використання мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх 
вчителів, зокрема вчителів музичного мистецтва. 

Необхідні умови успішного використання мультимедійних навчальних 
технологій включають у себе організацію однорідного інтерактивного освітнього 
середовища, створення умов для розвиваючого навчання, забезпечення 
індивідуального підходу із урахуванням особистих якостей освітян [7]. Одним із 
актуальних сучасних програмних засобів, розроблених за мультимедійними 
технологіями, є навчальний посібник нового покоління – інтерактивний 
мультимедійний плакат. 

Інтерактивність (від англ. Interaction — «взаємодія») як специфічна риса 
сучасних навчальних засобів характеризує Програмні педагогічні засоби (ППЗ), 
розроблені для різних дисциплін шкільної освіти, електронні навчально-методичні 
комплекси (ЕНМК), які входять до складу забезпечення викладання навчальних курсів 
вищої школи, а також авторські електронні навчальні видання. Інтерактивність 
цифрових технологій відображає  характер і ступінь взаємодії між об’єктами, що дає 
можливість організувати діалоговий обмін аудіо- візуальною інформацією за діями 
користувача (текстові фрагменти, аудіо- відео матеріали, анімація, графіка, інтернет 
ресурси та ін.) [2]. 

Отже, впровадження техніки використання інтерактивного мультимедійного 
плакату в професійну підготовку майбутніх учителів музики є актуальним, таким, що 
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сприяє залученню до широкого інформаційного простору, забезпечує багаторівневу 
роботу з аудіо- візуалізацією на всіх етапах освітнього процесу, розширює можливості 
інтеграції та використання освітнього матеріалу на уроках «Музики» в початковій 
школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання системного залучення 
інтерактивних технологій в педагогічний процес є предметом активного наукового 
пошуку вітчизняних і зарубіжних учених. 

Активно розкривали проблематику взаємодії людини із комп’ютером на рівні 
партнерських стосунків Н. Бєлявіна, Т. Волобуєва, Ф. Рибаков, М. Сенченко та ін.; 
широко вивчали методології і теорії впровадження комп’ютерних технологій в освіту 
Б. Гершунський, М. Жалдак, Н. Морзе , О. Тихомиров та ін. Багато уваги у вчених 
розвідках приділено питанню реалізації специфічних можливостей комп’ютера у 
навчальній діяльності із застосуванням програмних технічних засобів (О. Гончаров, 
Ю. Кузнєцов, І. Мархель та ін.). 

Область дослідження залучення мультимедійних технологій в музично-
педагогічний процес порушують сучасні вчені: І. Горбунова, М. Дядченко, 
І. Заболотська, Л. Ісак, О. Камерис, І. Красильников, Н. Мошкарова, Н. Савченко, 
О. Шликова та ін. Зокрема, Л. Шевченко [12] підкреслює переваги та розкриває 
педагогічні умови застосування медійних технологійпід час професійної педагогічної 
освіти. К. Панферова пов’язує значення сучасного напряму в музичній педагогіці із 
впровадженням мультимедійних освітніх технологій [8], а І. Кобозева відмічає, що 
успішна музично-педагогічна діяльність можлива тільки за умови «широкого погляду 
на світ та поєднання теоретико-пізнавального, практичного, творчого, морального та 
естетичного відношення до дійсності» [5, с. 296], що стає можливим за умови 
використання мультимедійних технологій. 

Проте, впровадження мультимедійних технологій в освітній професійний процес 
ускладнюється недостатністю методичних розробок застосування сучасних 
інтерактивних технологій та педагогічних обґрунтувань концепції використання 
мультимедійних технологій в практичний діяльності. 

На нашу думку, одним із ефективних навчальних засобів, які реалізовані на 
основі мультимедійних технологій, може стати інтерактивний мультимедійний плакат 
як електронний навчальний посібник, який включає інтерактивні елементи, здійснює 
навігацію, що дозволяє відобразити необхідну інформацію: графічну, звукову, відео, 
статичний текст. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у розробці навчально-
методичних рекомендацій зі створення мультимедійного плакату в програмі 
Конструктора – ІП Microsoft Power Point та використання у професійній підготовці 
майбутніх учителів музики. 

Результати дослідження. На сьогодні музична педагогічна освіта переживає 
процес технічної цифрової модернізації накопичення та примноження сучасних медіа 
технологій.Мультимедійні освітні технології в сучасній педагогіці  знаходяться у стані 
постійного розвитку та вдосконалення і являються перспективним напрямком 
загальної музичної освіти. Це пов’язано із комп’ютеризацією навчального процесу, 
модифікацією методичного забезпечення та матеріальної бази. Метою використання 
мультимедійних технологій в музичному освітньому середовищі є оптимізація 
традиційних методів навчання із використанням сучасних цифрових технологій [8]. 

«Мультимедіа (multimedia – буквально: багатосередовищність) – це 
комп’ютерно орієнтований метод відображення інформації, який ґрунтується на 
використанні текстових, графічних і звукових можливостей комп’ютера в 
інтерактивному режимі; комп’ютерна технологія, що дозволяє гнучко керувати 
потоками різноманітної інформації: текстами, графічними зображеннями, музикою, 
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відеозображенням (наприклад, забезпечує можливість водночас працювати з текстом 
і слухати музику за допомогою персонального комп’ютера)» [3, с. 265]. 

Мультимедійні технології демонструють особливий вплив на сприйняття 
користувачів завдяки полісередовищній природі цього феномену та володіють 
унікальними можливостями об’єднання інтерактивних форм навчання із 
інтегративними властивостями художньо-естетичного курсу «Музичне мистецтво» у 
початкових класах.  

 Психологами доведено, що діти початкової ланки погано запам’ятовують 
інформацію, яку отримують окремо через зір або слух (лише 10%). Але процес 
сприйняття значно покращується, якщо інформація поступає через декілька 
рецепторів. Наприклад, якщо бачать і чують, діти запам’ятовують 50% наданої 
інформації; обговорюють бачене і почуте – 70%; проводять відповідні дії і обговорюють 
– 90% інформації [11]. Отже, мозок дитини набагато легше сприйматиме інформацію, 
надану мультимедіа засобами, які припускають синтетичне залучення декількох 
чуттєвих рецепторів одночасно. 

Специфічні властивості мистецького курсу базуються на внутрішньому синтезі 
самого мистецтва, зокрема музики. Це доводять такі технічні феномени світового 
мистецтва, як кольорова музика, картини, які говорять, фонтани, які співають, та ін. До 
речі, епоха музичного романтизму насичена загальною ідеєю синтезу мистецтв, 
представлених оперною творчістю Вагнера, програмовою музикою Ліста, Шумана, 
Берліоза, що поєднує розмаїття мистецтв (література, живопис, скульптура та ін.). Це 
дало свій результат у посиленні образної мови, індивідуалізації драматургії [6]. 

Саме тому інтерактивний мультимедійний плакат завдяки технічним 
властивостям надає можливість якнайширше розкрити багатогранний світ музичного 
мистецтва.  

Н. Соніна дає таке визначення цього мультимедійного феномену: 
«Інтерактивний плакат – це цифровий освітній ресурс, де інформація презентується 
поступово, розгортаючись в залежності від управління користувача [10]. 

Ряд науковців (П. Ерднієв [14], Г. Селевко [9], В. Штейнберг [13]) представляють 
інтерактивний плакат, як багатовимірний інструмент, який забезпечує подачу 
інформації у вигляді так званих укрупнених дидактичних одиниць – «систем понять, 
об’єднаних на основі їх смислових, логічних зв’язків і утворюють одиницю інформації, 
що засвоюється цілісно» [3, с. 272].  

На наш погляд, більш узагальнене визначення інтерактивного плакату 
запропоновано Гавріловою Л.:  

«Інтерактивний плакат є електронним освітнім засобом нового типу, який 
забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності 
навчального процесу. Він органічно інтегрується в навчально-виховний процес 
традиційного (аудиторного) та дистанційного навчання. У цифрових освітніх ресурсах 
цього типу інформація представляється не відразу, вона розвертається залежно від 
дій користувача, який управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю — 
це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація  
матеріалу» [3, с. 271]. 

Проаналізувавши ряд визначень, враховуючи специфіку предметів художньо-
естетичного курсу взагалі та музичного мистецтва зокрема, пропонуємо до уваги 
наступне визначення: Інтерактивний плакат – мультимедійний освітній ресурс, 
представлений цілісним об’єднанням інформаційних, наочних складових за темою 
або розділом, який поєднує у собі сучасні мультимедійні технології та широку 
поліморфію мистецького синтетичного тематичного матеріалу, що сприятиме 
інтенсивному залученню наочного та інформаційного освітнього простору до 
музично-виховного процесу. Особливою відмінністю інтерактивного плакату є 
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спосіб подачі інформації, яка викладається, відповідно до дій користувача за 
посиланнями. 

Інтернет-сервіси пропонують ряд програм для створення інтерактивних 
плакатів: Glogster (http://edu.glogster.com), Cacoo (https://cacoo.com/), Thinglink 
(http://www.thinglink.com/), Prezi (https://prezi.com), проте, на наш погляд, найбільш 
доступною та ефективною програмою вироблення інтерактивного плакату є 
Конструктор – ІП Power Point, в інтегрованій системі Microsoft Office 
(http://didaktor.ru/konstruktor-interaktivnogo-plakata/), яка має спеціальні технічні 
властивості для створення та використання мультимедійних презентацій. 

Етапи створення інтерактивного плакату дещо різняться від процесу складання 
традиційної презентації, проте незмінними залишаються основні моделюючі складові: 
підготовчий етап, аналітико-проектна діяльність, технологічне творення 
мультимедійного продукту, підготовка до кінцевого запуску продукту та презентації 
(перевірка навігації). Розглянемо їх докладніше. 

Підготовчий етап пов’язаний із аналітико-проектною частиною, та включає 
у себе вибір теми та тематичних розділів, визначення напрямків проекту, 
моделювання кінцевого результату, аналіз необхідності та корисності припущеного 
матеріалу, пошук та корекцію складових навчального продукту (підготовка 
мультимедійного контенту). 

Під час вибору теми інтерактивного плакату слід звертати увагу на навчальну 
програму та методичні рекомендації до викладання курсу «Музичне мистецтво» в 
початковій школі згідно оновленим вимогам Концепції НУШ. Рекомендуємо брати за 
основу основну тематику навчального розділу, рекомендовані мистецькі матеріали 
для сприйняття та вивчення теми, необхідні вміння, якими повинні оволодіти учні 
впродовж вивчення теми, вимоги до рівня підготовки учнів та основні види діяльності 
під час навчального процесу. 

Перевагою використання Конструктора – ІП Power Point виступає необмежена 
кількість включених розділів, яку можна скорочувати або розширювати за потребою 
викладача. Також подібний інтерактивний плакат можна доповнювати новими 
відомостями, змінювати і удосконалювати згодом, розширюючи матеріал на наступний 
рік вивчення теми. 

Тематичні розділи плакату можуть містити: 
-  основні навчальні матеріали згідно обраної теми (тексти, зведені таблиці, 

блок - схеми, малюнки, аудіо- відео файли та ін.); 
- додаткові матеріали для доповнення, урізноманітнення та підтвердження 

основного матеріалу (цікаві факти, відображення основної теми мовами 
різних мистецтв, віртуальні музеї, подорожі, посилання на офіційні веб-
сторінки художників, мистецьких діячів, творчих сайтів та ін.); 

- розділи самопідготовки та удосконалення знань (інтерактивні завдання, 
анімаційні флеш-карти та ін.); 

- розділи самоперевірки та контролю знань (вбудовані в плакат або за 
посиланнями на окремі сайти); 

- сторінка корисних посилань та список використаних джерел. 
Також інтерактивний плакат може містити довідкову інформацію для учнів та 

вчителів щодо використання слайдів (тематичних розділів), підказки та інструкції 
застосування гіперпосилань та ін. 

Підготовка мультимедійного контенту займає основне місце і  найбільшу 
кількість часу підготовчого етапу. З’ясуємо критерії оцінювання якості  
мультимедійного контенту до уроку художньо-естетичного циклу «Музичне 
мистецтво»: 

- відповідність наочно-інформаційного матеріалу темі і змісту уроку; 
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- якість редагування мультимедійного контенту (тривалість аудіо і відео 
фрагментів 1,5 – 2 хвилини, збереження змістовної лінії фрагменту, який 
відтворює повну закінчену тематичну фразу та  має логічне завершення; 
контроль за якістю і чіткістю використаного мультимедійного матеріалу); 

- використання оптимізованої (скороченої) якісної мультимедійної продукції, 
що не затримує завантаження; 

- контроль за пропорціями графічних об’єктів і зображень; 
- контроль за форматом використання аудіо і відео фрагментів, які 

підтримуються більшістю версій Microsoft Power Point. 
Для редагування мультимедійного контенту слід користуватись як 

завантаженими програмами, так і он-лайн сервісами. Наприклад, програма для 
завантаження на ПК «Відеомонтаж» (http://video-editor.su/download.php) – зручний 
софт, який дає можливість створення анімаційних відео фрагментів, видалення зайвих 
фрагментів з будь-якої частини файлу, підвищення якості відео, використання 
візуальних ефектів та ін.   

Відеоредактор Movavi (https://www.movavi.ru/videoeditor-download/ ) – простий і 
зручний додаток, який форматує відео з частин, покращує якість, додає титри, музику 
та ін. До речі, безкоштовно пропонується тільки пробна версія, подальше 
використання потребує введення ключа активації (рис. 1). 

 

   
 

Рис. 1. Вигляд домашніх сторінок програм «Відеомонтаж» та Movavi 
 
Найпопулярнішим он-лайн відео редактором для обрізки та корекції відео 

фрагментів є інтернет-сервіс Online Video Cutter (https://online-video-cutter.com/ru/) – він 
підтримує та розпізнає майже усі формати відео, наявна функція зміни сторін та 
положення відео, якщо горизонтальна сцена знята вертикально, це простий, 
безкоштовний та зручний інтерфейс (рис. 2).  

Для контролю та зміни відео форматів, у разі, якщо деякі не підтримуються у 
відео презентації, рекомендуємо наступні он-лайн конверторами: https://convert-video-
online.com/ru/ (безкоштовний, швидкий, зручний веб-додаток для конвертації формату 
та розміру аудіо і відео фрагментів), https://www.onlinevideoconverter.com/ru/cloud-
converter (сумісний з усіма браузерами сучасний, супершвидкий конвертор, має 
широкий вибір відео форматів, не потребує реєстрації) та ін. 
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Рис. 2. Вигляд процесу редагування відеофрагменту в програмі  
Online Video Cutter 

 
Також Інтернет надає можливість користування корегувальними програмами он-

лайн, без завантаження їх на ПК для корекції аудіо матеріалу: Online Audio Cutter 
(https://www.mp3cut.ru/ ) підтримує різні формати, додає ефекти поступового початку 
та затухання звуку на кінці фрагменту, має простий і зручний інтерфейс ); Audio 
Trimmer (https://audiotrimmer.com/ ) підтримує велику кількість аудіо форматів, 
безкоштовний та легкий у використанні; mp3cut.foxcom (http://mp3cut.foxcom.su/ ) 
програма підтримує більшість існуючих аудіо форматів, що дає можливість також 
використовувати її у якості конвертора звукових файлів, наявна якість посилення і 
затухання звуку на початку та в кінці обраного відрізку, функція збільшення гучності 
відрізку, особливою відмінністю є функція інверсії – можливість вирізати фрагмент із 
середини аудіо файлу.  

Технологічне виконання та заповнення Конструктора – ІП Power Point дещо 
відрізняється від створення класичної презентації. Розглянемо практичну частину 
більш детально на прикладі створення мультимедійного плакату «Українські народні 
інструменти», який може бути застосовано у 4 класі під час вивчення тем: «Джерела і 
традиції української музичної народної творчості». «Троїсті музики». «Музика народна 
і професійна». «Сучасна українська музика: виконавці і композитори» та ін. 

Скористуємось шаблоном Конструктора – ІП Power Point, автором якого є 
Г. Аствацатуров [4].  

Невеличкі прямокутники по периметру плакату є гіперпосиланнями до сцен-
розділів. Ці посилання дублюються на кожному слайді, що спрощує користування 
готовим продуктом і відміняє потребу кожний раз повертатись до ключового слайду, 
що підтверджує багатомірність та інтерактивність плакату. Ідея викладання основного 
матеріалу в центрі слайда конструктора побудована на прийомах використання 
тригера. В нашому випадку відсутня необхідність у повсякчасному подібному прийомі. 
Тому очищуємо сцену від зайвих елементів. (Рис. 3) 
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Рис. 3. Загальний вигляд Конструктора – ІП та вигляд після редагування 
(без трігера та зайвого простору для малюнків) 

 
Обираємо дизайн і фон; вказуємо назву, корегуємо кількість і назви розділів 

майбутнього плакату. За необхідністю додаємо графічне зображення за темою, 
ілюстрацію, тематичну назву до уроку, тощо. (Рис. 4) 

 

   
 

Рис. 4.Вигляд шаблону після налаштування фону і заповнення розділів 
 
Гіперпосилання у наданому шаблоні вже проставлені таким чином, що перший 

прямокутник – основна титульна сторінка, другий під ним має посилання на другий 
слайд, наступний під ним на третій і т.д. Робимо копії з першого слайду, зберігаючи 
однаковий дизайн, фон, кількість і назви розділів. У нашому прикладі 13 розділі, 
відповідно робимо шаблон на 13 слайдів. Кількість слайдів буде змінюватись через 
використання вставок і додаткового матеріалу. Видаляємо із шаблону зайві слайди.  
Гіперпосилання можна змінювати за потребою, проте не забуваючи про відповідні 
зміни і на інших слайдах. 

Заповнюємо слайди – розділи підготовленим заздалегідь навчальним 
матеріалом. 

На другому слайді пропонуємо визначення і просту класифікацію видів 
українських народних інструментів, користуючись матеріалами Інтернету (усі джерела, 
якими користуємось впродовж розроблення плакату фіксуємо на відповідному слайді 
«Використані джерела та посилання»). (Рис. 5)  
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Рис. 5. Вигляд слайду – визначення із простою класифікацією інструментів 
 

На четвертому слайді представляємо більш повну видову класифікацію 
українських інструментів, використовуючи функцію «Вставка - малюнок». (Рис. 6) 

 

 
 

Рис. 6. Вигляд слайду-розділу із розгорнутою класифікацією українських 
народних інструментів 

 
Четвертий, п’ятий та шостий слайди презентують конкретні музичні 

інструментами за вказаними видами. (Рис. 7) 
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Рис. 7. Вигляд слайдів «Ударні та шумові інструменти», «Духові 
інструменти», «Струнні інструменти» 

 
Кожний із зазначених інструментів маємо можливість не тільки побачити, а у 

відчути його звучання, якщо скористуємось гіперпосиланнями, закріпленими на 
ілюстраціях. (Рис. 8) 

 

 
 

Рис. 8. Вигляд слайду після переходу за гіпрпосиланням (вставка відео-
фрагменту) 

 
Для створення подібної мультимедійної вставки робимо вільну копію слайду із 

загальним фоном. Розміщуємо його вкінці презентації, щоб не порушити 
запрограмовані гіперпосилання на слайди. Щоб не відвертати увагу від наочного 
матеріалу, видаляємо зі слайду зайві елементи (прямокутники-розділи), проте ця дія 
не є обов’язковою. За допомогою кнопок «вставка» – «фільм», додаємо 
відредагований відео фрагмент (за розміром і форматом, із збереженням тематичної 
цілісності). За запитом, що стосується режиму показу, обираємо автозапуск. Для 
створення гіперпосилання до попередньої сторінки розміщуємо графічний елемент 
(хрестик) у верхньому правому кутку за допомогою кнопок «вставка» – «фігури». 
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Закріплюємо на ньому гіперпосилання. Для цього можна скористатись кнопками 
«вставка» – «гіперпосилання», або натисканням правою кнопкою миші на хрестику 
(обрати «гіперпосилання»). Обираємо в лівому стовпчику «Місце в документі». У 
розділі «Обрати місце в документі» - обираємо потрібний слайд. (Рис. 9) 

 

 
 

Рис. 9. Вигляд слайду у процесі закріплення гіперпосилання 
 

Гіперпосилання на слайд із завантаженим відео фрагментом оформлюємо за 
попереднім зразком, де тригером (спусковою кнопкою для гіперпосилання) може 
слугувати ілюстрація, назва інструменту або підготовлений графічний символ. В 
нашому випадку тригером є зображення інструментів. 

Подібне оформлення та завантаження мають сторінки-розділи «Троїсті музики», 
«Українські інструменти в мультиплікації» та «Україна сучасна». )Рис. 10) 

 

 
 

Рис. 10. Вигляд слайдів «Троїсті музики», «Українські інструменти в 
мультиплікації», «Україна сучасна» 

 
Розділ Картинна галерея представляє зображення українських народних 

інструментів у творах відомих художників. Виконаний із застосуванням техніки 
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прийому тригера, де кожна картина замінюється наступною. Тригером виступає 
стрілка. (Рис. 11)  

 

 
 

Рис. 11. Вигляд слайду «Українські інструменти в зображеннях» в процесі 
зміни репродукцій 

 
У розділі Тренажер знань, ми скористались конструктором флеш карти, у 

електронному он-лайн додатку Tinycards (https://tinycards.duolingo.com/). (Рис. 12) 
 

 
 

Рис. 12. Вигляд авторської сторінки на сайті Tinycards 
 

Даний сервіс підтримує принцип навчання у грі і подібний до технологічного 
прийоми «сорбонка».  

На передній стороні картки розміщуємо ілюстрацію інструменту, на зворотній у 
першій області вказуємо назву інструменту, у другій – короткий опис до нього. (Рис. 13) 
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Рис. 13. Вигляд флеш-карти з двох сторін 
 
Порядок вправи наступний: ознайомлення із 2-3 картками з обох сторін, 

відтворення відсутнього запису або вибір ілюстрації за назвою або описом у 
довільному порядку. Якщо завдання виконано не вірно, з’являється підказка. Треба 
сказати, що і на передній і на задній частині картки можемо розміщувати як ілюстрації 
(з веб-бібліотеки або із файлу), так і текст, обмежений до 1000 знаків. 

У плакаті цей розділ має наступне зображення. Гіперпосилання на потрібні 
сторінки веб-сайту закріплені на відповідних прямокутниках. (Рис. 14) 

 

 
 

Рис. 14. Вигляд розділу «Тренажер зань» в інтерактивному плакаті 
 

Для перевірки знань ми скористались сайтом LearningApps.org 
(https://learningapps.org/myapps.php). Це додаток Web 2.0 для підтримки навчання за 
допомогою інтерактивних модулів. Можна використовувати існуючі модулі чи 
створювати свої власні, змінювати і корегувати їх. Нами створено власний модуль для 
перевірки знань видової класифікації українських народних інструментів за назвами і 
зображеннями. (Рис. 15) 
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Рис. 15. Вигляд вправи для перевірки знань «Українські народні музичні 
інструменти» на сайті LearningApps.org 

 
Останній обов’язковий розділ в інтерактивному плакаті - Використані джерела 

та корисні посилання, який містить усі джерела, що використовувались під час 
підготовки мультимедійного продукту. (Рис. 16) 

 

 
 

Рис. 16. Вигляд слайду «Список використаних джерел і корисні посилання» 
 

Отже, створений інтерактивний плакат є цілісним об’єднанням інформаційних 
наочних складових, поєднує у собі сучасні мультимедійні технології та широку 
поліморфію мистецького матеріалу, що сприятиме кращому засвоєнню музично-
виховних знань. Мультимедійний плакат побудований за принципом інтерактивності 
(із використанням стратегії взаємодії, поступового розгортанням інформаційних 
матеріалів, одномоментного повернення до будь-якого розділу плакату), наступності 
(мається на увазі використання не на одному уроці, а у тематичному циклі), синестезії 
(сприйняття матеріалу через подразнення різних чуттєвих рецепторів), 
поліваріантності (даний мультимедійний продукт можна використовувати за різними 
сценаріями, в групах різних вікових категорій, за різним кількісним складом 
(індивідуальна, парна, групова, колективна робота)). Даний навчальний продукт буде 
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корисним на уроках художньо-естетичного циклу («Музичне мистецтво»), у проведенні 
виховних класних та позаурочних заходів, у самоосвітній діяльності, у дистанційному 
навчанні. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Мультимедійний інтерактивний плакат є сучасною відповіддю на 
технологізацію і модернізацію навчального музично-виховного процесу і може бути 
вдало використаний у професійній підготовці майбутніх учителів музики. Метою 
впровадження такої технології є підвищення інтересу до мистецтва і музики, 
інтенсифікація освітнього процесу, урізноманітнення навчально-мистецького 
матеріалу, прогрес інформатизації мистецької освіти.  

Умови ефективного використання інтерактивних плакатів у практичній 
діяльності тісно переплітаються із вимогами до інших мультимедійних освітніх засобів: 

1. Доцільне використання в навчальному процесі (системне впровадження у 
взаємозв’язку із метою, завданнями, організаційними формами музично-виховної 
діяльності); 

2. Органічне поєднання із традиційними методами навчання; 
3. Високий рівень технологічного забезпечення; 
4. Високий рівень інформаційної культури і технічно-методичної підготовки 

майбутніх учителів музики. 
Використання Конструктора – ІП Microsoft Power Point демонструє лише один з 

можливих шляхів використання мультимедійних технологій у професійній підготовці 
майбутніх учителів музики. У перспективах вбачаємо вивчення інших он-лайн джерел 
та спеціального програмового забезпечення інтерактивного використання засобів 
мультимедіа у професійній освіті. 
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Анотація. Стаття присвячена застосуванню контекстного навчання в закладах вищої 

освіти. Розкрито сутність контекстного навчання, його принципи, переваги використання 
порівняно з традиційною підготовкою. Визначено форми і методи реалізації контекстного 
навчання у процесі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Окреслено особливості 
контекстного навчання методичних дисциплін, зокрема методики навчання біології. 
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Abstract. The article is devoted to the use of contextual education in the institutions of higher 

education. The essence of contextual education, its principles, advantages of use in comparison with 
traditional training have been revealed. The forms and methods of the implementation of contextual 
education in the process of methodical training of future biology teachers have been determined. 
The features of contextual teaching of methodological disciplines in particular methods of teaching 
biology have been outlined. 
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Актуальність дослідження. Важливим завданням сучасної вітчизняної 

системи освіти є підготовка висококваліфікованих компетентних фахівців, здатних 
ефективно виконувати свою професійну діяльність, гнучко перебудовувати її зміст з 
огляду на зміни життєвих орієнтирів та вимоги ринку. Це в свою чергу висуває 
підвищені вимоги до професійної освіти вчителів, тому що саме педагоги значною 
мірою визначають інтелектуальний, моральний та культурний рівні суспільства, від 
їхньої професійної підготовки у майбутньому залежить якість роботи будь-якого 
фахівця.  

Професіоналізм педагога багато в чому залежить від того фундаменту, який 
буде закладено в закладах вищої освіти. Традиційна професійна підготовка студентів 
у педагогічних закладах вищої освіти на сьогодні вимагає істотних змін, які мають 
враховувати найважливіші тенденції в освіті. Зокрема, потребує перегляду структура, 
зміст, форми і методи методичної підготовки студентів-біологів.  
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Унаслідок аналізу наукових джерел та вивчення практики навчання у вищій 
школі визначено найбільш суттєві недоліки у методичній підготовці майбутніх 
педагогів:  

а) невідповідність рівня змісту навчального курсу методики навчання біології в 
педагогічних закладах вищої освіти і рівня розвитку сучасної методичної науки;  

б) абстрактний характер предмета навчальної діяльності; 
в) домінування репродуктивного навчання, використання традиційних форм 

організації навчального процесу; 
г) відірваність теоретичних знань від шкільної практики; 
ґ) скорочення кількості аудиторних навчальних годин, відведених на вивчення 

методичних дисциплін; 
д) предметно-змістова спрямованість системи методичної підготовки без 

достатнього урахування ідей розвивального і особистісно орієнтованого навчання; 
е) опора в навчанні передусім на процеси уваги, сприйняття, пам’яті, а не творче 

мислення та соціальну активність студентів; 
є) спрямованість змісту навчальної діяльності на минулий педагогічний досвід, 

а не орієнтація на майбутній зміст професійної діяльності; 
ж) застосування у навчанні статичних систем готових знань і алгоритмів дій, які 

підлягають запам’ятовуванню («школа пам’яті» [6]); 
з) виконавська (пасивна) позиція студентів на занятті (епізодичне виконання 

завдань, періодичні відповіді на запитання викладача) [3; 4; 5; 6; 19]. 
Як влучно вказує А. Вербицький, «традиційне навчання, наукові засади якого 

було закладено ще в 17 столітті, виявилося абстрактною, „віртуальною” моделлю 
життя і професійної діяльності майбутнього фахівця» [4, с. 35]. 

Крім того, поділяємо думку О. Таможньої про наявність протиріччя між 
об’єктивно вирішальним значенням методичної підготовки у процесі становлення 
майбутніх учителів біології і недооцінюванням цього факту частиною викладачів 
спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, що несприятливо позначається на 
ставленні студентів до формування їхньої методичної компетентності (позиція: 
біологія – основне, методика – щось другорядне) [27].  

Відтак, мусимо погодитися з М. Макарченком у тому, що учителі практично не 
застосовують на уроках базові знання методики навчання біології, які вони засвоїли під 
час навчання у закладі вищої освіти. З огляду погоджуємось із твердженням науковця 
про необхідність формування професійного контексту у процесі методичної підготовки 
майбутніх педагогів [19]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність контекстного підходу у 
професійній підготовці майбутніх фахівців досліджували А. Вербицький, Н. Бакшаєва, 
М. Боброва, Н. Борисова, В. Далінгер, Т. Дубовицька, В. Желанова, А. Картежнікова, 
В. Кругліков, Н. Лаврентьєва, О. Ларіонова, М. Макарченко, Л. Машкіна, М. Мащенко, 
О. Попова, Н. Пророк, В. Теніщева, О. Тумашева, М. Тиріна, Ж. Холодов,  
М. Шубик та  ін.  

Серед українських учених контекстне навчання та його технології вивчали 
Н. Дем’яненко (підготовка магістрів), Л. Дідух (підготовка майбутніх рятувальників), 
В. Желанова, О. Красовська (підготовка майбутніх учителів початкової школи), 
І. Марчук (підготовка майбутніх соціологів), Н. Мирончук (підготовка майбутніх 
викладачів вищої школи), О. Шапран та Ю. Шапран (підготовка майбутніх педагогів, 
біологів) та ін. Окремим питанням методичної підготовки майбутніх учителів біології у 
вищих навчальних закладах присвячено праці Т. Буяло, В. Вербицького, Г. Жирської, 
О. Іванців, Н. Міщук, І. Мороза, А. Степанюк, Я. Фруктової, О. Цуруль та ін. Проте в 
науковій літературі недостатньо відображено теоретичні засади використання 
контекстного навчання у процесі методичної підготовки майбутніх учителів біології. 
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Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити теоретичні та методичні 
засади використання контекстного навчання у процесі методичної підготовки 
майбутніх учителів біології. Основними завданнями є: з’ясувати сутність контекстного 
навчання, переваги його використання порівняно з традиційною підготовкою; 
визначити форми і методи реалізації контекстного навчання у процесі методичної 
підготовки майбутніх педагогів. 

Результати дослідження. Характерною рисою традиційної методичної 
підготовки майбутнього вчителя біології є її спрямованість на вивчення й аналіз 
педагогічного досвіду, ознайомлення з основними формами, методами і засобами 
навчання, які застосовуються в шкільній практиці. Студентам важливо чітко 
запам’ятати всі типи й види уроку, етапи його проведення, класифікацію методів 
навчання (за джерелом засвоєння знань, за характером пізнавальної діяльності, за 
логікою пізнання та ін.), структуру шкільної програми та підручників з біології і т.д. Не 
випадково таку організацію навчання професор А. Вербицький назвав «школою 
пам’яті», звернену в минуле. Водночас за таких умов майбутня професійна діяльність 
(майбутнє) постає як абстрактна перспектива застосування знань після закінчення 
закладу вищої освіти. Діяльність студентів під час традиційного навчання не слугує 
сполучною ланкою між минулим, теперішнім і майбутнім. Виконуючи певні методичні 
завдання, майбутні вчителі знову ж таки звертаються до інформації, вміщеної у 
підручниках і посібниках, до минулого педагогічного досвіду. А. Вербицький 
підкреслює: «Парадоксально, але факт: знання, які покликані освітлювати людині 
шлях, ніби позбавляють її можливості практичної дії» [4, с. 33]. 

Цілепокладання обмежене завданнями засвоєння уже кимось здобутих знань 
(ученим, автором підручника, викладачем) і спробами застосування їх через 
звернення до тих же скарбниць минулого досвіду. Все це визначає відсутність у 
багатьох студентів особистісного смислу засвоєння знань, формальний характер 
останніх [6, с. 33]. 

На наш погляд, таким вимогам відповідає технологія контекстного навчання, 
розроблена російським ученим А. Вербицьким. Науковець стверджує, що контекстний 
підхід до навчання забезпечує об’єднання теоретичної та практичної підготовки 
майбутніх учителів, органічний зв’язок отриманих знань із майбутньою професійною 
діяльністю [5]. 

Діяльність студентів в умовах контекстного навчання відбувається ніби поза 
просторово-часовим контекстом і пов’язує минуле, теперішнє і майбутнє.  

А. Вербицький називав контекстним таке навчання, в якому «на мові наук і за 
допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання (традиційних та нових) 
послідовно моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної 
діяльності студентів» [4, с. 53]. Дослідник зазначає, що, на відміну від традиційного 
навчання, зміст якого є дидактично модифікованим (спрощеним) матеріалом 
відповідних наукових дисциплін, у контекстному навчанні до нього додається й інше 
джерело – майбутня професійна діяльність. Вона представлена у вигляді моделі 
діяльності фахівця: опису системи його основних професійних функцій, проблем і 
завдань. На думку А. Вербицького, під час організації контекстного навчання основним 
є не передавання інформації, а розвиток здібностей студентів компетентно виконувати 
професійні функції, вирішувати проблеми та завдання, опановувати цілісну 
професійну діяльність. За такого підходу створюються умови для руху діяльності від 
минулого через теперішнє до майбутнього, від навчання до праці.  

Майбутній педагог усвідомлює, що було («усталені» зразки теорії і практики), що 
є (виконувана ним пізнавальна діяльність) і що буде (модельовані ситуації професійної 
діяльності). Все це мотивує пізнавальну діяльність студентів, навчальна інформація і 
сам процес учіння набувають особистісного смислу, інформація перетворюється в 
особисте знання майбутнього фахівця [4, с. 45]. 



Н. ГРИЦАЙ 
Контекстно-орієнтована підготовка майбутніх учителів біології у педагогічних закладах вищої освіти 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
170 

Відтак, А. Вербицький констатує, що в контекстному навчанні змінюється точка 
відліку: замість орієнтації на засвоєння продуктів минулого досвіду реалізується 
установка на майбутню професійну діяльність, детермінація майбутнім займає місце 
детермінації минулим [6]. 

Учений визначив основні принципи контекстного навчання, як-от:   
1) психолого-педагогічного забезпечення особистісного залучення студентів до 

навчальної діяльності;  
2) послідовного моделювання в навчальній діяльності студентів цілісного змісту, 

форм та умов професійної діяльності фахівців;  
3) проблемності змісту навчання і процесу його розгортання в освітньому 

процесі;  
4) адекватності форм організації навчальної діяльності студентів меті та змісту 

освіти;  
5) провідної ролі спільної діяльності, міжособистісної взаємодії і діалогічного 

спілкування суб’єктів освітнього процесу;  
6) педагогічно обґрунтованого поєднання нових і традиційних педагогічних 

технологій;  
7) відкритості – використання для досягнення конкретних завдань навчання і 

виховання в освітньому процесі контекстного типу будь-яких педагогічних технологій, 
запропонованих у межах інших теорій і підходів;   

8) єдність навчання та виховання особистості фахівця [4, c. 47]. 
Провідна ідея контекстного навчання, на думку А. Вербицького, полягає у тому, 

що засвоєння теоретичних знань повинно накладатися на «канву» майбутньої 
професії. Основною одиницею роботи в контекстному навчанні стає не «порція 
інформації», а ситуація у всій своїй предметній та соціальній невизначеності і 
суперечливості [3; 4; 5; 6].  

Наприклад, під час лабораторних занять з навчальної дисципліни «Методика 
навчання біології» подано конкретні життєві ситуації, які виникали у професійній 
діяльності окремих учителів біології чи студентів під час проходження педагогічної 
практики в закладах загальної середньої освіти. 

Результати наукового пошуку дали змогу стверджувати, що теорія контекстного 
навчання має всі підстави стати узагальнювальною платформою різноманітних 
методик активізації навчання студентів через наближення їх до майбутньої 
професійної діяльності. Засобами активної діяльності відбувається присвоєння 
соціального досвіду, розвиток психічних функцій та здібностей майбутнього фахівця, 
систем його взаємин з об’єктивним світом, іншими людьми і самим собою. 

У професійному контексті вчителя біології, з одного боку, відображається 
суспільний досвід навчання біології, а з іншого, – індивідуальний суб’єктний досвід 
педагога (уявлення, поняття, операції, прийоми, правила виконання дій, особистісні 
смисли, установки, стереотипи [28]).  

Професійний контекст майбутнього вчителя біології і професійний контекст 
досвідченого вчителя біології відрізняються і рівнем осмислення контекстів 
професійної спрямованості, і різноманітністю джерел його поповнення та 
структурування. Професійний контекст учителя біології поповнюється і через 
практичний власний та чужий досвід, а професійний контекст майбутнього вчителя 
біології, передусім, формується на основі особистісно значущих знань і вмінь, 
виражених у власному суб’єктному досвіді.  

Отже, професійний контекст майбутнього вчителя – це сукупність особистісно 
значущих контекстів професійної спрямованості, виражених у суб’єктному досвіді у 
вигляді цілісних образів методичних об’єктів [19].  

Погоджуємося з М. Макарченком в тому, що цілісний образ методичного об’єкта 
формується у студента, коли він осмислить його з усіх можливих позицій: позиції 
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вчителя (він створює конкретний методичний об’єкт на папері і в дії), позиції студента, 
який навчається (він вивчає методику навчання біології і має обґрунтувати всі деталі 
розробленого ним методичного об’єкта) і позиції учня (на нього впливають методичні 
об’єкти, розроблені товаришами) [19]. 

За умов упровадження контекстного навчання у методичній підготовці майбутніх 
учителів біології пріоритет надається практичному складнику, спостерігається активне 
залучення студентів до професійно орієнтованого навчального процесу з методики 
навчання біології, збагачення професійного (суб’єктного) досвіду майбутніх педагогів, 
усвідомлення «себе в професії» та прискорена адаптація молодих фахівців до 
професійної діяльності вчителя біології. Методична підготовка студентів спрямована 
на створення цілісного образу освітнього процесу навчання біології.  

А. Вербицький виокремив три базові форми діяльності студентів і безліч 
проміжних, перехідних від однієї базової форми до іншої. До базових форм він 
зарахував навчальну діяльність академічного типу, квазіпрофесійну діяльність, 
навчально-професійну діяльність.  

Форми навчальної діяльності відтворюють академічні процедури (лекції, 
семінари, практичні заняття). Класичним прикладом навчальної діяльності 
академічного типу є інформаційна лекція, на якій відбувається передавання та 
засвоєння інформації. Проте уже під час проблемної лекції чи семінару-дискусії 
простежуються предметний та соціальний контексти майбутньої педагогічної 
діяльності: моделюються дії фахівців, які обговорюють суперечливі теоретичні 
проблеми [4, с. 48]. М. Левківський зазначає, що загалом на етапі читання лекційного 
курсу виникають труднощі, оскільки інтерес до вивчення дисциплін у студентів ще 
незначний і подальший його розвиток зумовлюється не лише ерудицією викладача, а 
й здатністю до реалізації проблемності, мімікою, виразністю, цілісністю  
викладу і т. п. [18]. 

Сутністю квазіпрофесійної діяльності є відтворення в аудиторних умовах умов, 
змісту і динаміки виробництва, стосунків між людьми, наприклад, під час проведення 
ділової гри. Зокрема, саме у процесі вивчення педагогічних дисциплін виявляється 
можливість за допомогою навчальних, імітаційних, ділових ігор відтворювати контекст 
майбутньої професійної діяльності (моделювати епізоди уроків, взаємини вчителя й 
учня, вирішення складних конфліктних ситуацій та різні прийоми корекції майбутньої 
взаємодії з вихованцями). Це потребує оволодіння активними педагогічними 
технологіями насамперед викладачем, оскільки його роль у навчанні студентів 
кардинально змінюється.  

Навчально-професійна діяльність студентів передбачає виконання реальних 
дослідницьких (науково-дослідницька робота, курсові, бакалаврські та магістерські 
роботи) або практичних функцій (педагогічна практика). М. Левківський уточнює, що 
під час проходження педагогічної практики студенти мають змогу безпосередньо 
використати набутий (хоч і незначний) досвід, а тому тут контекст ніби зливається із 
самою їхньою професійною діяльністю. Навчально-наукова діяльність студентів за цих 
умов спрямована на виявлення елементів майбутньої діяльності вчителя, оскільки у 
дослідництві передбачено поєднання різноманітних аналізів, кількісного вимірювання 
розвитку соціальних якостей вихованців з проектуванням прогресивних технологій 
оптимізації загального, фізичного та соціального зростання особистості школяра [18]. 
А. Вербицький вважає, що на цьому етапі завершується процес трансформації 
навчальної діяльності у професійну. 

Відповідно до поглядів А. Вербицького проміжними можуть бути будь-які форми, 
що забезпечують поетапну трансформацію однієї базової форми діяльності студентів 
в іншу: проблемні лекції, семінари-дискусії, групові практичні заняття, аналіз 
конкретних ситуацій, різноманітні тренінги, спецкурси, спецсемінари та ін. [4, с. 49]. 
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Результати наукового пошуку дають підстави стверджувати, що застосування 
контекстного навчання значно скорочує період адаптації майбутніх фахівців 
безпосередньо до умов професійної діяльності. Засобами реалізації теоретичних 
підходів в контекстному навчанні слугують методи активного навчання (у трактуванні 
А. Вербицького – методи контекстного навчання [3]). Учений доводить, що провідною 
одиницею змісту контекстного навчання є проблемна ситуація у всій її предметній та 
соціальній різноманітності й суперечності.   

М. Левківський вирішальною умовою реалізації контекстного навчання у 
професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів вважає оволодіння ними 
інтерактивними методами. До інтерактивних методів він відносить такі: різноманітні 
ігри (навчальні, навчально-ділові, імітаційні, рольові), дискусії, психодрами, 
психомалюнки, синектики, маєвтики, сугестопедії, брейн-ринги, КВК; моделювання 
технологічних (педагогічних) ситуацій та «мозковий штурм». Науковець стверджує, що 
однією з умов оптимізації контекстного навчання є вміння студентів проводити 
нестандартні уроки, розв’язувати педагогічні задачі, моделювати навчально-виховні 
ситуації тощо [18]. 

Учений вказує, що безпосереднє спілкування за умов контекстного навчання 
відбувається у таких всезагальних формах: а) парній – «один вчить одного», б) 
груповій – «один вчить усіх»; в) спільній чи колективній, яка здійснюється як діалогічне 
спілкування і взаємодія членів групи, спільне прийняття рішень («кожен учить 
кожного»). Опосередковане спілкування відбувається у формі індивідуальної роботи 
студента з інтерактивними друкованими матеріалами, комп’ютерними програмами, 
інтернет-матеріалами тощо. А. Вербицький переконує, що ці загальні форми можуть 
отримати свою визначеність у комплексах конкретних форм: консультація викладачем 
студента (парна форма), інформаційна лекція (групова), ділова гра (колективна), 
підготовка дипломної роботи (індивідуальна форма) і т.п. Провідними в контекстному 
навчанні є спільні, колективні форми організації спілкування суб’єктів освітнього 
процесу [4, с. 82–83]. 

У межах квазіпрофесійної діяльності можна створювати образи основних видів 
методичної діяльності за умови інтеграції методичних і біологічних знань та вмінь в 
особистісні смисли майбутніх учителів біології. Для цього необхідно підібрати 
адекватні форми і методи навчання. А. Вербицький у посібнику «Педагогічні технології 
контекстного навчання» виокремив дві найвагоміші форми контекстного навчання: 
ділова гра та лекція (проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція із заздалегідь 
запланованими помилками) [5]. Такий вид лекції, як лекція удвох, було запропоновано 
Н. Борисовою. На наш погляд, цікавою є методика вибору і системного застосування 
форм і методів контекстного навчання, розроблена згаданою дослідницею. 
Н. Борисова обґрунтовує доцільність вибору форм і методів навчання контекстного 
типу на основі кваліфікаційної характеристики фахівця, навчально-тематичного плану 
і класифікації методів і форм активного навчання. При цьому перші дві ознаки 
визначають цілі, зміст навчання і рівень вимог до учня, а критерії класифікації методів 
і форм активного навчання слугують орієнтиром під час вибору конкретних форм і 
методів навчання [2].  

Таким чином, викладач, який забезпечує засвоєння знань з методики навчання 
біології, має бути ознайомлений з новітніми освітніми технологіями і використовувати 
під час занять різноманітні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності 
(методи активного навчання, активні методи), як-от: проблемне навчання, ігрові 
технології, тренінги, кейс-метод, портфоліо, метод проектів та ін. Ці методи не лише 
значно впливають на творчий та інтелектуальний потенціал студентів, але й дають 
можливість розв’язання практичних завдань, актуальних проблем.  

Традиційні форми організації навчальної діяльності (лекція та семінар) можуть 
мати в собі різні способи активного навчання. Цьому сприяють контекстно-професійні 
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лекції, оскільки технологія проектування і читання такої лекції відображає логіку появи 
проблемних ситуацій у сфері майбутньої професійної діяльності педагога та 
застосування для їхнього вирішення найбільш ефективних методів чи технологій, які 
ґрунтуються на досвіді фахівців і наукових розробках [26, с. 211–212]. 

В. Желанова виокремлює такі види лекцій контекстного типу: проблемна лекція, 
«лекція удвох», лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-візуалізація, 
лекція прес-конференція, рефлексивно орієнтована лекція [14, c. 50–51].  

Організаційні форми відіграють важливу роль у методичній системі як засіб, що 
сприяє активізації діяльності студентів. При цьому велика увага приділяється їхньому 
варіюванню через різноманітні завдання, що відповідають особистості студента з 
урахуванням його індивідуальної траєкторії розвитку. 

Лабораторні заняття з методики навчання біології проводять за технологією 
контекстного навчання, яке передбачає поступовий перехід студентів від навчальної 
діяльності до професійної з відповідною зміною потреб і мотивів, завдань і вчинків. 
Тому на заняттях організовують квазіпрофесійну діяльність майбутніх педагогів: ділові 
ігри, моделювання уроку біології, мікровикладання, а також аналіз і самоаналіз 
діяльності. Студенти відчувають себе в ролі педагога й імітують різні види діяльності 
вчителя на уроці та в позаурочний час. Ефективним є розв’язання методичних задач і 
вирішення конкретних ситуацій, проблемних завдань. 

Важлива роль у формуванні професійно-методичних умінь надається ігровим 
технологіям, які сприяють професійному становленню особистості студента, дають 
змогу кожному реалізувати «оптимальні» траєкторії в процесі здобуття професії, є 
ефективною формою коректування, контролю і формування самоконтролю знань, 
умінь, навичок майбутніх учителів. Навчальні ігри (ігри-вправи, дидактичні і рольові 
ігри) формують цілий комплекс професійних умінь, сприяючи засвоєнню їхньої 
структури і методичних особливостей кожного уміння.  

Окрім ігор, у процесі вивчення дисципліни «Методика навчання біології» 
застосовують такі активні методи навчання, як-от: проблемне навчання, аналіз 
навчально-методичних ситуацій, вирішення методичних задач, творча самостійна 
робота, дискусія, моделювання професійно-методичної діяльності та ін. 

Інноваціями в методичній підготовці майбутніх учителів біології є кейс-
технології. Кейс-технології – це освітні технології, засновані на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань – ситуацій (кейсів). Сутність цих технології полягає у 
використанні конкретних випадків (ситуацій, історій) для спільного аналізу, 
обговорення та вироблення рішень з певної теми навчальної дисципліни. 

Науковці вказують, що історично метод кейсів виник на початку XX ст. в Школі 
бізнесу Гарвардського університету (США). У 1920-х роках було опубліковано перший 
збірник конкретних ситуацій (Dr. Copeland, Dean Donhan. The Case Method at the 
Harvard Business School). З тих пір Гарвардська школа бізнесу виступає в ролі лідера 
і головного пропагандиста кейс-методу [1; 12]. 

На сьогодні функціонують дві класичні школи case-study – Гарвардська 
(американська) і Манчестерська (європейська). У межах першої школи метою методу 
є пошук єдиноправильного рішення, друга – передбачає багатоваріантність вирішення 
проблеми. Американські кейси більше за обсягом (20–25 сторінок тексту, плюс 8–10 
сторінок ілюстрацій), європейські кейси в 1,5–2 рази коротші [12]. У Манчестерській 
традиції опис ситуації коротший, а рішення принципово відкрите і виробляється під час 
групових дискусій. На сучасному етапі Манчестерська школа стала відходити від 
теоретичного дослідження кейсів до практичного інтерактивного навчання, що дає 
змогу залучати студентів до вирішення реальних бізнес-кейсів у діючих компаніях [1].  

Паралельно з Гарвардом метод дослідження ситуації розвивала Чиказька 
школа соціології, значний вплив на методологічні позиції якої мала філософія 
прагматизму, а її автор Джон Дьюї також працював в ці роки в Чиказькому університеті. 
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Кейс-метод використовували для макросоціологічного дослідження, що дало 
можливість виділити такі види аналізу ситуації: проблемний, причинно-наслідковий, 
прагматичний, аксіологічний, ситуаційний, прогностичний, рекомендаційний, 
програмно-цільовий [1; 12]. 

У СРСР метод case-study (або, як його тоді називали, «метод казусів» – 
заплутаних або незвичних випадків) був відомий викладачам економічних дисциплін ще 
в 20-ті роки минулого століття, проте не набув всебічного поширення [12]. 

Кейс-технології особливо широко використовуються в бізнес-освіті, хоча й 
застосовуються в медицині, соціології й інших галузях знань. Вони досить популярні у 
Великобританії, США, Німеччині, Данії та інших країнах [15; 16]. Зокрема, у 
Великобританії одним із розповсюджених методів, які використовуються в 
навчальному процесі педагогічних закладах вищої освіти, є інтерактивна лекція на 
основі кейс-методу, а також аналіз конкретних ситуацій, ситуаційні завдання, метод 
ситуативних рольових ігор, методичні презентації, мікровикладання [15].  

В Україні кейс-метод став поширюватись у другій половині 90-х років ХХ ст. 
Сьогодні в цьому напрямі плідно працюють фахівці Центру інновацій та розвитку, 
серед яких – Ю. Сурмін, О. Сидоренко, В. Лобода, А. Фурда та ін. Дослідники 
відзначають, що «гуманітарна освіта є природною сферою застосування кейс-методу» 
[25, с. 209]. 

«Кейс» (з англ. «case» – випадок, ситуація) – це дуже деталізований письмовий 
опис якої-небудь конкретної ситуації. Такі навчальні ситуації спеціально розробляють 
на основі фактичного матеріалу з метою подальшого аналізу на заняттях. Г. П’ятакова 
та Н. Заячківська подають подібну дефініцію: «Кейс» – це дуже деталізовані, 
контекстуальні, описові доповіді і повідомлення про викладання та учіння [22]. За 
словами С. Ковальової, кейс – реальна ситуація, яка може виникнути у певній галузі 
діяльності, зокрема педагогічній, і над якою викладачу та студентам необхідно 
працювати спільно, щоб знайти обґрунтоване рішення [15, с. 10].  

Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі, або ж наближені до реальної 
ситуації. Приклади ситуацій зазвичай готуються в письмовому вигляді як відображення 
актуальних педагогічних проблем, вивчаються слухачами, потім самостійно аналізуються, що 
дає основу для спільних дискусій і обговорень в аудиторії під керівництвом провідного фахівця 
[7]. За словами С. Мамаєвої, кейс-технологія є сучасною синкретичною технологією 
навчання-виховання (case study) – технікою навчання, яка використовує опис 
реальних економічних і соціальних ситуацій [20, c. 423]. 

На думку К. Герасименко, технологія case-study є технологією активного проблемно-
ситуаційного аналізу, яка дає змогу демонструвати академічну теорію з точки зору реальних 
подій, сприяє активному засвоєнню знань і навичок збирання, обробки та аналізу інформації, 
що характеризує різні ситуації [7]. 

Використання кейс-технології у навчальному процесі ЗВО забезпечує 
виконання таких педагогічних завдань: активізація самостійної діяльності студентів; 
розвиток критичного мислення; вдосконалення навичок вирішення типових ситуацій у 
професійній діяльності; застосування набутих знань на практиці, зокрема в унікальних 
і нестандартних ситуаціях; отримання навичок роботи в команді; вироблення умінь 
узагальнювати та систематизувати інформацію, проводити різні види аналізу; 
формування навичок проведення презентацій, прес-конференцій, уміння 
формулювати запитання та аргументувати відповіді; розвиток дослідницьких умінь, 
рефлексивних здібностей та ін. [15; 20]. 

Крім наявності кейсів, ознаками кейс-технологій є колективне вироблення 
рішень, їх багатоальтернативність; єдина мета під час вироблення рішень; групове 
оцінювання діяльності; наявність керованого емоційного напруження тих, хто 
навчається [12; 23; 25].  
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Кейс-технології подібні до інших технологій навчання, зокрема ігрових 
технологій, технологій проблемного навчання тощо. 

Необхідно зазначити, що кейс-технології поєднують в собі різноманітні методи 
й технології навчання. Так, О. Долгоруков визначив технологічні особливості методу 
case-study: 

- є специфічним різновидом дослідницької аналітичної технології, тобто охоплює 
операції дослідницького процесу, аналітичні процедури; 

- є технологією колективного навчання, найважливішими складовими якої 
виступають робота в групі (або підгрупах) і взаємний обмін інформацією; 

- є синергетичною технологією, сутність якої полягає в підготовці процедур 
занурення групи в ситуацію, формуванні ефектів примноження знання, інсайтне 
осяяння, обміні відкриттями; 

- інтегрує технології розвивального навчання, передбачаючи індивідуальний, 
груповий і колективний розвиток, формування різноманітних особистісних якостей; 

- є різновидом проектної технології (у звичайній навчальній проектній технології 
йде процес розв’язання наявної проблеми за допомогою спільної діяльності студентів, 
а в методі case-study відбувається формування проблеми і шляхів її вирішення на 
підставі кейса, який виступає одночасно у вигляді технічного завдання і джерела 
інформації для усвідомлення варіантів ефективних дій); 

- концентрує в собі значні досягнення технології «створення успіху» (досягнення 
успіху є однією з головних рушійних сил методу, формування стійкої позитивної 
мотивації, нарощування пізнавальної активності) [12]. 

Кейс – це своєрідний інструмент (засіб), за допомогою якого в навчальній 
аудиторії моделюється фрагмент реального життя, практична ситуація, яку належить 
обговорити і надати обґрунтоване рішення. За результатами аналізу наукових джерел 
встановлено основні вимоги до створення кейсу: актуальність, відповідність 
поставленій меті, належний рівень складності, ілюстрування типових ситуацій, 
розвиток аналітичного мислення студентів, стимулювання дискусії, наявність кількох 
варіантів рішень тощо [7]. 

Викладання методики навчання біології як центральної дисципліни в методичній 
підготовці майбутніх вчителів передбачає аналіз конкретних методичних кейсів. Кейс-
метод спрямований на вирішення певної проблеми, яку не подають в готовому вигляді, 
а формулюють відповідно до умов реальної навчальної ситуації. Основне джерело 
навчально-методичних кейсів – навчальний процес, а в нашому випадку – процес 
навчання біології в загальноосвітніх навчальних закладах, тобто майбутня професійна 
діяльність студентів. Основною метою використання кейс-технологій у методичній 
підготовці майбутніх учителів біології вважаємо набуття студентами спеціальних 
методичних знань та вмінь, формування методичних компетентностей, оволодіння 
досвідом методичної діяльності вчителя біології на основі аналізу професійних 
(методичних) ситуацій.  

Сутність методу полягає в тому, що майбутнім педагогам пропонується «кейс», 
у якому описана певна реальна ситуація зі шкільного життя. Студенти мають 
заздалегідь ознайомитися з кейсом, розібратися в суті проблеми, обдумати способи її 
вирішення. На заняттях у невеликих групах майбутні педагоги детально обговорюють 
між собою наведену ситуацію з практики, пропонують різноманітні варіанти рішення і 
вибирають найкращий з них, оптимальний у заданих умовах. 

За К. Герасименко, технологія роботи з кейсом передбачає такі етапи: 
1) індивідуальна самостійна робота студентів з матеріалами кейса 

(ознайомлення із ситуацією, її особливостями, виділення основної проблеми, 
пропозиції рішення або рекомендованої дії); 
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2) робота в мікрогрупах з виділення ключової проблеми та її вирішення, аналіз 
наслідків прийняття того чи іншого рішення, вироблення єдиної позиції, яка 
оформляється для презентації; 

3) презентація і експертиза результатів роботи мікрогруп у процесі дискусії, 
пропозиція одного або декількох варіантів вирішення проблеми; 

4) аналіз і рефлексія спільної діяльності. Основне завдання цього етапу – 
виявити освітні та навчальні результати роботи з кейсом [7]. 

На наш погляд, технологія роботи майбутніх учителів біології з методичним 
кейсом має передбачати такі етапи: 1) індивідуальна самостійна робота з матеріалами 
кейса (ознайомлення із ситуацією, виділення основної проблеми, пропозиції до 
вирішення); 2) робота в мікрогрупах щодо вирішення проблеми, аналіз наслідків 
прийняття того чи іншого рішення, вироблення єдиної позиції; 3) презентація 
результатів роботи мікрогруп у процесі дискусії, вибір одного або декількох варіантів 
вирішення проблеми; 4) аналіз діяльності. 

За М. Єрьоміною, технологія роботи з використання кейсового методу 
передбачає три фази: до заняття, під час заняття, після заняття. 

На першій фазі викладач підбирає кейс, визначає матеріали та розробляє 
сценарій заняття. Студент отримує кейс і список рекомендованої літератури та 
самостійно готується до заняття. На другій фазі викладач організовує попереднє 
обговорення кейса, ділить групу на підгрупи, керує обговоренням кейсу в підгрупах. 
Студенти ставлять запитання, що поглиблюють розуміння кейсу та проблеми, 
розробляють варіанти рішень, беруть участь у прийнятті рішень. На останній фазі 
викладач оцінює роботу та прийняті рішення. Студенти складають письмовий звіт 
(проект) з аналізованої теми [13]. 

На заняттях з методики навчання біології для вирішення методичного кейсу 
створюються творчі групи. Критеріями ефективності групи визначають повноту, 
глибину опрацювання проблеми, використання різноманітних джерел інформації, 
оригінальність подання, участь кожного в підготовці і представленні результатів. 

Після індивідуального опрацювання кейсу кожним студентом група переходить 
до її спільного обговорення, розробляє загальний проект і його оформлення, визначає 
спосіб його подання на занятті. Для підвищення ефективності роботи М. Єрьоміна 
радить вибрати в групі «координатора», який організовує роботу, «секретаря», який 
фіксує результати роботи групи, та «шкіпера», який представляє проект на загальне 
обговорення [13]. Кожна група по черзі демонструє підготовлений матеріал, відповідає 
на запитання за змістом розглянутої проблеми, уточнює підходи до її вирішення. 
Готовий кейс студенти представляють особисто на презентації, під час захисту 
показуючи свій ентузіазм і зацікавленість проблемою. Рекомендовано 
використовувати наочні матеріали, щоб утримувати увагу аудиторії, підготувати копію 
презентації в письмовому вигляді, щоб дати присутнім можливість розглянути питання 
в деталях [13]. 

Методичні кейси дуже схожі на завдання, які використовують на лабораторних і 
практичних заняттях з методики навчання біології. Але мета завдань та кейсів у 
навчанні різні. Завдання спрямовані на засвоєння навчального матеріалу, що дає 
змогу студентам застосовувати окремі теорії, методи, принципи. Навчання за 
допомогою кейсів допомагає студентам сформувати широкий спектр різноманітних 
навичок (аналітичних, практичних, творчих, комунікативних, соціальних навичок, а 
також навичок самоаналізу). Завдання мають, як правило, одне рішення, а кейси – 
багато рішень і альтернативних шляхів, що ведуть до них [10]. 

За такого підходу студенти стають рівноправними учасниками навчального 
процесу. Вони не лише засвоюють певні методичні знання, але й виробляють 
практичні уміння і навички, набувають досвіду професійної діяльності. Метод кейсів 
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сприяє розвитку вміння аналізувати ситуації, оцінювати альтернативи, вибирати 
оптимальний варіант і складати план його здійснення. 

Розбираючи кейс, майбутні вчителі фактично отримують готове рішення, яке 
можна застосувати в аналогічних обставинах в майбутній професійній діяльності. 
Збільшення в «багажі» студента проаналізованих кейсів підвищує ймовірність 
використання готової схеми рішень у ситуації, що склалася, формує навички 
вирішення більш серйозних проблем [24, с. 36]. Погоджуємося з Є. Михайловою в 
тому, що, проаналізувавши безліч реальних не придуманих проблем (ситуацій), 
майбутні педагоги «набивають руку» у їхньому вирішенні, і якщо в подальшій 
практичній діяльності потраплять в аналогічну ситуацію, вона не поставить їх у глухий 
кут [21]. 

Кейс дає змогу не тільки отримати інформацію, а й зануритися в атмосферу 
того, що відбувається, допомагає студентам уявити себе в реальній життєвій ситуації, 
а не просто вирішувати складне завдання. Отже, кейс-технології поєднують у собі риси 
і навчання, і майбутньої професійної діяльності, що безпосередньо впливає на процес 
особистісного зростання студента. У методиці навчання біології цікавими є кейси з 
проблем формування пізнавального інтересу школярів на уроках біології, статевого 
виховання учнів на уроках та в позакласній роботі, розвитку критичного мислення під 
час вивчення еволюційних концепцій, проведення екскурсій у природу, методики 
навчання складних тем шкільного курсу біології та ін. Перевагами кейс-технологій є 
можливість перевірити теоретичні знання на практиці, розвиток умінь аргументувати 
свої погляди та вислуховувати думки інших учасників, формування навичок роботи в 
команді та вміння знаходити раціональні рішення поставленої проблеми.  

Отже, забезпечення в умовах контекстного навчання поступового переходу 
студентів від навчальної діяльності до професійної з відповідною зміною потреб і 
мотивів, завдань і вчинків у процесі методичної підготовки майбутніх учителів біології 
має значний потенціал для підвищення якості підготовки фахівців [9; 11]. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Результати проведеного дослідження дали змогу стверджувати, що теорія 
контекстного навчання має всі підстави стати узагальнювальною платформою 
різноманітних методик активізації навчання студентів через наближення їх до 
майбутньої професійної діяльності. 

У ході дослідження теоретично обґрунтовано доцільність застосування 
контекстного підходу у процесі вивчення дисципліни «Методика навчання біології»; 
встановлено, що саме занурення студентів у ситуації, що задають професійні 
контексти, реально мотивують вивчення дисципліни і сприяють засвоєнню методичних 
умінь на дієздатному рівні. Контекстне навчання позитивно впливає на активізацію 
пізнавальної діяльності майбутніх учителів, розвиток творчої ініціативи, рефлексивних 
процесів, внутрішніх мотивів навчально-професійної діяльності, професійного 
самовизначення і загалом на становлення особистості студента як суб’єкта діяльності. 

Побудова процесу підготовки майбутніх учителів біології на базі технології 
контекстного навчання допоможе максимально наблизити зміст і процес навчальної 
діяльності студентів до їхньої майбутньої професії, сприятиме кращому виявленню у 
них педагогічних здібностей, формуванню методичної компетентності, 
індивідуального методичного стилю, забезпечить більш досконалу адаптацію до 
педагогічної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробленні системи 
методичної підготовки майбутніх вчителів біології з урахуванням контекстного підходу; 
оновленні змісту, форм і методів викладання дисципліни «Методика навчання біології» 
та інших дисциплін методичного спрямування. 
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Анотація. Автори статті звертаються до актуальної проблеми формування загальних 
компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому 
середовищі закладу вищої освіти. У пропонованій статті проаналізовано наукові праці 
провідних українських дослідників щодо аналізу понять «освітній простір», «освітнє 
середовище», «інноваційні технології» тощо. Визначено актуальність досліджуваної проблеми 
у фаховій підготовці майбутніх викладачів закладу вищої освіти, що передбачає творчий 
пошук оригінальних, нестандартних підходів до вирішень різноманітних педагогічних проблем, 
пов’язаних із впровадженням і використанням інноваційних технологій навчання. У ході 
наукового пошуку встановлено, що одними з найефективніших шляхів формування загальних 
компетентностей майбутніх фахівців є використання інтерактивних форм і методів навчання 
та впровадження дистанційних технологій навчання, що значно підвищить якість підготовки 
майбутніх викладачів в освітньому середовищі закладу вищої освіти . 

Ключові слова: загальна компетентність; магістр; педагогіка вищої школи; викладач; 
інноваційні технології; освітнє середовище. 
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Аbstract. The authors turn to the relevant problem of developing future lecturers’ general 

competences by means of innovative technologies in the educational environment of higher 
education institutions. The article analyzes the scientific works of the leading Ukrainian researchers 
on the analysis of the concepts "innovative technologies", "educational space" and "educational 
environment". The urgency of the studied problem in the future lecturers’ professional training at 
higher education institutions, which involves the creative search for original, non-standard 
approaches to solving a variety of pedagogical problems associated with the introduction and the 
use of innovative learning technologies. In the course of scientific research, it is proved that one of 
the most effective ways of developing future lecturers’ general competences is the use of interactive 
forms and methods of training and the introduction of distance learning technologies, which will 
significantly improve the quality of future teachers’ training. 

Keywords: general competence; master; higher school pedagogy; lecturer; innovative 
technologies; educational environment. 

 
Актуальність дослідження. Формування нової генерації висококваліфікованих 

педагогічних кадрів з інноваційним типом мислення, розвиненою світоглядною 
культурою, здатних усвідомлювати місце та роль освітніх процесів у світовому 
культурному просторі є стратегічним орієнтиром розвитку українського суспільства. З 
прийняттям Закону України «Про вищу освіту» (2014) в умовах глобалізації та 
інформатизації розпочався новий етап реформування змiсту вищої освiти, який 
передбачає модернiзацію професiйної пiдготовки викладачів закладів вищої освіти, 
здатних швидко адаптуватися до новітніх концепцій розвитку професіоналізму та 
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підвищення якості викладацької діяльностi, готових до організації професійної 
підготовки майбутніх фахівців, спроможних розширювати власні межi володiння 
науково обґрунтованими iнноваційними педагогiчними й iнформаційними 
технологiями [20]. 

У міжнародних освітніх документах: «Болонській декларації» щодо створення 
європейського простору у сфері вищої освіти (1999), «Копенгагенській декларації» 
(2002), «Брюґському комюніке» про зміцнення Європейського співробітництва у сфері 
професійної освіти та навчання на 2011−2020 рр. (2010), «Міжнародній стандартній 
класифікації  освіти» (МСКО − 2011) зазначено, що поява нових сфер діяльності 
людини, динамічність сучасного світу, різновекторність демографічних тенденцій і 
розвиток технічного прогресу, потребує зміни пріоритетів у вимогах до 
компетентностей майбутніх професіоналів. У зв’язку з цим перед вищою педагогічною 
школою України стоїть завдання підготовки конкурентоспроможних фахівців на 
світовому ринку праці, які поєднують глибокі фундаментальні теоретичні знання та 
практичну підготовку, зі сформованими загальними (універсальними, ключовими 
тощо) компетентностями [1; 15].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині проблема підготовки 
викладачів вищої школи досить активно розглядається у педагогічній науці. 
Особливості педагогіки вищої школи та педагогічної діяльності викладача закладу 
вищої освіти досліджувалися в роботах таких науковців як В. Андрущенко, В. Берека, 
І. Бех, Я. Болюбаш, О. Власенко, І. Волощук, В. Гринько, М. Гриньова, О. Єфимчиков, 
Н. Заячківська, М. Згурська, Н. Кошечко, П. Крягжде, А. Кузьмінський, Н. Кухарєв, 
О. Лаврентьєва, В. Левашова, М. Лещенко, М. Михайліченко, О. Обмок, 
В. Омеляненко, В. Ортинський, В. Павлович, А. Печенюк, Г. Попова, Г. П’ятакова, 
Г. Романова, О. Самойленко, В. Скачков, Т. Туркот, В. Чепкій, М. Ярмаченко та ін. 
Підготовку майбутнього викладача вищої школи у психолого-педагогічному ракурсі 
розглядали С. Максименко, О. Мороз, О. Падалка, І. Сіняговська, В. Юрченко. Окремі 
аспекти підготовки магістрів аналізували Н. Батечко, Б. Клименко, О. Козлова, 
Т. Махиня, Н. Мачинська, Т. Приходько, А. Сбруєва, М. Степко, Б. Ступарик, 
М. Супрун, Л. Товажнянський, А. Фокшек, Р. Шаран, Й. Шемпрух. 

Проблему інновацій в освіті досліджували як зарубіжні (А. Дуглас, П. Зеус, Д. Лі, 
Дж. Уїтмор, Г. Шаклок та ін.), так і українські науковці (І. Дичківська, М. Козяр 
І. Підласий, О. Пометун, О. Романовський, С. Сгадов та ін.). Особливості 
використання ІКТ в освітньому процесі висвітлено в роботах В. Бикова, О. Іваницького, 
М. Кадемії, Г. Селевка та ін. Специфіку формування освітнього середовища на основі 
інформаційних технологій розкрили С. Васильченко, Н. Клемешева, Л. Панченко та ін. 
Алгоритми проектування індивідуальної освітньої траєкторії студента вивчали 
І. Бережна, Т. Тимошина, В. Ясвін та ін.  

Питанням професійно-педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах 
присвячено праці С. Вітвицької, І. Ляхової, Н. Мачинської та ін. Учені досліджували: 
шляхи вирішення проблеми якості освіти (В. Гуменюк, С. Ніколаєнко та ін.); 
професійно-педагогічну культуру педагога (В. Гриньова, І. Ісаєв та ін.); науково-
дослідну роботу студентів (Ю. Бєляєв, Л. Сущенко, А. Яновський та ін.); роль 
позааудиторної роботи в розвитку особистості майбутнього фахівця (Р. Абдулов, 
Є. Захаріна, Л. Онучак та ін.).  

Для нашого дослідження цікавість представляють також дослідження, що 
містять грунтовний огляд актуальних проблем. Так, монографія І. Драч, у якій розкрито 
сучасні тенденції управління освітніми закладами, обґрунтовано методологічні 
особливості управління компетентнісно орієнтованою підготовкою магістрантів 
педагогіки вищої школи, подано модель управління формуванням професійної 
компетентності майбутніх викладачів та розкрито можливості її реалізації у вищому 
навчальному закладі. Виокремлено та схарактеризовано умови та засоби 
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ефективності компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою 
магістрантів педагогіки вищої школи [10]. У методичному посібнику «Формування 
компетентностей особистості в сучасній школі» групою авторів досліджені різні 
підходи до трактування понять «компетенція» і «компетентність», показана 
варіативність у використанні цих понять. Авторами у систематизованому вигляді 
подана система компетентностей; висвітлені проблеми професійного становлення 
майбутніх фахівців та проведений аналіз у контексті дидактики та психології [1]. 

У науковій публікації О. Кривонос проаналізовано сутність понять 
«компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність 
учителя» за визначеннями вітчизняних і зарубіжних дослідників, а також здійснено 
порівняльний аналіз досвіду країн світу щодо формулювання ключових 
компетентностей учителя, дослідженно дидактичні можливості інноваційного 
евристичного навчання в підготовці майбутніх педагогів на рівні професійних 
компетентностей [17, с. 294 – 302]. У статті Н. Гарань зроблено грунтовний аналіз 
науково-педагогічної літератури, дисертаційних досліджень, монографій, публікацій із 
метою уточнення понять «інноваційна освіта» й «інноваційна педагогічна  
діяльність» [5, с. 44 – 51]. 

Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх студентів 
в умовах реалізації Болонського процесу розглянуто у статті В. Юнчик, а також подано 
класифікацію ключових компетентностей у закладах вищої освіти провідних 
європейських країн, наведено низку дидактичних принципів, які використовуються при 
проектуванні кредитно-модульної системи навчання майбутніх педагогів [25, с. 8 – 12]. 
Наукові розвідки Л. Черкашиної та О. Чередник присвячено аналізу проблеми 
підготовки магістрів за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи». Авторами розглянуто 
різні підходи до забезпечення вітчизняних вищих навчальних закладів 
професіоналами з базовою педагогічною освітою, наведено статистичні дані щодо 
отримання ліцензій, про використання бюджетних місць за спеціальністю 8.18010021 
«Педагогіка вищої школи». Особливо наголошено на необхідності розробки наукового 
підґрунтя та цілісної системи підготовки викладача ВНЗ, та на чіткому визначенні 
професійно-педагогічних компетентностей магістрів [24, с. 120 – 131]. У статті 
Л. Бондареко висвітлені основні організаційні форми роботи з магістрантами у процесі 
формування дослідницької компетентності, що сприяли ефективному розвитку 
мотиваційно-ціннісного ставлення магістрантів до науково-педагогічного пошуку, їх 
залученню до науково-дослідної роботи [2, с. 13 – 16]. 

Незважаючи на обшир наукових розвідок, присвячених різним аспектам 
досліджуваної проблеми, простежується недостатність досліджень, щодо вивчення 
проблеми формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами 
інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО в сучасних умовах.  

Формулювання цілей статті. Метою нашої звідини вбачаємо окреслення 
шляхів формування загальних компетентностей майбутніх викладачів у контексті 
розвитку вищої педагогічної освіти України, розв’язання проблематики підготовки 
висококваліфікованих викладацьких кадрів засобами інноваційних технологій в умовах 
освітнього середовища ЗВО. 

Результати дослідження. Нині в Україні підготовка майбутніх викладачів 
здійснюється в умовах магістратури закладів вищої освіти (ЗВО) та регламентується 
такими нормативними документами як Закон України «Про вищу освіту» (2014), Закон 
України «Про освіту» (2017). Імплементація основних положень Закону України «Про 
вищу освіту» передбачає вдосконалення організації освітнього процесу в магістратурі, 
випускники якої отримують кваліфікацію викладача вищого навчального закладу [20]. 

Чинним Законом України «Про вищу освіту» [20] означено: «Магістр – освітній 
ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом 
вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем 
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вищої освіти відповідної освітньої програми». Відповідно до пункту третього (розділ ІІІ, 
статті 10) даного закону робочою групою спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» розроблено освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої школи».  

Метою освітньої програми передбачено опанування магістрами спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) загальними та фаховими 
компетентностями, достатніми для продукування нових ідей для вирішення 
комплексних проблем у професійно-педагогічній, інноваційній діяльності освітнього 
закладу в галузі 01 Освіта/Педагогіка. Формування комплексу загальних і фахових 
компетентностей сучасного викладача, задоволення потреб особистості в 
інтелектуальному, культурному, професійному розвитку, аксеологічних прагнень 
тощо.  

Термін навчання за освітньо-професійною програмою становить 1,4 роки за 
очною/заочною формами навчання, що зорієнтована на теоретичну, методичну та 
практичну підготовку здобувачів другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки для науково-педагогічної діяльності в 
університетах і закладах вищої освіти, здійснення досліджень в освітній галузі. 
Освітній компонент програми передбачає виокремлення нормативних і вибіркових 
навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, практичної 
підготовки, семестрових видів контролю, підсумкової атестації. Загальний обсяг 
освітньо-професійної програми – 90 кредитів. 

Освітня програма магістра педагогіки вищої школи спрямована на формування 
таких загальних компетентностей: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
 здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 
  здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел; 
  здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
  уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
 навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
 засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями; 
 базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури та соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, 
знання вітчизняної історії, економіки, права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків 
розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

 дослідницькі навички.  
Вважаємо доцільним зазначити, що заклади вищої освіти на підставі освітньо-

професійної програми розробляють навчальний план зі спеціальності, що визначає 
перелік та обсяг нормативних і варіативних навчальних дисциплін, послідовність їх 
вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять, їх обсяг, графік 
навчального процесу, форми поточного та підсумкового контролю. Для конкретизації 
планування навчального процесу та врахування накопиченої новітньої інформації на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. 

Навчальний і робочий навчальний плани є нормативними документами закладу 
вищої освіти та затверджуються його керівником.  

Доречно вказати, що стандарт вищої освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої 
школи» на сьогодні відсутній, тому кожен заклад вищої освіти при підготовці пакету 
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документів на ліцензування керується власним досвідом та досвідом упровадження 
освітньої діяльності, що накопичений в освітньому середовищі України.  

Роль освітнього середовища закладу вищої освіти для досягнення вершин 
професіоналізму, підвищення результативності педагогічної діяльності, забезпечення 
ефективної самореалізації в професії, обумовлює значне посилення уваги сучасних 
дослідників до цього складного й неоднозначного явища й актуалізує потребу його 
наукової інтерпретації [6, с. 25]. 

Ученими доведено, що одним із провідних факторів розвитку особистості є 
середовище. Так, сучасна педагогічна наука пропонує два головних напрями вивчення 
середовища. У першому напрямі середовище представлено як виховний чинник – 
розкриття виховних потенціалів середовища (С. Шацький, Л. Новікова, В. Семенов та 
ін.). У другому – середовище розглянуто як чинник освіти та розвитку людини в умовах 
функціонування гуманістично орієнтованої педагогічної системи (В. Воронцова, М. 
Корнєва, М. Катунова) [7, с. 162]. 

При цьому освiтнє середовище, зазвичай, розуміють як таке, що оточує людину, 
опосередковує її діяльність. Із цього приводу дослiдження Л. Виготського, Ю. 
Панюкова та В. Слободчикова дозволили розвести поняття «місце освіти», «освітній 
простір» і «освітнє середовище». Ученi зазначають, що:  

 поняття освiтнього простору й освітнього середовища слід визначати з 
професійно-діяльнісної точки зору;  

 освітній простiр задається сукупністю освітніх процесів, інститутів i середовищ, 
є похідним вiд них, однак до них не зводиться;  

 межі освітнього простору задаються масштабом професійної діяльності 
педагогів і є гнучкими, можуть розширюватися та звужуватися. Діяльність, замкнена 
рамками окремої освітньої установи, однієї предметності, знищує єдність i 
безперервність простору, зводячи його до набору місць освiти;  

 поняття освітнього середовища розглядається з управлiнської професійно-
діяльнісної позиції, оскільки виділяють дві специфічні особливості освітнього 
середовища: однiєю є наповненість, насиченість її освітніми ресурсами, iншої – спосіб 
організації (структурованість) [11, с. 47]. 

Цiкавим для нашого дослiдження є визначення освiтнього середовища, 
поданого О. Васильєвою. Учена вважає, що це рiзнорівневе полікультурне утворення, 
індивідуальне для кожного, хто навчається, середовище побудови власного Я, що 
забезпечує створення умов для актуалізації внутрішнього світу особистості, її 
особистiсного зростання, самореалізації, становлення самосвідомості [4, с. 77].  

Відома дослідниця М. Климович до змісту поняття «освітнє середовище» 
відносить сукупність умов, що забезпечують результативність освітнього процесу та 
становлення особистості [14, с. 48]. На думку вченої, середовище живить ціннісно-
смисловий розвиток особистості, створює передумови для фахового зростання – 
формування здатності майбутнього педагога розуміти, формулювати та розв’язувати 
професійні проблеми, вирішувати завдання професійного саморозвитку, виявляти 
більш високий рівень активності, самостійності, особистісної самореалізації, 
самовдосконалення, досягати стійкого професійного успіху тощо [8, с. 49]. 

Висловленi позицiї доповнені М. Братко, яка вказує, що освiтнє середовище – 
це комплекс умов для освіти людини, що склались цілеспрямовано та спонтанно в 
установі, що виконує освітні функції [3, с. 54]. Отже, освiтнє середовище закладу вищої 
освiти – багатосуб’єктне та багатопредметне системне утворення, що має можливостi 
цiлеспрямовано впливати на професiйно-особистiсний розвиток майбутнього 
викладача, забезпечуючи його готовність до професійної діяльності, успішної 
самореалізації у процесі життєдіяльностi. Завдання вищого педагогічного навчального 
закладу полягає в тому, щоб забезпечити якiсний освітній процес, здатний запускати 
механiзми особистісного розвитку й управління освітнім середовищем. Це дозволяє 
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розглядати середовище як потужний ресурс забезпечення високої якостi освіти. 
У світлі визначеного, вкажемо, що освітнє середовище включає в себе кілька 

компонентів [8, с. 97 – 101]:  
1) соціальний компонент, до якого належить комплекс соціально-орієнтованих 

потреб суб’єктів освітнього середовища, їх соціальних взаємодій і взаємовпливів;  
2) мотиваційний компонент, що включає формування в учасників середовища 

сукупності спонукань і внутрішніх переконань, що регулюють процес професійного 
зростання майбутнього спеціаліста;  

3) креативний компонент, що включає творчість як фактор позитивного розвитку 
особистості;  

4) рефлексивний компонент, що включає усвідомлення значущості 
національних налаштувань та є запорукою їх використання у професійній діяльності;  

5) аксіологічний компонент, що включає формування системи особистісно-
значимих цінностей;  

6) інтегративний компонент, що передбачає об’єднання всіх попередніх 
компонентів у складну систему впливу на особистість. 

Принагiдно відмітити, що освітнє середовище ЗВО задає та визначає умови 
реалiзації внутрiшнiх можливостей майбутніх викладачів, їх становлення як суб’єктів 
майбутньої професiйної діяльності. Взаємодія студентів i освітнього середовища в 
свідомій, цілеспрямованій i творчiй діяльностi передбачає вивчення та врахування 
специфіки всіх учасників освітнього процесу. Вiдтак, освітнє середовище педагогічного 
університету створює сприятливі умови для здійснення освітнього процесу відповідно 
до визначеної мети та завдань, забезпечує його цілісність, сприяє формуванню 
загальних компетентностей майбутніх фахівців.  

Слід наголосити, що в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 рр. визначено основні напрями, пріоритети, завдання та механізми реалізації 
державної політики в галузі освіти, кадрову, соціальну політику і є основою для 
внесення змін до чинного законодавства України, управління та фінансування, 
структури та змісту системи освіти [22]. Зокрема, серед проблем розбудови 
національної системи освіти вказано повільне здійснення інформатизації системи 
освіти, упровадження в навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-
комунікаційних технологій [22]. Так, у Законі України «Про інноваційну діяльність» 
визначено інновації як новостворені (засновані) і (або) удосконалені конкурентоздатні 
технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [21]. 

Термін «інновація» походить від латинського слова «innovatio, novo» (змінювати, 
поновлювати, винаходити) й означає введення нового [13, с. 2]. У педагогічній 
інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати освітнього 
процесу. Сучасні вчені розглядають «інновацію» як процес (маштабну або часткову 
зміну системи й відповідну діяльність) і процукт (результат) цієї діяльності. Під 
інноваційними процесами в освіті розуміють процеси виникнення, розвитку та 
проникнення в широку практику педагогічних нововведень, оскільки інновація – це не 
лише створення і впровадження нововведень, а й такі перевороти, що мають 
визначальний характер, супроводжуються змінами в різновидах діяльності, стилі 
мислення.  

Суголосними є погляди І. Дичківської, яка вважає, що інноваційні педагогічні 
технології як процес – це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження 
в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, 
що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 
результатів» [9, с. 339]. Отже, інновацію можна визначити як оригінальні новаторські 
засоби, способи та прийоми педагогічних дій. Учена вказує, що інноваційна 
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педагогічна діяльність полягає в розробці, поширенні чи застосуванні освітніх 
інновацій. Метою будь-якого нововведення є підвищення ефективності педагогічного 
процесу. Адже, ефективність нововведення залежить від досягнутого завдяки йому 
корисного ефекту, тривалості використання інноваційної освітньої технології, витрат 
на її впровадження [9, с. 60 – 65].  

Зазначимо, що сам термін «технологія» в перекладі з грецької означає «наука 
про мистецтво», (texne – мистецтво, майстерність; logos – слово, навчання). У 
педагогічній літературі вживають поняття: «педагогічна технологія», «освітня 
технологія», «технологія навчання» та ін. Зокрема, поняття педагогічна технологія 
охоплює процеси освіти, навчання, виховання. Освітня технологія пов’язана з 
організацією освітніх систем та освітніх закладів, технології навчання та виховання 
описують діяльність викладача та студентів в освітньому процесі. 

Під освітньою технологією розуміється сукупність засобів, форм і методів 
навчання, спрямованих на формування необхідних знань, умінь, навичок, 
представлених за відповідною спеціальністю [19, с. 60]. Нам імпонує думка 
Н. Кошечко, яка вважає, що освітня технологія – модель спільної роботи викладача та 
студентів з планування, організації та проведення реального процесу навчання за 
умови забезпечення комфортності для всіх суб’єктів освітньої діяльності. Вибір 
освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик 
навчання та стилю роботи викладача зі студентами [16, с. 36].  

Технологія навчання – системна категорія, структурними складовими якої є: 
мета навчання; зміст навчання; засоби педагогічної взаємодії (засоби викладання й 
мотивація); організація навчального процесу; студент, викладач; результат діяльності 
(у тому числі й рівень професійної підготовки). Таким чином, ця технологія припускає 
організацію, керування й контроль процесу навчання, його напрями [16, с. 36]. 

Серед сучасних інноваційних технологій, що використовуються в системі вищої 
освіти, слід виділити такі технології навчання як: диференційоване, проблемне, 
контекстне навчання, імітаційне навчання, інформаційні технології, модульне, 
дистанційне, особистісно-орієнтоване навчання тощо. Зауважимо, що необхідною 
умовою ефективного використання інноваційних технологій у процесі формування 
загальних компетентностей майбутніх викладачів є якісне інформаційне наповнення 
та правильна організація освітнього середовища ЗВО. 

Так, в освітньому середовищі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» забезпечено психолого-педагогічний супровід суб’єктно-професійного 
становлення майбутніх викладачів, що дозволяє включити студентів в суб’єкт-суб’єктні 
відношення й інноваційні форми діяльності, що сприяють розгортанню професійного 
потенціалу особистості, формуванню загальних компетентностей, професійної 
свідомості, соціального та професійного інтелекту, емоційно-вольової сфери, 
позитивного ставлення до світу і до себе, професійно важливих якостей тощо.  

Організацію освітнього процесу підготовки майбутніх викладачів «Педагогіки 
вищої школи» здійснюють висококваліфіковані фахівці педагогічного університету. 
Професійна діяльність яких базується на знанні закономірностей функціонування 
системи «викладач – середовище – студент» у певних умовах навчання 
(індивідуального, групового, колективного, масового, дистанційного тощо), незалежно 
від конкретного навчального предмета. Забезпечення компонентів освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики тощо) відбувається з 
урахуванням новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, із 
застосуванням інноваційних технологій навчання. Розглянемо найбільш поширені 
серед них. 

Відомо, що основним видом навчальних занять у закладі вищої освіти є 
академічна лекція. Від її змісту та дидактичної мети залежать тип і структура заняття 
та інших форм організації навчання, використання методів і прийомів навчання, 
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різноманітність самостійних і практичних робіт. Разом з тим слід указати, що лекція, у 
традиційному розумінні як спосіб передачі готових знань студентам переважно через 
монологічну форму спілкування, в аспекті сучасних вимог до підготовки компетентного 
фахівця не може домінувати в навчальному процесі. Виникає необхідність уведення в 
процес формування загальних компетентностей майбутніх викладачів різних типів 
лекційних занять, таких як: проблемна лекція, лекція-діалог, лекція-конференція, 
лекція-провокація, телелекція, лекція-візуалізація тощо.  

Проблемна лекція – сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів і 
характеризується наявністю проблемних ситуацій; розкриттям суперечливих 
тенденцій; постановкою перед аудиторією проблемних запитань; участю слухачів у 
вирішенні проблем на лекції (очевидна активність аудиторії, співпереживання, участь 
у відповідях на запитання, елементи дискусії); оформленням кінцевих висновків на 
основі доказового аналізу різних поглядів при вирішенні проблем, що розглядаються. 

Лекція-діалог (лекція бесіда) – передбачає безпосередній діалог викладача з 
аудиторією. Перевага полягає в тому, що вона дозволяє спрямовувати увагу студентів 
на найбільш важливі питання теми, визначати зміст і темп викладення навчального 
матеріалу з урахуванням особливостей студентів. Лекція-бесіда може перетворитись 
у лекцію-диспут як природним шляхом, так і в результаті запланованих дій лектора. 
Одна з функцій викладача – короткий виступ на початку зустрічі, далі йде не просто 
розмова-діалог зі студентами, а полемічна бесіда. Функції лектора передбачають таку 
постановку питань, яка веде до зіткнення думок і, відповідно, до пошуку аргументів, до 
поглибленого аналізу проблем, що розглядаються. 

Лекція-конференція – проводиться за схемою наукових конференцій. 
Складається із заздалегідь поставленої проблеми та системи доповідей (до 10 
хвилин) з кожного питання, що висвітлює проблему. При цьому виступ готується як 
логічно закінчений текст, який є результатом самостійної роботи слухача. Функція 
викладача полягає в керуванні підготовкою таких доповідей до лекції. Під час лекції 
викладач може дещо узагальнити матеріал, допомогти «лектору-початківцю» з числа 
слухачів, якщо йому не зовсім вдається відповісти на питання аудиторії. Такий вид 
лекцій, з одного боку, значно підвищує роль самопідготовки, з іншого – дозволяє 
виявляти резерви науково-педагогічних кадрів. 

Лекція-провокація – дозволяє розвинути в студентів уміння оперативно 
аналізувати професійні ситуації, виступати в ролі експертів, опонентів, рецензентів, 
виокремлювати недостовірну або неточну інформацію. Такі вміння можна формувати, 
використовуючи принцип ігрової діяльності – конфліктності, проблемності, спільної 
діяльності тощо. Також можна запропонувати структуру та методику проведення даної 
лекції із запланованими помилками. 

Телелекція – допомагає розвитку наочно-пізнавального мислення студентів. 
Лектор здійснює підбір необхідних кіно- відеоматеріалів за темою, що вивчається. 
Перед початком огляду студентам подається цільова установка, у процесі перегляду 
кіно- відеоматеріалів лектор коментує події, що відбуваються на екрані. 

Лекція-візуалізація – забезпечує перетворення усної інформації у візуальну 
форму технічними засобами навчання. Лектор широко використовує форми наочності, 
що є носіями змістовної інформації (слайди, плівки, планшети, креслення, малюнки, 
схеми та ін.). Для даного виду занять характерним є широке використання так званих 
«опорних сигналів», коли вся інформація кодується у вигляді певних символів, знаків. 
Цінність такого підходу полягає в тому, що до системи запамʼятовування навчального 
матеріалу додатково підключається безпосереднє зорове сприйняття, а не тільки 
словесне.  

Активізація самостійної, творчої пошуково-дослідницької діяльності студентів і, 
як наслідок, діагностика результатів навчання відбувається на семінарських, 
практичних заняттях та інших організаційно-методичних формах роботи. Так, важливу 
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роль у процесі формування загальних компетентностей відіграють семінарські 
заняття, вони є видом навчальних занять практичного характеру, спрямованих на 
поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу. Даний вид занять сприяє 
активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, 
умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів, 
оволодінню фундаментальними знаннями. Семінарські заняття допомагають 
розвивати логічне мислення, формувати переконання, сприяють формуванню 
толерантності, активно впливають на соціальне становлення особистості.  

На особливу увагу заслуговують семінар-практикум та проблемний семінар, які 
складаються з двох взаємопов’язаних ланок – самостійного вивчення студентом 
програмного матеріалу і обговорення на заняттях результатів пізнавальної діяльності. 
Вони розвивають уміння працювати самостійно, формують навички роботи з 
літературою, поглиблюють інтерес до предмету, навчають аргументувати відповідь, 
сприяють зв’язку теорії з практикою.  

Семінар-практикум дозволяє приділити увагу практичному аспекту проблеми та 
супроводжується показом відповідних заходів (фрагментів) з їх подальшим 
обговоренням. Метою проблемного семінару є виявлення рівня знань студентів з 
дисципліни, що вивчається, сформувати стійкий інтерес до майбутньої професіцйної 
діяльності. У процесі його проведення студенти заздалегідь одержують завдання, 
формулюють й пояснюють своє бачення проблеми. Обговорення проблеми 
відбувається в умовах дискусії. 

Доречно вказати, що вибір оптимального варіанту семінару залежить від теми 
заняття; місця теми в структурі навчального курсу (початок, середина, закінчення); 
рівня підготовки й активності студентів; обсягу навчального часу, відведеного на 
семінари тощо [23, с. 136]. Отже, організація семінарських занять та їх комбінацій 
сприятимуть здобуттю студентами досвіду застосування способів вирішення 
професійних завдань; формуванню вміння опрацьовувати запропоновану інформацію, 
аналізувати й оцінювати її, знаходититаі коригувати помилки, водночас у них 
розвиватиметься творче мислення, пізнавальна професійна мотивація. 

Ефективними у процесі формування загальних компетентностей майбутніх 
викладачів є інтерактивні технології навчання. Слово «інтерактив» увійшло в 
повсякденний ужиток, походить від англійського слова «interact», де «inter» означає – 
взаємний, «act» – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. 
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка 
має конкретну, передбачену ціль – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
студент відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність [18, с. 23].  

Процес формування загальних компетентностей майбутніх викладачів 
урізноманітнено такими інтерактивними формами та методами навчання як: кейс-
метод, тренінги, дискусія, дебати, евристична бесіда, мозковий штурм, конференції, 
метод «круглого столу», конкурси практичних робіт з їх обговоренням, ділові ігри, 
практичні групові й індивідуальні вправи, аналіз конкретних ситуацій, методи з 
використанням комп’ютерних технологій тощо.  

Метод кейсів («case-study», розв’язування ситуаційних задач, ситуаційний 
семінар та ін.), передбачає практичне розв’язання конкретних ситуацій. Даний метод 
розвиває вміння розв’язувати практично орієнтовані проблеми. Метод кейсів 
відображає аналіз конкретних практичних ситуацій, тобто ситуацій, які відображають 
реальні події, що відбувалися в минулому або відбуваються нині. Завдяки 
використанню методу кейсу студенти не тільки здобувають теоретичні знання, а й 
формуються вміння аналізувати ситуацію, виявляти першорядні та другорядні 
моменти, оцінювати їх, передбачати різні варіанти розвитку подій, обирати 
оптимальне рішення з поміж декількох, навчаються діяти на власний розсуд, 
набувають практичного досвіду професійної поведінки в різних ситуаціях, адекватного 
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емоційного реагування на проблему, активно та зважено реагувати на обставини, що 
склалися.  

Систематичне застосування даного методу сприяє розвитку творчого, 
пошукового стилю мислення в студентів: вони оволодівають уміннями роботи з 
інформацією (аналіз кейсу, виокремлення важливої інформації, самостійний пошук 
необхідних знань), дослідницькими вміннями (формулювання альтернатив, вибір 
найбільш оптимального рішення), комунікативними навичками (уміння вести дискусію, 
захищати власну точку зору, переконувати опонентів, уміння слухати інших), 
інтерактивними техніками (налагодження взаємодії з аудиторією, прийняття 
колективних рішень, навички співпраці), презентаційними вміннями та навичками 
(оволодіння способами подання та візуалізації рішень), посилюється мотивація до 
навчання (підвищується зацікавленість майбутньою професією, активізується 
включеність у неї).  

Тренінг – це особливий метод отримання знань, який відрізняється від своїх 
аналогів тим, що всі його учасники навчаються на власному досвіді. Це спеціально 
створене середовище, де кожен може з легкістю та задоволенням побачити свої 
плюси або мінуси, досягнення та поразки. Ситуація тренінгу навчальна і тому, жоден з 
учасників не ризикує відносинами й поглядами.  

Метою тренінгу є розвиток компетентності міжособистісної та професійної 
поведінки. Він є одним із найважливіших методів у системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців. Тренінгові технології спрямовані на створення викладачами 
належних умов для того, щоб студенти самостійно змогли розширити власний 
діапазон професійного мислення, шляхом активного конструювання власних 
практичних умінь і здатності до рефлексивної діяльності. Організація навчання на 
основі тренінгів дозволяє різко збільшити якість засвоєння матеріалу, стимулює 
активність учасників, розвиває здібності до аргументації своєї думки, посилює 
відповідальність за ухвалення рішення, формує здібності до співробітництва та 
командної роботи. Також, тренінгові форми роботи можуть базуватися на використанні 
одного основного метода (наприклад, рольової гри) або кількох різних (міні-лекція, 
дискусія, кейс-метод, ділова гра). Вибір методів залежить від складності тренінгових 
завдань і тривалості занять – від кількох годин до кількох днів. Основними завданнями 
тренінгів має бути орієнтація на кінцеві результати у практичній діяльності; визначення 
нових цілей; гуртування колективу, вдосконалення професійної майстерності, 
посилення мотивації тощо.  

Дискусія передбачає колективне обговорення спірного питання; це ‒ товариська 
суперечка щодо встановлення істини, приведення різних думок до спільної точки зору 
з певної проблеми. Застосування даного методу дозволяє вільно обмінюватись 
думками та поглядами учасників дискусії, сприяє розвиненню мислення студентів, 
допомагає формувати погляди, переконання, формулювати думки, чітко 
висловлювати їх, навчає оцінці пропозицій інших учасників дискусії та критично 
оцінювати власні погляди, зважувати їх істинність.  

Однією з форм спеціально організованої дискусії є «мозковий штурм» (метод 
аглютинації), що полягає в генерації якомога більшої кількості ідей за невеликий 
проміжок часу, їх обговорення та селекції. Цей метод сприяє розвитку креативного 
мислення, творчих здібностей студентів, формуванню вміння знаходити оригінальні, 
нестандартні варіанти розв’язання проблем. Завдання викладача полягає в 
заохоченні студентів до різних думок і міркувань з теми заняття, користуючись 
отриманими теоретичними знаннями. Робота в групах із використанням методу 
«мозкового штурму» – це продуктивна форма навчання, що дозволяє активізувати 
пізнавальну діяльність усіх студентів.  

Велике значення в процесі формування загальних компетентностей майбутніх 
викладачів відводиться грі, у процесі якої легко засвоюються основні поняття, 
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запам’ятовуються правила, вивчаються різні способи поведінки. За своїм змістом 
ділова гра – це імітаційний процес вироблення та прийняття рішень за конкретною 
ситуацією в умовах поетапного уточнення факторів, аналізу інформації, що надходить 
у ході гри. Навчально-педагогічна гра будь-якого виду є практичною груповою вправою 
з вироблення оптимальних рішень, у ході якої її учасники одержують нове конкретне 
уявлення про сутність своєї майбутньої діяльності.   

Також, у процесі формування загальних компетентностей майбутніх фахівців 
важливими є дистанційні технології навчання. Дистанційна освіта – це практика, що 
зв’язує викладача, студента, а також джерела, розміщені в різноманітних географічних 
регіонах, за допомогою спеціальної технології, що дозволяє здійснювати взаємодію. 
Остання може забезпечуватись різними способами, наприклад, обмін друкованими 
матеріалами за допомогою пошти й телефаксу, аудіоконференція, комп’ютерна 
конференція, відеоконференція, чат, відеочат тощо [12, с. 48].  

Головною метою використання дистанційного навчання є забезпечення доступу 
до електронних освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних 
технологій і телекомунікаційних мереж. Для забезпечення дистанційного навчання 
використовуються різноманітні комп’ютерні та телекомунікаційні технології, основними 
з яких є відеоконференція, вебінар, веб-платформа для навчання, спеціалізований 
сайт, електронна розсилка, мультимедійна навчально-контролююча система, 
мережевий електронний підручник та ін. 

Ефективною системою дистанційного навчання в ДВНЗ «ДДПУ» є платформа 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). У своїй основі система 
керування навчання дає викладачеві можливість створити веб-сайт курсу й управляти 
доступом до нього так, щоб студенти мали можливість переглядати його. Крім 
контролю доступу, система керування навчання надає широкий набір інструментів, які 
роблять навчальний курс ефективнішим. Так, студенти самостійно, у зручний для себе 
час вивчають теоретичний навчальний матеріал, представлений в електронному 
вигляді, виконують завдання, проходять оn-line тести тощо. Отже, формування 
загальних компетентностей майбутніх викладачів з використанням інформаційної 
системи Moodle дає змогу інтегрувати в собі зміст, засоби, методи та форми навчання 
у вигляді єдиної цілісної структури. Використання даної технології сприяє формуванню 
практичних умінь і навичок майбутніх фахівців, дозволяє організовувати та проводити 
мережеві інтерактивні групові та індивідуальні заняття в режимі on-line та off-line, 
контроль та моніторинг навчальної діяльності слухачів дистанційного курсу тощо.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Ґрунтовний аналіз науково-педагогічних джерел, періодичних видань 
дозволяє констатувати, що проблема формування загальних компетентностей 
майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО 
набуває все більшої актуальності. У ході дослідження встановлено, що освітнє 
середовище закладу вищої освіти виступає як багатосуб’єктне та багатопредметне 
системне утворення, що має можливостi цiлеспрямовано впливати на професiйно-
особистiсний розвиток майбутнього викладача, забезпечуючи його готовність до 
професійної діяльності, успішної самореалізації у процесі життєдіяльностi. Доведено, 
що освiтнє середовище закладу вищої освiти – потужний ресурс забезпечення високої 
якостi освіти, адже воно створює сприятливі умови для здійснення освітнього процесу 
відповідно до визначеної мети i завдань, забезпечує його цілісність, сприяє 
формуванню загальних компетентностей майбутніх фахівців, дозволяє визначити 
умови реалiзації внутрiшнiх можливостей студентів та їх становлення як суб’єктів 
майбутньої професiйної діяльності.    

Вивчення та понятійно-термінологічний аналіз проблеми дали можливість 
визначити інноваційні технології як цілеспрямоване, систематичне й послідовне 
впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних 
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дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до 
очікуваних результатів. У процесі наукового пошуку з’ясовано, що одними з 
найефективніших шляхів формування загальних компетентностей майбутніх фахівців 
є використання в освітньому процесі вищої школи таких інноваційних технологій як: 
диференційоване, проблемне, контекстне навчання, імітаційне навчання, 
інформаційні технології, модульне, дистанційне, особистісно-орієнтоване навчання 
тощо. 

Використання інноваційних технологій у процесі формування загальних 
компетентностей майбутніх викладачав в освітньому середовищі педагогічного 
університету здійснювалося під час аудиторної роботи засобами нетрадиційних форм 
проведення занять, організації дидактичних і рольових ігор, методу «круглого столу», 
розробкою кейсів, пошуку шляхів вирішення й аналізу проблемних ситуацій, тренінгів, 
проведення дискусій, дебатів, евристичних бесід, мозкового штурму, конференцій, 
конкурсів практичних робіт з їх обговоренням, моделювання професійних завдань, 
створення конспектів лекцій (зокрема, електронних), творчих проектів, презентацій, 
виконання практичних групових та індивідуальних вправ, застосування комп’ютерних 
технологій тощо.  

Експериментальне дослідження показало, що цілеспрямоване включення 
студентів в освітню діяльність на підставі узгодженого поєднання нетрадиційних форм 
та методів навчання і виховання, сприяло ефективному формуванню загальних 
компетентностей (уміння аналізувати, добирати і використовувати педагогічні 
технології відповідно до предметної сфери; проводити самостійні наукові дослідження 
педагогічних явищ та екстраполювати їх результати в практику викладання; 
застосовувати ефективні форми організації освітнього процесу на різних етапах його 
реалізації; вибирати і реалізовувати комунікативні стратегії і тактики відповідно до 
контексту педагогічної взаємодії; аналізувати результати власної педагогічної 
діяльності і розробляти програму професійного саморозвитку; володіти сучасними 
інформаційно-комунікаційними технологіями, методами пошуку, оброблення, 
використання, зберігання і захисту інформації; пропонувати заходи популяризації і 
пропагування педагогічних знань; аналізувати вплив соціокультурних чинників на 
трансформаційних процесів у системі освіти тощо) майбутніх викладачів в освітньому 
середовищі ЗВО. 

Ураховуючи важливість формування в майбутніх викладачів загальних 
компетентностей, постійного ретельного вивчення та науково-практичного 
обґрунтування потребують питання дослідження та впровадження кращого 
практичного досвіду інноваційної освітньої діяльності, вивчення змісту інтерактивних 
форм та інформаційно-комунікаційних засобів навчання, специфіки їх використання в 
закладах вищої освіти. Перспективи подальших розвідок убачаємо в аналізі технології 
створення та підтримки дистанційних курсів для магістрів за спеціалізацією 
«Педагогіка вищої школи» в освітньому середовищі закладу вищої освіти. 
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Анотація. Проведено аналіз змісту ключових понять STEM, які є основоположними в 
розумінні сутності нового освітнього напряму. Запропоновано основні дефініції STEM-освіти. 
З’ясовано, що особливе місце у формуванні її змісту займають міждисциплінарний і 
компетентнісний підходи, проблемно орієнтоване навчання, когнітивні технології в організації 
пізнавальної діяльності. Розглянуто сучасний стан та перспективи впровадження STEM-освіти 
в українській вищій школі. Інтегральний підхід, що об’єднує науку, передові технології, 
інженерію та математику, є найбільш ефективним у підготовці студентів-педагогів, що 
доведено світовою педагогічною практикою. В Україні STEM-технології почали активно 
впроваджуватися в систему освіти лише в останні роки, при цьому основна увага приділялася 
середній ланці освіти. 
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Аbstract. The analysis of the content of the key STEM concepts which are fundamental in 
understanding the essence of the new educational direction. The basic definitions of STEM-
education are proposed. It is found out that a special place in the development of its content is 
occupied by interdisciplinary and competence-based approaches, problem-oriented learning, 
cognitive technologies in the organization of cognitive activity. The current state and prospects of 
implementation of STEM-education in Ukrainian higher education are considered. The integrated 
approach, which combines science, advanced technology, engineering and mathematics, is the 
most effective in the training of students-teachers, that is proved by the world pedagogical practice. 
In Ukraine, STEM-technologies began to be actively implemented in the education system only in 
recent years, with the focus on the secondary education. 

Key words: STEM-education; STEM-learning; STEM-laboratory; STEM-centre. 
 
Актуальність дослідження. Одним з найважливіших завдань, які постають 

сьогодні перед вищою школою України є модернізація з метою входження до світової 
освітньої системи, що передбачає активне залучення передового педагогічного 
досвіду, інноваційних технологій навчання тощо. Реформування системи освіти, 
зокрема вищої, є однією з найважливіших складових процесу євроінтеграції України. 
Необхідність наближення до європейських стандартів є пріоритетним завданням 
вищої освіти. 

Початок ХХІ століття, ознаменований глобальними трансформаціями, стрімким 
економічним та інформаційно-технологічним розвитком, який вимагає підготовки 
вчителя-професіонала, озброєного новітніми методиками, інноваційними 
технологіями навчання, практичним досвідом особистості, універсальними знаннями 
для здійснення освіти і виховання підростаючого покоління. Вирішення цих завдань 
можливе за умови докорінної перебудови всієї системи освіти, пов'язаних з 
мотивацією діяльності, особистістю педагога, процесами навчання і виховання в 
цілому, головна роль якої надається творчій особистості вчителя. 

Затверджений проект «Нової української школи» − це програма нововведень до 
середньої освіти, яка має за мету змінити підхід вчителя до навчання учнів, а самих 
дітей виховати не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян. Автори Концепції 
відзначають, що за експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на 
ринку праці будуть уміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі 
та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі [4]. 
Це потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами з метою 
удосконалення загальної та професійної культури вчителя, покликаного 
переорієнтувати освітній процес на становлення особистості, здатної продуктивно 
мислити, вирішувати життєві проблеми. 

В умовах реформування освіти та її переорієнтації на формування 
компетентностей випускника, які забезпечать йому життя, навчання та розвиток у 
змінному високотехнологічному, мультикультурному середовищі, особливого 
значення набуває проблема якісної підготовки випускників педагогічних університетів 
у зв’язку з їхньою майбутньою багатофункціональною діяльністю, участю у розвитку 
освіти, науки, виробництва та життя суспільства. Однією із тенденцій сучасного світу 
є інтеграція знань, сфер діяльності та виробництво, яке базується на множинних 
зв’язках математики, технології, інженерії та природничих наук [13]. Це в свою чергу 
відбивається на освітній системі в Україні, яка впроваджує елементи STEM-освіти: 
навчання інтегрованими курсами, розробка міждисциплінарних проектів, навчання не 
через предмети, а через вирішення проблем тощо. 

STEM-освіта поступово набуває поширення, створюються STEM-лабораторії, 
STEM-центри. Однак, на даний момент найбільш активно STEM-технології 
впроваджуються у ланці середньої освіти. Вища школа України дещо повільно реагує 
на виклики часу, що стосуються трансформації інженерної підготовки. Традиційна, 
сформована ще за радянських часів, система інженерно-технічної освіти не завжди 
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здатна на швидку імплементацію новітніх педагогічних технологій і практик. Це 
зумовлює важливість наукового осмислення і обґрунтування практичного досвіду 
впровадження елементів STEM-освіти в процес професійної підготовки студентів. У 
процесі навчання студенти повинні не лише оволодіти системою теоретичних знань, а 
й набути необхідних для майбутньої діяльності за фахом практичних умінь і навичок, 
які передбачають творчий підхід до професійних завдань, здатність розробляти новий 
продукт та втілювати його, широке застосування сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження STEM-
освіти в освітній процес активно обговорюються на конференціях, семінарах, круглих 
столах всеукраїнського і міжнародного рівня. Зокрема, створено інтернет-спільноти, 
групи в соціальних мережах, на сторінках яких відбувається обмін досвідом щодо 
основних ідей у напряму STEM.  

Проблемам інноваційного, науково-дослідного мислення педагога та учня як 
бази STEM-освіти присвячено роботи як вітчизняних так і зарубіжних науковців: 
Т. Андрущенко, С. Буліга, С. Бревус, В. Величко, С. Гальченко, Л. Глоба, К. Гуляєв, 
В. Камишин, Е.  Клімова, О.  Комова, О.  Лісовий, Н. Морзе, Л. Ніколенко, 
Р. Норчевський, М. Попова, В. Приходнюк, М. Рибалко, О. Стрижак, І. Чернецький, 
M. Harrison, D. Langdon, B. Means, E. Peters-Burton, N. Morel, J. Confrey, A. House та 
інших. Питання впровадження STEM-освіти в навчальних закладах, які готують 
майбутніх педагогів розглядають науковці R. Baiduc, R. Linsenmeier, N. Ruggeri, 
B. Coppola [12; 15]. У роботах дослідників лунає ключова думка – майбутнє за 
технологіями, а майбутнє технологій – це креативні педагоги нового формату, які 
здатні своїми знаннями, вмінням зробити привабливими STEM-програми і методи 
навчання, завдяки яким можна формувати креативних особистостей, спроможних 
генерувати ідеї, застосовувати фундаментальні знання і навички під час вирішення 
складних завдань у своїй майбутній професійній діяльності. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сутності та змісту STEM-
освіти, а також її концептуальних засад, висвітлення підходів та особливостей сучасної 
STEM-освіти в педагогічному університеті. 

Методи дослідження. Дослідження було проведене з використанням методу 
теоретичного аналізу і синтезу для з’ясування основних понять і категорій STEM-
освіти; концептуально-порівняльного аналізу для зіставлення традиційних і STEM 
орієнтованих підходів, навчальних планів і програм, психолого-педагогічної та 
науково-методичної літератури, матеріалів науково-практичних конференцій із 
проблеми дослідження, новаторського педагогічного досвіду; виокремлення 
закономірностей і формулювання висновків із досліджуваної проблеми. 

Результати дослідження. Сьогодення об’єктивно стикається з дефіцитом 
спеціалістів, обізнаних у науковій сфері, здатних брати участь у інноваційних процесах 
і забезпечити стабільний розвиток суспільства у майбутньому.  

Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку освіти є STEM – 
орієнтований підхід до навчання.  

Акронім STEM (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics) – 
природничі науки, технології, інженерія та математика. Акронім STEM вживається для 
позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), 
технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує 
учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, 
вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням 
математичних знань і наукових понять. Освіта, направлена на підтримку творчості та 
інноваційних навичок. 
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STEM-грамотність є міждисциплінарною областю дослідження, яка з’єднує всі 
чотири області: науку, технології, інженерію та математику. STEM-грамотність означає 
не просто досягнення грамотності в цих чотирьох напрямах, а й спонукає студентів 
перейти від вивчення дискретних фрагментів явища до механічних процесів і до світу 
в цілому. 

STEM–лабораторії – лабораторії, що роблять сучасне обладнання та 
інноваційні програми більш доступними для дітей, зацікавлених у дослідницькій 
діяльності. 

STEM-спеціальності – сучасні спеціальності, до яких можна віднести такі: IT-
спеціалісти, програмісти, інженери, спеціалісти високотехнологічних виробництв, 
спеціалісти біо- и нано-технологій. 

STEM-центр – це проектна лабораторія, в якій студенти та учні можуть 
виконувати дослідження з використанням сучасного (у тому числі цифрового) 
обладнання. 

STEM-підхід в освіті ґрунтується на міждисциплінарних засадах у побудові 
навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів (інтегроване навчання 
відповідно до певних тем або реально існуючих проблем). Така освітня технологія має 
на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції 
молоді, які визначають конкурентну спроможність на ринку праці: здатність і готовність 
до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, 
когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності та ін.  

Нормативно-правовими засадами впровадження STEM-освіти в Україні є: 
− Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; 
− Укази Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 30.09.2010), 
«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від 
31.07.2000); 

− Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 
522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 
листопада 2012 р. № 1352); 

− Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України «Про форсайт соціо-
економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і 
довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського 
капіталу)» (від 21.01.2016); 

− План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 р.р., 
затверджений Міністерством освіти і науки України (від 05.05.2016); 

− Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська 
школа» (рішення колегії МОН від 27.10.2016); 

 − Діяльність відділу STEM-освіти (https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-
stem-osviti/) на базі Інституту модернізації змісту освіти, який виконує функції 
теоретико-методологічного проектування засад STEM-освіти, координації діяльності 
групи науковців та педагогів-практиків з питань науково-методичного забезпечення 
STEM-освіти, популяризації STEM ідеології, аналізу відповідного закордонного досвіду 
та ін. 

Концепція освіти з ухилом у технології і прив’язкою до задач реального світу 
STEM отримала розвиток в системах STEAM, STEMM та STREAM, включають також 
творчість. Освіта – дзеркало майбутнього країни. В залежності від того, у чому 
держава бачить свої сильні сторони, зони росту, воно корегує національну освітню 
програму, аж до самих основ системи освіти. В епоху індустріалізації важливі були 
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грамотність та володіння робочими навичками. В постіндустріальну еру на перший 
план вийшли технологічні аспекти розвитку молоді. Результатом стала цифрова 
революція – з інтернетом, використанням комп’ютерів, інформаційних технологій. Але 
з часом виявилося, що якість продукту, його продуктивність, технологічність вже не так 
важливі, як зручність його використання. 

У освіті такі моменти, як навчання технічних наукам, математики, інженерії, 
перестали бути важливими. Їх значущість зростає по мірі розуміння ролі кожної 
дисципліни в процесі створення готового рішення, за яким стоїть людина, що 
використовує його. Так, у спробі знайти ідеальний інструмент для передачі розуміння 
комплексного аспекта «людини у світі», у США народилася концепція STEM (від 
англійської абревіатури Science, Technology, Engineering, Mathematics – «наука, 
технологія, інженерія, математика»). Згідно цієї концепції, в ході підготовки фахівці 
повинні навчитися чітко розуміти, яке місце в світі займе кожен конкретний продукт, 
кожна майбутня розробка. 

Такий комплексний підхід до традиційних предметів дозволяє учням оцінити, 
наскільки актуальне їхнє викладення, зрозуміти, яке місце у світі займають 
розв’язувані ними питання. І STEM годиться не тільки для навчання технічних фахівців. 
Більш того, ця система застосовна не тільки у вузах – вже сьогодні її успішно 
використовують навіть у школах і дошкільних закладах. 

Ч. Хендерсон (Університет Західного Мічигану) та М. Данси (Університет 
Колорадо в Боулдерівважають) вважають, що новий підхід стимулює інноваційну 
діяльність, так як допомагає впорядкувати і формалізувати творчі процеси, які стоять 
за інноваційними проривами. На користь методики STEM кажуть вчені, які довели 
перевага інтерактивного навчання у формі досліджень порівняно з традиційною 
моделлю передачі знань вчителем учневі [14]. 

Важливо відзначити, що ідея використання методів різнобічного розвитку у 
сфері освіти не є новою. Наприклад, існує концепція SEL. Концепція соціального та 
емоційного навчання (SEL – Social and Emotional Learning) передбачає використання 
методик, які дозволяють не тільки отримати базові і глибокі знання з різних предметів, 
але також освоїти ряд практичних навичок, навчитися вибудовувати відносини з 
іншими людьми, виважено приймати відповідальні рішення і досягати поставлених 
цілей. Комплексна «зонтична» концепція включає отримання академічних знань, 
ефективну соціалізацію студентів і школярів, контроль своїх емоцій, емоційна 
взаємодія з іншими, розвиток навичок турботи про інших, рішення комплексних 
завдань і багато іншого. 

Ще один приклад, метод феномен-орієнтованого навчання і викладання PBL, 
схожий зі STEM в тому сенсі, що і тут, і там робляться спроби об'єднати різні 
дисципліни при вивченні або опрацювання якоїсь теми. Метод, який має міжнародну 
назву PBL (phenomenon-based teaching and learning – англ. «феномен-орієнтоване 
навчання і викладання», або простіше: «викладання і вивчення явищ»), багато в чому 
став результатом еволюції методів науково-практичних інтенсивів та методики 
навчання Task Based Learning and Teaching («навчання та викладання, орієнтоване на 
вирішення конкретного завдання»). А вони, в свою чергу, у багатьох освітніх закладах 
прийшли на зміну найбільш звичної нам всім системі PPP (Presentation – Рractice – 
Рroduction), коли спочатку йде «начитка» лекцій, потім учні роблять вправи на базі 
отриманого матеріалу, а далі переходять до застосування вивченого на практичних 
прикладах. 

Згадана методика PBL і концепція STEM багато в чому передбачають 
підкріплення технічних дисциплін гуманітарними. Тому логічним кроком стала спроба 
«узаконити» таке об’єднання, підключити до суто технічної концепції STEM творчий 
аспект розвитку особистості. Так з’явилися системи, де поряд з наукою, технологією, 
інженерією і математикою присутні Art (від англ. «мистецтво») – це концепція STEAM, 
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Music (англ. «музика») – STEMM, Reading («читання» поряд з мистецтвом) – STREAM. 
Найбільшого поширення набула саме методика STEAM як повноцінне і самодостатнє 
явище. 

Відтак, окрім традиційного, існує декілька варіантів терміну STEM:  
STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics (природничі 

науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика).  
STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + Arts + 

Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, 
математика). 
Взяті окремо чотири предмети STEM визначаються таким чином:  

Наука є вивченням природного світу, в тому числі законів природи, пов’язаних з 
фізикою, хімією, біологією, а також оперуванням або застосуванням фактів, принципів, 
концепцій, пов’язаних з цими дисциплінами.  

Технологія включає в себе всю систему людей і організацій, знань, процесів і 
пристроїв, які входять до створення та функціонування технологічних артефактів, а 
також самі артефакти, тобто продукти технологічної діяльності.  

Інжиніринг є сукупністю знань про дизайн та створення продуктів і способу 
вирішення проблеми. Інжиніринг використовує поняття науки та математики, а також 
технологічні процедури та інструменти.  

Математика вивчає закономірності і взаємозв’язки між величинами, цифрами та 
формами. Математика включає теоретичну математику і прикладну математику. 
Раннє залучення учнів в STEM може підтримати не лише розвиток креативного 
мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації 
особистості, тому що розвиває такі навички, як:  

– співробітництво. Іноді плідна співпраця з товаришами по команді може бути 
складнішим завданням, ніж фактичне завдання, що стоїть перед командою. Для 
досягнення інноваційних результатів і вирішення складних завдань, в команді мають 
працювати особистості з різним науковим і технічним бекграундом. Маленькі, 
міждисциплінарні команди вимагають співробітництва, взаємодопомоги і швидкого 
мислення, щоб досягти прогресу в кінці проекту; 

– комунікативність. Незалежно від посадового положення, саме тактовне 
спілкування, а не тиранія в команді, може сприяти продуктивній спільній роботі і 
зміцненню авторитету керівництва. Навчання в області STEM надає широкі 
можливості для спілкування «один на один» і «один-до-багатьох»; 

– творчість. Творчість та інновації йдуть пліч-о-пліч. «Креатив» може вдихнути 
нове життя у будь-який науковий і технологічний проект, показати його ще не розкриті 
можливості. Більш того, ті, хто здатний вийти за межі технічних навичок і мислити 
нестандартно, можуть винаходити щось абсолютно нове в багатьох інших областях 
життєдіяльності людини.  

Впровадження в освітній процес методичних рішень STEM-освіти дозволить 
сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного 
фахівця:  

 уміння побачити проблему;  
 уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків;  
 уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;  
 гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї 

позиції;  
 оригінальність, відхід від шаблону;  
 здатність до перегруповування ідей та зв’язків;  
 здатність до абстрагування або аналізу;  
 здатність до конкретизації або синтезу;  
 відчуття гармонії в організації ідеї. 
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Варто зазначити, що такий комплексний підхід, коли технічні дисципліни 
поєднуються з творчістю, допомагає пробудити в учневі інтерес до навчання. STEAM 
дозволяє підключити до сухих цифр і фактів смисли, без яких людині важко довго 
сприймати інформацію різного рівня абстракції. Пробуджуючи креативний підхід, 
інтерес до всебічного сприйняття предмета навчання, критичне мислення, STEAM-
викладачі дають учням більше, ніж просто знання, – вони дають їм також навички, смак 
до пізнання і роботі, бажання зануритися в саморозвиток, полюбити сам процес 
навчання. 

Вивчення STEM–освіти – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому 
стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, 
суспільства, країни. 

Нова українська школа започаткувала системну реформацію освітньої галузі, в 
рамках якої впроваджується STEM-освіта, створюються різнорівневі STEM-центри, 
технопарки, експериментальні та технічні майданчики, та інші новітні форми, що 
дозволить реалізувати «технологічний стартап» для економіко-технологічного 
відродження усієї країни. STEM-освіта: активізує інтерес до математики, 
природознавства; допомагає набути знання в галузі техніки, робототехніки, 
конструювання; сприяє розвитку творчих здібностей та комунікативних навичок; 
сприяє ранньому визначенню потенціалу дитини та її професійного самовизначення 
[4]. Інтегрований навчальний процес, що включає дослідницьку і предметно-практичну 
діяльність, дозволяє дітям краще познайомитися з об’єктами неживої природи в 
області природознавства і сприяє придбанню перших навичок проектування і 
програмування моделей. Це створює кращу основу для перспективного майбутнього 
наших дітей. 

Але, практична реалізація STEM–освіти стримується негативними факторами:  
 недостатньою кількістю сучасних освітніх програм, які розвивають 

компетенції в області мехатроніки, робототехніки, електроніки, програмування та 
інших областях технічної творчості;  

 значним дефіцитом кваліфікованих педагогів, готових організувати 
навчальний процес на сучасному обладнанні, з використанням освітніх технологій, що 
популяризують інженерні професії і формують інженерно-технічні компетенції учнів;  

 недостатнім використанням механізмів державно-приватного партнерства 
для підвищення якості, доступності та інвестиційної привабливості програм загального 
та додаткової освіти в області інженерно-технічної підготовки і технічної творчості.  

З метою подолання цих негативних тенденцій та впровадження STEM-освіти 
потрібно створювати лабораторії STEM –освіти, які були би сформовані на 
організацію науково-методичного супроводу STEM навчання в закладах освіти, 
координування STEM-заходів, пропагування кращих розробок вчителів, ініціювання 
експериментально-технічної діяльність у навчальних закладах. 

Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової 
української школи, залежить від оновлення матеріально-технічної бази як предметів 
природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Навчальні, 
сучасні інформаційні засоби навчання, вимірювальні комплекси сприяють мотивації до 
навчально-дослідної, інтелектуальної й творчої діяльності учнів, розвитку 
пізнавального інтересу та формуються предметні компетентності, водночас, 
створюючи відповідні умови для розвитку профільного навчання. 

Упроваджуючи STEM–навчання в освітній процес, учитель отримує унікальну 
можливість досягнення відповідних цілей в процесі навчання, під час якого учні:  

 навчаються створювати власні прототипи. На уроці діти навчаються 
будувати, розробляти, проектувати власні реальні продукти, наприклад 
радіокерованого робота-конструктора. 
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 розвивають інтерес до технічних дисциплін. Проектуючи власні машини, 
ладу ракети і літаки, запускаючи свої власні електронні ігри, діти в невимушеній формі 
починають проявляти інтерес до науки і техніки. 

 набувають навичок критичного мислення. При побудові машин і різних 
пристроїв діти стикаються з різними проблемами, які спонукають їх модернізувати їх 
же власні конструктори. Надалі це вчить їх знаходити рішення в складних і безвихідних 
ситуаціях. 

 вивчають англійську мову. Освоєння більшості технологій неможливо без 
знайомства з англійською. Дитина в ігровій формі починає освоювати іноземну мову. 

 набувають професійних навичок. Спеціалізоване навчання з використанням 
інноваційних технологій активізує рівень зростання і допомагає у майбутньому 
визначитися з професією. 

За словами педагогів, інтеграція дозволяє бути успішним в більшості професій. 
Практично всі фахівці відзначають, що прогресивні технології підвищують мотивацію 
до навчання і розширюють базові знання в області конструювання і програмування. 

Інтегрування STEM технології в навчанні дозволяє учням отримати знання, 
сумісні з реальністю. Це сприяє появі не вузькоінформованих фахівців, які вміють 
робити щось одне, а творчих людей, здатних приймати нестандартні рішення у своїй 
професійній діяльності. Процес інтеграції сприяє підвищенню якості навчання, 
покращує мотивацію та пізнавальну активність. Це створює оптимальні умови для 
розвитку гнучкості, логічності і, як наслідок, сприяє гармонізації особистості. 

Прогресивний підхід у навчанні допомагає отримати більше знань, розширює і 
поглиблює міжпредметні зв'язки, сприяє кращому засвоєнню азів програмування, 
моделювання і конструювання. Дитина вчиться бачити картину в цілому. У 
подальшому все це дає дитині можливість створювати та презентувати свій власний 
унікальний продукт, працюючи в команді. 

STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного 
мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. STEM − це великий вибір 
можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до технологій. Сьогодні, 
коли світ перетинається комп’ютерними мережами, діти створюють цифровий контент, 
обмінюються ним та використовують його в великих масштабах. Вони запускають веб-
сайти, знімають фільми на телефони, створюють власні ігри тощо. Всі ці можливості 
реалізуються в мережі Інтернет [6]. 

Інтернет сьогодення є найважливішою соціально-економічною комунікацією 
нашої цивілізації. Глобальна мережа відображає функціонування різних галузей 
суспільства та забезпечує інформаційний сервіс спілкування, дозвілля та інших видів 
професійної діяльності особистості. Мережа Інтернет необхідна всім викладачам і 
учням незалежно від предмету вивчення. Інтернет як технічний засіб розвитку 
особистості істотно сприяє її самореалізації та розширює соціальні можливості. 
Користувачі мережі не тільки «споживають» інформацію, а й постійно поповнюють її 
різними інформаційними ресурсами. Інтернет мережа не проектувалась спеціально 
для системи освіти, але системи освіти в усьому світі скористувалися можливостями 
Інтернету, які задовольняють основні вимоги дидактики до технічних засобів навчання. 
STEM-освіта дозволяє в повній мірі використовувати всі можливості веб-комунікацій 
для навчання молодої, здатної успішно реалізовуватися в сучасному мінливому світі.  

Веб-комунікація − спілкування за допомогою глобальної комп’ютерної мережі 
Інтернет. Комунікація за допомогою Інтернету виявляється у двох аспектах: здійснення 
обміну інформацією між різними суб’єктами комунікації за допомогою голосу, відео, 
текстових повідомлень, документів,файлівта ін. та спілкування між комунікантами-
людьми [7].  

З точки зору навчання, веб-комунікації надають такі можливості:  
 публікацію навчально-методичної інформації в гіпермедійному вигляді;  
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 спілкування між суб'єктами й об'єктами навчального процесу в Інтернеті;  
 дистанційний доступ до інформаційних ресурсів, віддалених бібліотечних 

каталогів і файлів електронних бібліотек, до файлів користувачів, а також до баз даних 
і знань;  

 дистанційне використання віддалених обчислювальних ресурсів і 
дистанційних лабораторних практикумів.  

Основні варіанти використання Інтернет-ресурсів за завданням викладача:  
Різні види домашніх завдань, спрямовані на пошук запропонованої викладачем 

інформації: статистичних даних, документів, фактичних матеріалів, ілюстрацій тощо з 
конкретної теми. При цьому пошук здійснюється як у вільному режимі, так і в ресурсах, 
наданих педагогом. Результатом цієї роботи може бути як повідомлення із заданої 
теми, так і анотований перелік посилань. Обидва види спрямовані на розвиток вмінь 
здійснювати реферування інформації і є більш прийнятними, ніж просте «скачування» 
з сайту результатів чужої праці.  

Участь у різного роду видах дистанційної освіти. Самостійне навчання з 
використанням ресурсів Інтернету і дистанційне навчання − це не синоніми. 
Дистанційне навчання може бути корисним для самоперевірки, ліквідації прогалин у 
знаннях, для формування навичок. Величезні телекомунікаційні можливості Інтернету 
можна використати для організації дистанційного навчання й для організації 
спілкування за допомогою форумів, чатів і відеоконференцій. Освітні ресурси 
Інтернету можуть успішно використовуватися викладачем в режимах online або offline.  

Проектна робота: порівняльне вивчення, дослідження тих чи інших явищ, 
фактів, подій, статистики, окремих сайтів, навіть думок, висловлених на форумах для 
виявлення певної тенденції чи ухвалення рішення, розробки пропозицій. Метод 
проектів якнайкраще підходить для використання Інтернет-ресурсів, адже в його 
основі лежить розвиток не тільки пізнавальних навичок, але й уміння самостійно 
конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі. Викладач 
може підказати джерело інформації або зорієнтувати думку у необхідному напрямку 
для самостійного пошуку. Але в результаті студенти повинні самостійно або ж 
спільними зусиллями розв’язати проблему, застосувати необхідні знання інколи з 
різних галузей, здобути реальний і конкретний результат. Проектна діяльність 
студентів дозволяє їм виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, 
розширює загальний кругозір [11]. 

Види сучасних веб-комунікацій, які можна використовувати в освітньому процесі 
під час підготовки кваліфікованих працівників, а саме підвищувати професійну 
компетенцію майбутніх фахівців (табл. 1): 

Таблиця 1 
Види сучасних веб-комунікацій 

 
Веб-сайти, призначені для організації обміну навчальною інформацією між студентом та 
викладачем, автором навчального курсу чи іншим студентом. 
Статичні навчальні сайти Інтерактивні навчальні сайти Онлайнові системи 

організації навчального 
процесу 

Освітні портали та мережі  
http://www.osvita.org.ua/ 
Ресурси навчальних закладів  
Електронні бібліотеки  
http://www.ukrcenter.com/  
http://www.ukrreferat.com/  
http://www.nbuv.gov.ua/  
Веб-енциклопедії  
http://uk.wikipedia.org/  

Системи тестування  
http://www.testportal.if.ua/  
Інтерактивні тренажери  
http://www.yteach.com/  
Он-лайн засоби колективної 
роботи  
http://itosvita.ucoz.ua/ 

Поєднання різних ресурсів 
в одному середовищі  
Користувачі мають власні 
облікові записи, які 
використовуються 
протягом тривалого часу 
http://dl.sumdu.edu.ua/ 
http://disted.edu.vn.ua/  



Ольга Хващевська, Сергій Чугай 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ STEM-ОСВІТИ 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
204 

Програмні засоби реалізації навчання 
Вікі 
Онлайнові системи тестування 
Flash 
Moodle, AdobeConnect 
Служби Google 
Дистанційне навчання − форма організації навчання з використанням інформаційних 
телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та 
учнів на різних етапах навчання та самостійну роботу учнів зматеріалами, розміщеними в 
мережі 
Вебінар – «віртуальний» семінар, організований з використанням Інтернеттехнологій 

 
Усі перераховані види робіт дають навчальний ефект лише за умови 

використання їх як додаткових засобів навчання. Важливо, щоб вони не стали 
замінником спілкування між викладачем та учнем. 

Отже, у сучасному педагогічному процесі Інтернет повинен не зайняти місце 
викладача, а стати інструментом планомірного, свідомого та ґрунтовного навчання, 
тому, що якість освіти визначається не лише кількістю отриманих знань. 

STEM-технології передбачають цілісну модель навчального процесу, 
діалектичну єдність методології навчання та засобів її практичного втілення. Вони 
створюються передусім для оптимізації освітнього процесу. Побудований на засадах 
SТЕМ-технологій процес підготовки майбутніх педагогів дозволяє раціонально 
організувати освітній процес, ефективно використовувати академічний час, підвищити 
мотивацію навчання та сприяє формуванню кваліфікованого фахівця, здатного 
конкурувати в умовах прискорення науково-технічного прогресу та швидких змін 
економічної ситуації. 

Результатом STEM-освіти під час підготовки кваліфікованого робітника повинен 
бути випускник, що має: уміння побачити проблему; уміння побачити в проблемі 
якомога більше можливих сторін і зв'язків; уміння сформулювати дослідницьке 
запитання і шляхи його вирішення; гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і 
стійкість у відстоюванні своєї позиції; оригінальність, відхід від шаблону; здатність до 
перегруповування ідей та зв'язків; здатність до абстрагування або аналізу; здатність 
до конкретизації або синтезу; відчуття гармонії в організації ідеї. 

Умови успішного формування професійної компетентності майбутніх вчителів 
початкових класів в контексті STEM-освіти у вищому навчальному закладі. 

Пріоритетними завданнями вищої педагогічної школи є підготовка 
конкурентоздатного вчителя на ринку праці для роботи в умовах реалізації 
інноваційних підходів Нової української школи, здатного креативно вирішувати 
поставлені завдання. У зв’язку з цим беззаперечним стає компетентнісний підхід в 
освіті; формування ключових компетенцій людини є перспективним напрямком у науці 
та практиці освіти.  

Педагогічна компетентність учителя – це єдність його теоретичної та практичної 
готовності до здійснення педагогічної діяльності. Проблема педагогічної 
компетентності цікавила багатьох науковців. Компетентний учитель організує 
педагогічну діяльність так, щоб вона була спрямована на отримання усвідомленого 
результату [8]. Компетентність розглядають як сукупність знань, умінь, навичок, які 
потрібні для успішного виконання функцій навчання, виховання, розвитку особистості 
дитини [9]. Отже, поняття «компетенції» та «компетентності» значно ширші за поняття 
«знання», «уміння», «навички». 

Для розуміння даного викладу, розглянемо умови успішного формування 
професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів в контексті STEM-
освіти на прикладі підготовки спеціалістів у ДВНЗ ДДПУ за напрямом підготовки 013 
«Початкова освіта». Навчання в закладі повинно носити максимально прикладний 
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характер. Адже це умова успіху з усіх дисциплін та під час проходження педагогічної 
практики, яка розпочинається у студентів даного напряму на третьому курсі. Майбутні 
вчителі початкових класів не повинні бути обмежені у доступі до навчальних 
матеріалів. Саме тому доречно розмістити всі такі матеріали в електронну бібліотеку 
ВНЗ.  

За новими навчальними планами, вивчення інформатики в початковій школі 
розпочинається з другого класу. Тому професійна компетентність майбутніх педагогів 
неповинна обмежуватись комп’ютерною грамотністю користувача. Саме тому в 
останні роки до освітніх програм з підготовки спеціалістів напряму 013 «Початкова 
освіта» введено такі навчальні дисципліни як «Основи комп’ютерної графіка», 
«Інформатика» та «Методика навчання інформатики».Вивчення практичного курсу 
дозволяє здійснити перехід від рівня користувача до рівня розробника. Успішно можна 
вивчати мову програмування «Scratch». Студенти першого курсу, майбутні педагоги, з 
задоволенням навчаються розробляти комп’ютерні додатки розвивального характеру, 
навчальні комп’ютерні ігри, тощо.  

Предмет «Методика навчання інформатики» дозволяє після засвоєння 
матеріалу студенту правильно та якісно здійснювати навчальну роботу відповідно до 
оновленого змісту, апробувати систему уроків в сучасній початковій школі, оформляти 
та вести запис конспектів уроків, спостережень та необхідної документації. Майбутні 
вчителі навчаються формувати в дітей молодшого шкільного віку предметну ІКТ-
компетентність, логічне та критичне мислення. А на розвиток таких навичок може 
впливати залучення учнів початкової школи до STEM-освіти через гейміфікацію, ігрові 
технології. Формування практичних навичок використання досягнень комп’ютерних 
наук завершуються у виші вивченням дисципліни «Нові інформаційні технології»; 
«Сучасні інформаційні технології»; «Інноваційні технології професійної підготовки».  

Ще обов’язковою складовою програми професійної підготовки спеціаліста за 
напрямом підготовки 013 «Початкова освіта» є виконання та захист курсових робіт. У 
процесі їх виконання майбутній педагог демонструє теоретичну й методичну 
підготовку, вміння працювати з інформаційними джерелами, досліджувати, 
аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід, під 
керівництвом викладача вести науково-педагогічні дослідження. Підготовка цих робіт 
дає можливість студентам систематизувати здобуті теоретичні знання, перевіряти їх 
якість, науково і креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та 
порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної педагогічної проблеми. 

Отже, професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в 
контексті STEM-освіти – це комплексне поняття, яке передбачає не лише активне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в повсякденній професійній 
сфері та життєдіяльності педагога-новатора. STEM-освіта сьогодні демонструє 
потужний науковий потенціал, для реалізації якого потрібно розробити стандарти 
STEM-орієнтованого освітнього контенту. Це можливо лише спільними зусиллями всіх 
учасників освітнього процесу, використовуючи інновації, передові комп’ютерні 
технології. Об’єднавши зусилля освітніх закладів, наукових установ та державних 
органів у поширенні здобутків у галузі STEM-освіти, необхідно впроваджувати 
елементи STEM у навчальні заклади України [1]. ВЗН, які готують майбутніх вчителів, 
є також невід’ємною сходинкою у формуванні складових професійної компетентності 
педагогів навчальних закладів освіти, і в тому числі в контексті STEM-освіти.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Основною особливістю STEM-освіти є інтегроване навчання застосування 
науково-технічних знань у реальному житті. Науково-методичні засади створення 
моделі STEM-освіти полягають у переході від традиційного навчання до інноваційного 
шляхом використання методів проектно-орієнтованого навчання. Впровадження 
STEM-освіти має глибинний характер і включає розв’язання проблем підготовки 
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вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє 
особистісне і професійне зростання, вміє досягти нових педагогічних цілей.  

Під цим кутом зору роль вчителя полягає не лише в тому, щоб забезпечити 
трансляцію знань, але й бути людиною культури і вселюдських цінностей, провідником 
ідей державотворення і демократичних змін. Домінантною стає підготовка вчителя, 
діяльність якого не обмежується викладанням власного предмета; фахівця, здатного 
до здійснення міждисциплінарних зв'язків, який усвідомлює значущість професійних 
знань в контексті соціокультурного простору. Важливим є його вміння організувати 
навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості 
дитини, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. Нова школа потребує 
вмотивованого вчителя, який стане агентом змін і буде виступати як тьютор, 
фасилітатор, мейкер навчального процесу.  

Отже, напрямок професійної переорієнтації вчителя − від просвітництва до 
здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної 
педагогіки до педагогіки особистісно зорієнтованої, педагогіки співробітництва. 

Перспективи подальших досліджень полягають у координації зусиль науковців і 
педагогів закладів середньої та вищої освіти з метою поширення кращих STEM-
освітніх практик, створенні стратегічного партнерства між університетом, школами та 
підприємствами. 
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Анотація: Статтю присвячено розкриттю поняття проектної діяльності та її значення як 

засобу розвитку творчих здібностей студентів педагогічного ВНЗ. Аналізуються основні 
підходи сучасних дослідників до проблеми проектного навчання, та зазначається, що цей вид 
діяльності є шляхом підвищення мотивації студентів педагогічного ВНЗ до освітнього процесу. 
У дослідженні обґрунтовано ефективність використання методу проектів в процесі навчання з 
урахуванням змін сучасної української освіти. Детально розглянуто, які здібності майбутього 
педагога формує і розвиває проектна діяльність. 

Ключові слова: інновація; технологія; проект; проектна діяльність; творчість; проектне 
мислення; презентація; метод проектів.   
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Abstract. The article is devoted to determining of the concept “project activity” as a means 

of developing pedagogical university students’ creative abilities. Basic approaches of modern 
researchers to the problem of project studies are analyzed, and it’s noted that this type of activity is 
a way to increase the pedagogical university students’ motivation to the educational process. In the 
research the efficiency of the use of project methods in the educational process, taking into account 
the changes of modern Ukrainian education, is justified. The future teachers’ abilities, which are 
formed and developed during the project activity, are considered in detail. 

Key words: innovation; technology; project; project activity; work; project thinking; 
presentation; method of projects. 

 
Актуальність дослідження. Становлення нової системи освіти, орієнтованої 

на входження у європейський та світовий простір, вимагає істотних змін в педагогічній 
теорії і практиці навчальних установ, вдосконалення педагогічних технологій. Сучасні 
педагогічні дослідження показують, що головна проблема початкової освіти – втрата 
жвавості, привабливості процесу пізнання. Збільшується число учнів, не охочих іти в 
школу, знизилася позитивна мотивація до занять, успішність дітей падає. 
Покликанням сучасного учителя початкової школи – є виправлення ситуації, що 
склалася. Учителі мають пам’ятати, що те, як вони навчають, є таким же важливим, як 
і те, чому вони навчають [1, с. 52.]. Педагоги мають усвідомлювати необхідність 
розвитку кожної дитини як творчої особистості. Бути особистістю означає не лише 
мати здатність до творчості, але і постійно проявляти її в процесі діяльності. Здатність 
особистості до самореалізації виступає головною умовою, при якій творча діяльність 
проявляється в якості головного чинника гармонійного розвитку особистості. 
Діяльність – це основна сфера прояву особистості, її дарувань, здібностей, основний 
чинник, що впливає на розвиток, якісні зміни творчості і її суб’єкта. Відсутність 
діяльності призводить до «згасання» здатності до творчості, «згасання» самої 
особистості. Творча діяльність, як і пізнавальна діяльність, має суб’єкт – ним є педагог, 
як носій творчої діяльності – особистість, що активно використовує накопичені до неї 
знання, зберігає та генерує нові.  

Нині особливо актуальним є розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів. 
Це обумовлюється тим, що робота з розвитку творчих здібностей дітей буде 
ефективно здійснюватися лише за умови, що педагогічний процес будуть здійснювати 
педагоги всебічно розвинені, з багатим духовним світом, високої культури, майстри 
своєї справи.  Учитель повиннен зростати духовно разом з кожним учнем, наново 
відкриваючи з ним світ. У реалізації цього завдання провідна роль належить освіті, 
навчанню, вихованню. Проте практика свідчить, що процес навчання творчості ще не 
ставши нормою в освітніх заставах. Це означає, що людинознавчому аспекту навчання 
і виховання не завжди відводиться належне місце.  

У сучасному інформаційному суспільстві  метод проектів при грамотному його 
використанні стає основою освітнього процесу. Нині проектна і дослідницька 
діяльність студентів – це не лише невід’ємна частина освіти, але окрема система в 
освіті, один з напрямів її модернізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі дослідження проектування в 
цілому і методу проектів зокрема ведеться вітчизняними і закордонними науковцями з 
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різних позицій. Аналіз низки досліджень, пов’язаних з проблемою проектної діяльності, 
представлені в роботах педагогів, психологів, математиків, філософів, що зазначає її 
комплексний, міждисциплінарний характер. На сьогодні питанню організації проектної 
діяльності в освітніх установах присвячена досить велика кількість робіт. Загальним 
теоретичним питанням організації навчання проектній діяльності на сучасному етапі 
розвитку освіти та її значенню у формуванні самостійності, творчості, 
комунікабельності та інших характеристик особистості присвячені доробки науковців 
І. Єрмакова та С. Шевцової, В. Сидоренка, А. Терещука, Л. Хоменко, М. Уйсімбаєвої, 
В. Моляко, В. Рубцова, В. Симоненка та інших. Впровадженню проектних технологій в 
діяльність навчальних закладів присвячені роботи О. Вохменцевої, Н. Любчак, 
З. Шацької, Н. Яковлевої. Проектування як компонент діяльності педагога, керівника 
розглядається в працях В. Аванесова, В. Беспалько, А. Вербицкого. Питанню 
проектної діяльності школярів присвячені дослідження В. Гузєєва, Н. Матяш, Є. Полат 
та ін. Проблемою доцільності використання проектної діяльності в процесі навчання 
студентів займалися В. Веселова, О. Гридасова, З. Селіверстова, І. Шиянова та ін.  

Аналіз досліджень в області теорії і практики проектування в освітньому 
середовищі дозволяє зробити висновок про необхідність розгляду проектної 
діяльності як самостійної, багатофункціональної, інтегральної, адаптивної діяльність, 
за допомогою якої забезпечуються органічні зміни в освіті. Ми вважаємо, що це можна 
пов’язати з формуванням нової парадигми самого процесу освіти, що вважається 
формою розвитку умінь і здібностей людини та освоєння нею способів діяльності в 
соціумі. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження поняття педагогічної 
інноваційної технології – проектної діяльності, що є шляхом розвитку творчого 
потенціалу майбутнього педагога та його самореалізації. Ми вважаємо за необхідне 
провести аналіз понять «творчість», «творча діяльність» та «проектна діяльність», 
виявити їх спільність. Обґрунтовати ефективність впровадження проектної діяльності 
в процес навчання як розвиваючу творчі здібності майбутього педагога. 

Результати дослідження. Завданням сучасної освіти є не лише забезпечення 
високого рівня освіти молоді, акцентується увага і на всебічному розвитку мислення, 
умінь самостійно отримувати знання. Проектна діяльність в цьому плані дає і педагогу, 
і учням найширші можливості. Специфічною особливістю проектної діяльності є її 
активізуючий вплив на розвиток творчої спрямованості особистості і забезпечення 
творчого характеру освоєння дійсності.  

Вивчаючи історію розвитку людства, ми спостерігаємо, що творча і інноваційна 
складові розвитку в тій чи іншій мірі супроводжували процес розвитку людства 
упродовж усього періоду. Сам термін «інновація» увійшов до науки в XIX ст. через 
антропологію і етнографію, де став використовуватися при дослідженні процесів змін 
в культурі, виступаючи антонімом терміну «традиція» і означає нововведення, зміну. 
Інновації можуть відбуватися у будь-якій сфері діяльності людини, будучи результатом 
її інтелектуальної діяльності, творчого процесу, трансформації ідей, досліджень, 
розробок, відкриттів винаходів, раціоналізації, що прагне до громадського визнання 
через використання її в практичній діяльності людей. Відмітимо, що в області 
утворення інновації спрямовані, передусім, на виховання ініціативної творчої 
особистості, здатної мислити творчо і знаходити нестандартні рішення в різних 
життєвих ситуаціях. Це привело освітній простір до створення ряду нових освітніх 
технологій, що дозволяють максимально підтримати і розвинути творчу діяльність 
учнів, серед яких метод навчальних проектів є найбільш перспективним.  

Використання розвинених інформаційних ресурсів дозволило включити метод 
проектної діяльності до кола найбільш затребуваних освітніх технологій. Так само 
проектна діяльність забезпечує високий рівень пізнавального інтересу, інтеграцію 
теоретичного знання з практичним досвідом і сприяє розвитку творчої активності. 
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Аналіз основних видів творчої діяльності показує, що при її систематичному здійсненні 
у людини формуються такі якості як швидкість орієнтування в умовах, що змінюються, 
уміння бачити проблему і не боятися її новизни, оригінальність і продуктивність 
мислення, винахідливість, інтуїція. Проектна і дослідницька діяльність стає для нас 
тим методом, який природним чином вбудовується в навчально-виховний процес, а 
учень в нім стає суб’єктом своєї діяльності.  

Дослідники, які займаються питаннями реалізації методу проекту, відмічають, 
що актуальність його використання лежить не лише у сфері педагогічній, але, 
головним чином у сфері творчій. Проектування розуміється як діяльність по 
здійсненню змін в довкіллі (Д. Джонс), і як управління стихійним розвитком 
предметного світу (Т. Мальдонадо), і як розробка і створення проекту-ескізу 
майбутнього виробу (В. Моляко) тощо. Незважаючи на різні тлумачення поняття, усі 
дослідники вказують на його творчий, перетворюючий характер. 

Творча діяльність своєю сутністю, внутрішньою логікою переплітається з такими 
проблемами як свідомість, мислення, пізнання, критика, практика, передбачення, 
соціальний ідеал.  

Критерії сьогодення, що характеризують творчість, надзвичайно численні і 
різноманітні. На їх основі будуються різні визначення творчості, базовими елементами 
яких є три групи критеріїв:  

1) новизна;  
2) цінність (значущість);  
3) досконалість виконання.  
Перший критерій виражає онтологічний аспект творчого продукту (його 

відношення до об’єктів того ж класу у рамках цієї культури), другий – аксіологічний і 
праксіологічний аспекти (місце в системі соціальних цінностей), третій, – естетичний 
аспект (міра досконалості, майстерність виконання). Сьогодні аналітики говорять про 
те, що аспекти творчості об’єднує момент, що описується смисловим полем 
категоріальних сфер, який дослідники виділяють в творчості практично протягом 
всього її вивчення. Ці смислові сфери умовно можна позначити як «генеративна» і 
«нормативно-селективна». У першому випадку йдеться про поняття новизни, 
випадковості, індивідуальності, непередбачуваності, унікальності, флуктуації; у 
другому – про особистісно-соціально-історіко-культурно-нормуючі критерії (цінність, 
визнаність, значущість, обов’язковість, традиційність). 

Традиційно, особливо на рівні буденної свідомості, прийнято вважати, що 
творчість – це справа небагатьох обраних, яких спонукають до творчості сили 
спадкоємності, природний талант, божественна іскра або крайньою мірою творчі 
здібності. Справа ж переважної більшості, що обділена талантом – діяти за 
традиціями, зразками, стандартами, інструкціями тощо. Творча активність – це 
визначальна риса людини, одна з основних її функцій. Новизна як об’єктивний критерій 
творчості повинна знаходитись у тісному зв’язку з моральними та естетичними 
вимірами. Більше того, творець не просто усвідомлює нове, але передбачає його 
майбутню значущість. Отже, новизна отриманого продукту – основна властивість 
творчості. Вона пов’язана з його оригінальністю, несподіваністю, несхожістю на усе, 
що існує наразі. 

Творчість у своєму розвитку проходить чотири етапи:  
1. Виникнення (постановка) і усвідомлення творчої проблеми. 
2. Пошук шляхів, принципу вирішення проблеми; наукове відкриття, 

«народження» наукової ідеї, створення ідеальної моделі відкритого вченими явища, 
розробка задуму.  

3. Верифікація, тобто практична перевірка гіпотези. 
4. Реалізація результату творчого акту. 
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На етапі виникнення і усвідомлення творчої проблеми виявляється один з 
найчіткіших критеріїв активності свідомості, творчого потенціалу особистості – 
здатність постановки проблеми. Знаходження проблеми – є найвищим показником 
творчості. Проблемні ситуації, що вимагають творчості, відрізняються від буденних 
своєю нестандартністю, відсутністю «накатаних» шляхів вирішення.  

Проблема (від грецьк. problema – перешкода, трудність, завдання) – це питання, 
що виникає в ході пізнання, рішення якого представляє  істотний практичний або 
теоретичний інтерес. Проблема – усвідомлене питання, для відповіді на яке наявних 
знань недостатньо. Проблема – форма пошуку, це вісь, навколо якої розгортаються 
всі розумові процеси. Проблема може породжуватись різними об’єктивними 
факторами, зокрема, самим ходом саморозвитку науки, потребою удосконалення 
технології, знарядь праці, тощо. Логіка виникнення проблеми, що вимагає творчого 
вирішення, може повністю усвідомлюватися, але іноді саме виявлення проблеми є 
своєрідним відкриттям і залежить від ступеня обдарованості дослідника. 

Завершення творчого процесу, у власному розумінні слова, проходить на 
третьому етапі, оскільки підсумком є вирішення творчої проблеми, тобто одержання 
конкретного результату. Творчий акт набуває різних форм, але головними серед них 
є: відкриття, винахід, раціоналізація, висування нової ідеї, розробка задуму, нової 
методики тощо. Одержані на третьому етапі дані корегуються і оформлюються в 
логічно струнку систему. 

Заключний етап – це перевірка істинності одержаного результату і здійснення 
реалізації. Головним критерієм істинності творчого акту є практика, але 
використовуються і логічні засоби обґрунтування отриманих результатів. Суттєвим 
моментом перевірки гіпотез є критика, за допомогою якої виявляються хибні підходи 
до дійсності, неспроможність планів, необґрунтованість висновків. Гіпотеза, істинність 
якої доведено, стає достовірним теоретичним знанням, теорією або її часткою. Чим 
менше минає часу між народженням творчої ідеї і її втіленням, тим більша 
ефективність творчого акту. Творчий процес, особливо в сфері наукового пізнання, 
настільки складний і багатоманітний, що його здійснення неможливе, якщо суб’єкт 
творчості не введе в дію всі матеріальні і духовні засоби пізнання, якими володіє. Вся 
багатоманітність матеріальних і духовних засобів пізнання і становить зміст механізму 
творчості.  

Ми знаємо, щоб організувати будь-яку творчу справу, керівник сам має бути 
активною, творчою особистістю, що мотивує учня на пошук і відкриття. Такий викладач 
має відійти від традиційного підходу навчання, що має типову послідовність 
«пояснення – засвоєння – самостійна дія», і використовувати в ході занять еврістичний 
метод, метод проекту, дослідження, в основі якого лежить творча активність учня 
«самостійна дія – засвоєння – пояснення». Такі заняття, з одного боку, стимулюють 
уяву, розвивають спостережливість, виробляють уміння ставити питання і знаходити 
на них відповіді, з іншого боку, учать ставити мету, завдання, виробляти методи 
пошуку рішення цих завдань, контролювати і коригувати хід діяльності, що дає 
можливість отримання першого суб’єктного досвіду, нарешті, мотивує учнів на 
самостійну тривалішу індивідуальну або групову роботу. 

Сьогодні вчитель відповідно до принципу варіативності має право конструювати 
педагогічний процес на основі адекватних ідей і технологій. На зміну традиційній освіті 
приходить продуктивне навчання, що спрямоване на розвиток творчих здібностей,  
формування у молодого покоління інтересу і потреби до активної творчої діяльності. 
Здійсненню цього завдання повною мірою сприяє проектна діяльність як одна з 
сучасних технологій освітнього процесу. Тенденції розвитку сучасних освітніх 
технологій безпосередньо пов’язані з гуманізацією освіти, сприяючої самоактуалізації 
і самореалізації особистості.  
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Технологія – це способи діяльності, те, як особаистість бере участь у діяльності. 
До інноваційних технологій навчання, окрім технології проектного навчання, відносять 
інтерактивні технології навчання і комп’ютерні технології. Але серед цих інноваційних 
педагогічних технологій, спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання, особливе 
місце займає проектна діяльність, в основі якої лежить розвиток пізнавальних навичок 
учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток їх критичного і творчого мислення, уміння побачити, сформулювати 
і розв’язати проблему.  

Французьке слово «projet» переводиться як «намір, який буде здійснено в 
майбутньому». Говорячи про проектне навчання, мається на увазі увесь комплекс 
дидактичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських засобів, що 
дозволяють, передусім, сформувати проектну діяльність тих, хто навчається.  

Отже, сутність поняття «проектна діяльність» пов’язана з такими науковими 
категоріями як «проект», «діяльність», «творчість». 

Проектна діяльність нерозривно пов'язана з поняттям «Проектне мислення». 
Зміст поняття «проектне мислення» характеризується як особлива форма психічної 
діяльності людини, що об’єднує в собі різні види розумових операцій, спрямовані на 
формування проектного задуму, вироблення оптимальних рішень проектних творчих 
завдань, вибір матеріалів і засобів відображення та візуалізації, планування творчого 
процесу професійної діяльності з урахуванням специфіки проектної ситуації [6]. 

Освітня технологія проектного навчання не є новою в педагогіці, хоча зараз про 
неї йдеться як про інноваційну. Метод проектів отримав широке поширення в США з 
1919 року. У основі цієї освітньої технології лежать ідеї американських філософів 
Д. Д’юі, Е. Торндайка про те, що освіта є процес накопичення і реконструкції досвіду, 
що вже існує, з метою поглиблення його змісту. На думку Д. Д’юі досвід і знання дитина 
повинна набувати в ході дослідження проблемного навчального середовища, 
виготовлення різних макетів, схем, проведення експериментів і дослідів. Метод 
проектів спирається на власний шлях подолання труднощів і пошуків учня: в процесі 
навчальної діяльності вони самостійно планують і вирішують конкретні практичні 
завдання. 

Продовжувач ідей Д. Д’юі, американський педагог У. Кілпатрик, розробив і 
впровадив у процес навчання метод проектної діяльності учнів. У. Кілпатрик 
підкреслював, що метод проектної діяльності учням абсолютну свободу у виборі 
проблеми, в рішенні та втіленні її, що формує активну позицію учнів. 

У сучасних установах професійної освіти технологія проектного навчання 
розглядається як гнучка модель організації навчально-виховного процесу, орієнтована 
на творчу самореалізацію особистості студента шляхом розвитку його 
інтелектуальних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей. В 
якості епіграфу до проектного методу навчання можна орієнтуватися на прислів’я: 
«Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дай мені можливість зробити 
самому – і я навчуся».  

Ця педагогічна технологія може бути ефективно використана, починаючи з 
початкової школи, при цьому, не замінюючи традиційну систему, а органічно 
доповнюючи, розширюючи її.  Тому майбутній педагог повинен повною мірою 
оволодіти теоретичними і практичними знаннями з проектної діяльності.  

Навчальна програма, що послідовно застосовує цей метод, будується як серія 
взаємопов’язаних проектів, витікаючих з тих або інших життєвих завдань. Для 
виконання кожного нового проекту (задуманого самою дитиною, класом, групою, 
самостійно або за участю педагога) необхідно вирішити декілька цікавих, корисних і 
пов’язаних з реальним життям завдань. Від дитини потрібно уміння координувати свої 
зусилля із зусиллями інших. Щоб добитися успіху, їй доводиться добувати необхідні 
знання та з їх допомогою проробляти конкретну роботу. Ідеальним вважається той 
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проект, для виконання якого потрібні різні знання, що дозволяє вирішити цілий 
комплекс проблем. Проектна діяльність молодших школярів, будучи основною 
структурною одиницею процесу навчання, сприяє: 

 забезпеченню цілісності педагогічного процесу, здійсненню в єдності 
різнобічного розвитку, навчання і виховання учнів; 

 розвитку творчих здібностей і активності учнів; 
 формуванню проектного світогляду і мислення; 
 адаптації до сучасних соціально-економічних умов життя; 
формуванню пізнавальних мотивів навчання, оскільки учні бачать кінцевий 

результат своєї діяльності, який звеличує їх у власних очах і викликає бажання вчитися 
і удосконалювати свої знання, уміння і особистісні якості.  

Але який би вид проектної діяльності не був реалізований, необхідно щоб сама 
діяльність по реалізації проекту була б деякою інтригою, що викликає інтерес учнів. 
Участь в проекті повинна стати для них подією, а не просто ще одним нудним 
обов’язком. Для цього необхідно, щоб учень добре усвідомив, в чому конкретно 
проявляється поставлене завдання, її суть. В іншому випадку весь хід пошуку і 
вирішення буде безглуздим, навіть якщо за допомогою учителя проект буде 
проведений правильно. 

Сучасні освітні вимоги ставлять нові завдання і перед учителем, а саме, 
формування вміння самостійно працювати з інформацією, розвиток творчого 
мислення, здатності прогнозувати свою діяльність. Вміння самостійного орієнтування 
в інформаційному просторі важливе для самоосвіти і самореалізації, сприяє його 
успішному особистісному зростанню. 

Проект завжди враховує рішення деякої проблеми, поставленої автором 
проекту, можливо новизну цього рішення. Якщо дана проблема збігається з наявними 
в соціумі проблемами цільової групи, то проект називається соціальним. Крім того, в 
залежності від конкретної області діяльності і сфери її застосування, проекти можуть 
бути освітніми, культурними, економічними, інженерними, шоу (розважальними). 

Проектно-дослідницька діяльність, як творча за характером, проходить наступні 
етапи: виникнення ідеї або проблеми; рішення задачі; реалізація на практиці. Таким 
чином, дослідницький проект – є наукова праця студента. Навички, отримані в роботі 
над ним, допоможуть успішно справлятися з курсовими і дипломними роботами, 
упевнено почувати себе на семінарах і наукових конференціях, не боятися публічних 
виступів, обстоювати власну думку і позицію. Проект в навчанні дозволяє здолати 
розрив між шкільною освітою і життям і є сполучною ланкою між навчальною і науково-
дослідною роботою. З допомогою методу проектів можливе набуття навичок: виявляти 
і формулювати проблеми, проводити їх аналіз, знаходити шляхи їх рішення, 
здійснювати пошук і працювати з інформацією, знаходити необхідне джерело 
(довідкова література або в засоби масової інформації), застосовувати отриману 
інформацію для вирішення поставлених завдань.  

Проектна діяльність студентів – спільна навчально-пізнавальна, творча 
діяльність, що має спільну мету, методи, способи діяльності, спрямована на 
досягнення загального результату. Саме проектна діяльність здатна зробити 
навчальний процес для студента значущим, таким, в якому він зможе повністю 
розкрити свій творчий потенціал, проявити свої дослідницькі здібності, активність, 
фантазію, креативність, самостійність. При використанні навчального проектування 
представляється можливим з’єднати мету освіти і професійну діяльність, а також 
перейти від відтворення знання до його практичного застосування.  

Сутність методу проекту перш за все полягає у стимулюванні інтересу студентів 
до надбання нових знань, умінь і навичок, через участь у проектній діяльності, тому 
цей метод використовується для розвитку творчості, пізнавальної активності, 
самостійності студентів [9]. 
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Мета проектного навчання полягає в тому, щоб створити умови, при яких 
студенти самостійно і охоче добувають знання з різних джерел, вчаться користуватися 
отриманими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань, набувають 
комунікативних умінь, розвивають у себе дослідницькі уміння (уміння виявлення 
проблем, збору інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, 
побудови гіпотез, узагальнення); самостійно і охоче добувають бракуючі знання з 
різних джерел [5, с. 31 – 32]. 

Сучасний освітній проект – це дидактичний засіб активізації самостійної 
пізнавальної і творчої діяльності, формування творчих якостей учнів. В організації 
пізнавальної діяльності важливо урізноманітнювати засоби навчання. Зокрема, 
використовувати інформаційні технології. Це можуть бути сучасні засоби (комп’ютерні 
телекомунікації, електронні бази даних, факс, віртуальні бібліотеки, відео, 
мультимедійні й педагогічні програмні засоби) і традиційні (енциклопедії, посібники, 
відеозаписи, дидактичні матеріали, засоби масової інформації). Педагогічний досвід 
свідчить: на одному уроці реалізувати метод проекту неможливо. Для цього треба 
заздалегідь спланувати певну тему. Метод може бути використаний під час вивчення 
однієї теми, розділу, курсу, між курсами, між різними предметами. Звичайно, буде 
затрачено й відповідний час на виконання цієї роботи [2]. 

В основу методу проектів «покладено ідею, що утворює поняття «проект», його 
прагматичну спрямованість на результат, який досягається за умови вирішення тієї чи 
іншої практично або теоретично значущої проблеми [7]. 

Використання методу проектів, зокрема, на заняттях з дисципліни «Творча 
майстерня» дозволяє студентам формувати об’єктивну систему уявлень про свої 
знання, можливості і уміння їх реалізовувати. Майбутні педагоги навчаються 
опановують уміння не лише розуміти мету свого навчання, але і самостійно її ставити, 
визначати конкретні завдання, програмувати власну діяльність, відбирати адекватні 
засоби досягнення мети, визначати послідовність дій. Необхідним етапом в роботі над 
проектом являється об’єктивна оцінка кінцевих і проміжних результатів своїх дій. 
Істотним в цьому процесі є уміння коригувати свої дії, тобто реконструювати ці дії так, 
щоб результат відповідав пред’явленим вимогам. З цією метою обов’язкове 
проведення рефлексії кожного етапу проектної діяльності. 

Навчальний проект з «Творчої майстерні» для студентів – це можливість робити 
щось цікаве самостійно та в групі, максимально використовуючи свої можливості, це 
діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили і знання, принести 
користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність, спрямована на 
вирішення цікавої проблеми, сформульованої у вигляді мети. Таким чином, 
використання проектної діяльності в навчально-виховному процесі ВНЗ стає усе більш 
актуальним. Без сумніву, за допомогою проекту можна реалізувати усі виховні, освітні 
і розвиваючі завдання, що стоять перед викладачем. 

Складання проекту має певні етапи:  
1. Інформаційно-накопичувальний, що містить: визначення цілей проекту; збір і 

аналіз літератури. 
2. Організаційно-практичний: розробка плану досягнення мети; підбір технічних 

засобів для виконання проекту; обговорення проекту в групі. 
3. Презентаційний: показ проекту. 
4. Контрольно-рефлексійний: пдведення підсумків. 
 Ефективна презентація і представлення  проектів, є однією з головних 

професійних навичок. Цим навичкам можна і треба навчатися.  
Презентація – це форма подання інформації як за допомогою різноманітних 

технічних засобів, так і без них. Як правило, представляються нові проекти, товари, 
послуги, ідеї тощо. В цілому завдання презентації – зробити так, щоб її об’єкт зацікавив 
аудиторію. Для цього складається сценарій презентації, відповідно до якого 
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підбираються: комп’ютерна графіка, відеоряд, роздатковий матеріал, колірне і звукове 
оформлення та інші засоби.  

Стійкий інтерес студентів до такого виду роботи пояснюється наступними 
причинами: необхідність роботи з комп’ютером, без якого не можна створити 
презентацію, можливість використати широке інформаційне поле, у тому числі і 
Інтернет, публічність захисту, адже робота буде оцінена не лише викладачем, але і 
однокурсниками. Така відкритість результатів підвищує відповідальність за виконану 
роботу з одного боку і підвищує самооцінку з іншого боку; створення презентації 
припускає використання дизайну, що пов’язано з необхідністю прояви творчості. Для 
студентів, що захоплюються комп’ютерними технологіями, з’являється хороша 
можливість застосувати свої знання і уміння на практиці. Однією з головних вимог до 
дослідницьких робіт студентів стає їх проектний характер, що припускає наявність 
практичної частини: власного творчого продукту. При цьому «практичність» в даному 
випадку вимагає наявності самостійної гіпотези і авторського способу її 
обґрунтування. Творчим продуктом цілком може вважатися нетрадиційний ракурс 
дослідження, залучення і класифікація матеріалу, що раніше не вивчався, власне 
трактування образів, літературна обробка тощо. Проектна частина має бути 
максимально осмисленою і корисною для самого дослідника та його ровесників [3]. 

Під час оформлення результатів дослідження у вигляді презентацій і їх 
обговорення звертається увага на способи доказів, на оформлення результатів, на 
висунення нових проблем дослідження і тому подібне. 

У процесі роботи над проектом з використанням засобів ІКТ формується 
людина, яка може діяти не лише за зразком, але і самостійно, одержуючи необхідну 
інформацію з максимального числа джерел, яка може її аналізувати і робити висновки. 
Метод проектів затребуваний і загальноосвітньою, і вищою школою, оскільки він 
демонструє високу ефективність, мотивованість навчання, зниження перевантаження, 
підвищення творчого потенціалу учнів. 

Тут діє один з принципів проектування – співвідношення знайомого і нового 
матеріалу. Участь у проектній діяльності надає можливість учневі 
самовдосконалюватися, а також відкриває можливості вибору особистої ролі в системі 
відносин колективу учасників проекту (автор ідей, виконавець, учасник, організатор) 
або залишає право вибору на індивідуальну роботу, і в цьому випадку виконавець 
проекту поєднує усі ролі в одній особі [8, с. 17]. 

Проект на сьогодні є основою актуального дистанційного навчання, оскільки 
посилює активну роль студента. Зараз головним в освітньому процесі є не засвоєння 
інформації, а діяльність, спрямована на отримання самостійного продукту шляхом 
пошуку і обробки інформації. 

Розглянемо детальніше структуру проектної діяльності. Проект завжди означає 
вирішення деякої проблеми, поставленої автором проекту. Якщо ця проблема 
співпадає з наявними в соціумі проблемами цільової групи, то проект називається 
соціальним. Крім того, залежно від конкретної області діяльності і сфери її 
застосування, проекти можуть бути освітніми, культурними, економічними, 
інженерними, шоу (розважальними). За Н. Боровською, проектна діяльність включає: 
постановку або вирішення поставленої проблеми; проектування або планування дій 
(визначення виду продукту і його презентації); пошук інформації (інформація 
обробляється, осмислюється і представляється учасниками проектної групи); продукт 
(кінцевий результат проектної діяльності); презентація (представлення продукту, 
захист проекту); портфоліо проекту (складання теки з робочих матеріалів: чернеток, 
креслень, звітів тощо). В освіті розрізняють певні види проектів: дослідницькі, творчі, 
ігрові, інформаційні і практико-орієнтовані. 

Класифікація проектів за домінуючою діяльністю може розглядатися таким 
чином: практико-орієнтований проект (націлений на рішення соціальних завдань); 
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дослідницький проект (по структурі нагадує наукове дослідження, при його виконанні 
мають бути використані методи сучасної науки); інформаційний проект (спрямований 
на збір інформації про який-небудь об’єкт або явище); творчий проект (альманахи, 
театралізації, спортивні ігри, відеофільми – припускає вільний підхід до його виконання 
і презентації результатів); рольовий проект (є найбільш складним з точки зору 
розробки і результатів, результат до кінця проведення проекту може залишатися 
відкритим). Проекти можуть бути монопроектами (у рамках однієї галузі знань) і 
міжпредметними проектами; індивідуальними і груповими; короткостроковими і 
довгостроковими; а також розрізнятися по діапазону контактів [4]. 

Наприклад, в межах дисципліни «Творча майстерня», студенти реалізували 
проект з театралізованої діяльності. Заняття театральною діяльністю допомагають 
розвинути інтереси і здібності студентів, сприяють загальному розвитку, прагненню до 
пізнання нового, засвоєння інформації і нових способів дій, розвитку асоціативного 
мислення, наполегливості і цілеспрямованості, прояву загального інтелекту, творчості, 
емоцій при програванні ролей. Заняття театральною діяльністю вимагають від 
студента рішучості, систематичності в роботі, працьовитості, тим самим сприяють 
формуванню вольових рис вдачі. Виступи на сцені сприяють реалізації творчих сил і 
духовних потреб актора, розкріпаченню і підвищенню самооцінки. Заняття 
театральною діяльністю навчають точно формулювати свої думки, розвивають 
комунікабельність, володіння аудиторією. 

Любов до театральної творчості, бажання передати цю любов дітям, прагнення 
через театральну майстерність зробити життя дитини щасливіше, а внутрішній світ 
багатіший,  стало опорною точкою для створення цього студентського проекту. 

Метод проектів – це такий спосіб навчальної діяльності, при якому студент 
включається в активний пізнавальний процес; він самостійно формулює навчальну 
проблему, здійснює пошук необхідної інформації, планує варіанти вирішення 
проблеми, робить висновки, аналізує свою діяльність. Використання методу проектів 
нами на практиці орієнтоване на: активізацію пізнавальної діяльності студентів, 
формування у них навчальної компетенції, що відповідає основним принципам 
концепції безперервної самоосвіти, формування у студентів специфічних умінь і 
навичок загально-навчального і комунікативного характеру. 

Метод проектів, свою чергу, як інноваційна педагогічна технологія, орієнтується 
не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових. Сенс 
проектної діяльності полягає в організації дослідницької діяльності. Ми 
використовуємо в роботі проекти різних типів: творчі, інформативні, дослідницькі. 
Застосування цих технологій в навчанні, робить процес повнішим, цікавішим, більш 
насиченим. 

Метод проектів, припускаючи самостійну активність студентів, навчає різними 
способами знаходити інформацію про предмет, що їх цікавить, і використовувати ці 
знання для створення нових об’єктів діяльності. Дидактичний сенс проектної 
діяльності полягає в тому, що вона допомагає пов’язати навчання з життям, розвиває 
навички дослідницької діяльності, пізнавальну активність, самостійність, творчість, 
уміння планувати, працювати в колективі. Такі якості сприяють подальшій успішній 
роботі з дітьми. Знання, придбані студентом в ході проекту, стають надбанням його 
особистого досвіду. Майбутні педагоги, при використанні на практиці проектного 
методу, проявляють здатність до самостійного творчого планування усього власного 
освітнього процесу, вчаться гнучко підходити до планування, здійснюють пошукову 
педагогічну діяльність, реалізують свої творчі уміння. 

При використанні методу проектів студенти набувають знань і умінь в процесі 
планування і виконання практичних завдань. На основі телекомунікаційних мереж 
організація такої діяльності стає більш ефективною. На етапі розробки різних варіантів 
проектних ідей студенти вивчають історію обраної теми, роблять ескізи, складають 
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схеми можливих варіантів, визначають їх достоїнства і недоліки. Задача викладача – 
допомогти  студентам знайти необхідні документи, матеріали, експонати, листівки, 
художні твори. Так вони користуються методом збору, зберігання, переробки 
інформації.  

Кожен проект або дослідження мають бути забезпечені усім необхідним: 
матеріально-технічне і навчально-методичне оснащення, кадрове забезпечення 
(учасники, які запрошуються додатково, фахівці), інформаційні матеріали (фонди і 
каталоги бібліотеки, Інтернет, аудіо та відео матеріали тощо) та інформаційно-
технологічні ресурси (комп’ютери та інша техніка з програмним забезпеченням), 
організаційне забезпечення (спеціальний розклад занять, аудиторій, роботи 
бібліотеки, виходу в Інтернет), окреме від урочних занять місце (приміщення, що не 
обмежує вільну діяльність, з необхідними ресурсами і устаткуванням). Різні проекти 
потребують різного забезпечення. Проектна і дослідницька діяльність студентів 
спонукає до організації інформаційного простору освітньої установи. 

Усі види необхідного забезпечення мають бути в наявності до початку роботи 
над проектом. Інакше за проект не потрібно братися, або його необхідно переробляти, 
адаптувати під наявні ресурси. Недостатнє забезпечення проектної або дослідницької 
роботи може звести нанівець усі очікувані позитивні результати. Майбутньому 
педагогу важливо пам’ятати, що завдання проекту або дослідження повинні 
відповідати віку і лежати в зоні найближчого розвитку учнів – інтерес до роботи і 
посильність багато в чому визначають успіх. Крім того, необхідно забезпечити 
зацікавленість дітей в роботі над проектом або дослідженням  мотивацією, яка 
даватиме незгасаюче джерело енергії для самостійної діяльності і творчої активності. 
Для цього треба на старті педагогічно грамотно зробити занурення в проект або 
дослідження, зацікавити проблемою, перспективою практичної і соціальної користі. В 
ході роботи включаються закладені в проектну і дослідницьку діяльність мотиваційні 
механізми. 

Використовуючи проектну діяльність з підтримкою засобів інформаційно-
комунікаційних технологій, зазначимо великі переваги в досягненні якості освіти. 
Безумовно, ця технологія дозволяє формувати ключові компетенції майбутніх 
педагогів. Безперечно, реалізуються принципи особистісно-орієнтованого навчання, 
коли студенти можуть вибрати справу до душі відповідно до своїх здібностей і 
інтересів (гра на фортепіано, співи, театральні постановки тощо). Це  несе позитивні 
результати в навчально-виховний процес. При застосуванні цієї технології 
підвищилася пізнавальна мотивація студентів, виріс інтерес до творчих заходів. Успіхи 
і досягнення окремих студенів стимулюють пізнавальну активність інших. Проектна 
діяльність це середовище, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє 
процесу набуття життєвого досвіду. Практика показує, що використання проектної 
методики в освітньому процесі забезпечує формування ключових компетенцій: 
дослідницької, комунікативної, інформаційної. Проектна діяльність на  заняттях з 
мистецьких дисциплін спрямована на формування загально-навчальних умінь і 
навичок, універсальних способів діяльності. 

Досдідницькі та творчі проекти, розроблені студентами,  не лежать мертвим 
вантажем, вони є демонстраційним матеріалом для наступних студентів, які 
готуватимуть нові проекти. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. На сьогодні метод проектів є  невід’ємною частиною навчального процесу. 
Основне призначення методу проектів полягає в наданні студентам можливості 
самостійного надбання знань в процесі рішення практичних завдань або проблем, що 
вимагає інтеграції знань з різних предметних областей. 

Викладачеві у рамках проекту відводиться роль координатора, експерта, 
консультанта. 
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Залучення майбутніх учителів до проектної і дослідницької діяльності повинно 
починатися з першого курсу навчання. Участь студентів в наукових конференціях 
(підготовка і написання статей, виступ перед аудиторією), робота в наукових гуртках 
під керівництвом досвідчених викладачів, участь у мистецьких заходах дозволяють 
сформувати загальнокультурні компетенції і отримувати нові знання у сфері 
проектування. Поступове включення студентів в проектну діяльність в якості 
волонтерів, участь студентів в конкурсних відборах різних проектів дозволяє грамотно 
формулювати проектний задум, навчитися генерувати інноваційні рішення, володіти 
науковими основами і методами проектних технологій. 

Проектна діяльність у ВНЗ є шляхом розвитку творчого потенціалу майбутнього 
педагога та його самореалізації. Отже, на зміну традиційній освіті приходить 
продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей, формування 
у майбутніх педагогів інтересу і потреби до активної творчої діяльності. Здійсненню 
цього завдання повною мірою сприяє проектна діяльність як одна з сучасних 
технологій освітнього процесу. 

Таким чином, проектну діяльність треба розглядати як засіб розвитку творчих 
здібностей студентів ВНЗ, необхідних для подальшої роботи з дітьми, способом якої є 
пошукова практика, навички аналізу, самостійна дослідницька діяльність. 
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Анотація. Реалізація інноваційної вищої освіти передбачає активізацію творчості 
студентів, розвиток їх здібностей і можливостей, оволодіння ними методикою нововведень у 
професійній сфері та вироблення креативного стилю мислення на базі фундаментальної 
професійної підготовки. Використання технології сторітелінг на заняттях у закладах вищої 
освіти розвиває в майбутніх педагогів усі складові креативності: уміння робити логічні 
висновки, порівнювати, накопичувати інформацію з кількох галузей знань, розвиває здібності 
до аналізу, абстрагування, постановки нових проблем, самостійного здобування знань, 
забезпечує мотивацію до дій та задоволення від результату. 

Ключові слова: професійна підготовка; креативність; педагогічні технології; 
сторітелінг. 
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Abstract. Implementation of innovative higher education implies students’ creativity 
activation, developing their skills and abilities, mastering methods of providing innovations for the 
professional sphere and developing creative thinking style based on the fundamental vocational 
training. Using the technology of storytelling in classes at higher educational institutions develops all 
the creativity components of future specialists: ability to make logical conclusions, to compare, to 
accumulate information from different spheres of knowledge, to analyze, to make abstraction, to 
pose new problems, to acquire knowledge independently, to provide motivation for activities and 
satisfaction with the result. 

Key words: vocational training; creativity; pedagogical technologies; storytelling. 
 
Актуальність дослідження. Проблема підготовки педагогічних кадрів завжди 

була в центрі уваги науковців, викладачів, педагогів, бо сучасне суспільство потребує 
поліпшення якості підготовки фахівців, підвищення конкурентоздатності випускників 
закладів вищої освіти на ринку праці.  

Творча особистість є найбільшою цінністю для будь-якого суспільства, оскільки 
для неї характерна висока продуктивність, результативність особистісно та суспільно 
значущої творчої праці, завдяки чому людство робить черговий крок у своєму прогресі. 

Тому висновок учених щодо формування особистості професіонала, здатного 
до вирішення професійних завдань через професійну креативність викликав 
особливий інтерес авторів даної роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підґрунтям даного 
дослідження слугували праці вчених щодо вікових особливостей особистості 
здобувача освіти в педагогічному коледжі – майбутнього педагога (С. Максимової, 
О. Пономарьова), ідей розвитку креативності особистості (Г. Глотової, В. Вишнякової, 
В. Клименко, Г. Костюка, О. Лука, В. Роменець, К. Роджерса, П. Торренса та ін.), 
дослідження умов для формування і розвитку креативності серед здобувачів освіти 
висвітлені в роботах психологів Т. Амабайл, Т. Любарт і Р. Стернберг, 
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Д. Богоявленської. Важливе значення для нашого дослідження мають педагогічні 
праці, присвячені проблемам розвитку творчої особистості в освітньому процесі 
(І. Зязюн, В. Моляко, С. Сисоєва, Ю. Сокольників та ін.). 

Освітній процес у коледжі спрямований на інтелектуальний і соціальний 
розвиток особистості випускника. Це зумовлює роботу над подальшим 
удосконаленням освітнього процесу, пошук нових технологій і методів навчання. 
Серед сучасних умов розвитку креативності особистості набуває поширення 
технологія сторітелінг, що демонструє унікальність уяви кожного, дозволяє виявити 
активність і креативність. 

Стрімка динаміка розвитку суспільства, високий рівень розвитку сучасних 
технологій викликають необхідність перенесення уваги педагогів з процесу передачі 
готових знань на процес здобуття знань, тобто на розвиток креативності здобувачів 
освіти. Формування креативної особистості майбутнього педагога є сьогодні однією з 
актуальних проблем, адже підготовка до професійної діяльності досягає мети, якщо в 
результаті вдається сформувати ініціативного, творчо активного педагога, здатного у 
свою чергу формувати творчу особистість учня [9, 11]. 

Період професійного становлення здобувача педагогічної освіти другого курсу 
педагогічного коледжу здебільшого, відбувається в юнацькому віці. А юність 
розглядається як етап перехідного стану до самостійної діяльності творчих 
особистостей, позаяк саме в цей період формується людська особистість, 
починаються прояви її здібностей, нахилів.  

У процесі професійного становлення перед здобувачем педагогічної освіти 
постає необхідність не лише отримати знання, уміння й навички з фахових дисциплін, 
а й здобути вміння творчо засвоювати і використовувати інформацію, 
викристалізовувати творчу позицію щодо реалізації власних здобутків у діяльності. 
Процес особистісної інтеграції та зростання може забезпечуватися різними шляхами. 
Одним із них є спрямованість людини до її творчого потенціалу, того ресурсу, який є 
невичерпним джерелом життєвої сили.  

Формування та вияв креативності здобувачів педагогічної освіти могли б стати 
запорукою вдосконалення їх професійної підготовки. Креативність може виявлятись як 
у житті, так і в здатності експериментувати в будь-якій галузі знань. Важливою 
передумовою розв’язання зазначеної проблеми є формування педагогом власної 
креативності. Задля того, щоб успішно розвивати креативність школярів, сучасний 
учитель сам повинен бути креативною особистістю, прагнути до подолання в собі сили 
шаблону та формальності у викладанні навчального матеріалу [4]. 

Таким чином, процес підготовки майбутніх учителів повинен спиратися на 
творчу діяльність, яка виступає як один із основних компонентів змісту сучасної 
особистісно зорієнтованої освіти. При цьому слід зазначити, що якості, необхідні для 
творчої діяльності, зазвичай не даються від природи, а отримуються в результаті 
виховання й освіти [12]. Творча діяльність здобувача освіти починається тоді, коли він 
здійснює самостійний пошук нових шляхів вирішення проблеми, намічає нові, 
досконаліші, оригінальніші його напрями та раціональні способи розв’язання 
теоретичних і практичних задач. 

За твердженням Е. Фромма, німецького психолога та соціолога, креативність 
– це здатність людини дивувати, знаходити рішення в нестандартній ситуації; 
спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати свій досвід. [23, с. 40]. У 
сучасній літературі креативність розглядається як наявність творчих здібностей 
індивіда, що характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, які 
відрізняються від традиційних або прийнятих схем мислення. До цієї ж думки 
схиляється Д. Богоявленська: «Креативність - здатність людини творити незвичайні 
ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв’язувати проблемні 
ситуації» [3; 16]. 
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Учені прийшли до висновку, що формування креативності педагога може бути 
здійснена тільки за умов, коли майбутній учитель уже в період навчання в 
педагогічному закладі вищої освіти знаходиться в ситуаціях, що максимально 
наближені до професійної діяльності та готують здобувача педагогічної освіти до 
співпраці з усіма суб’єктами освітнього процесу школи [3; 4].  

У структурі креативності майбутнього педагога виділяємо наступні якості: 
здатність до творчості, до вирішення проблемних завдань; винахідливість; гнучкість і 
критичність розуму, інтуїцію, самобутність і впевненість в собі; здатність ставити і 
вирішувати нестандартні завдання, здатність до аналізу, синтезу і комбінування, 
здатність до перенесення досвіду, передбачення; емоційно-образні якості: 
одухотвореність, емоційний підйом у творчих ситуаціях; асоціативність, уява, відчуття 
новизни, протиріч, здатність до емпатії (емпатійність); проникливість, уміння бачити 
знайоме в незнайомому; подолання стереотипів; схильність до ризику, прагнення до 
свободи. 

Тому, працюючи над розвитком креативних здібностей майбутніх учителів 
початкових класів, ми застосували інноваційну технологію сторітелінг, яку намагалися 
використовувати в межах вивчення кількох дисциплін. При цьому ми прагнули 
розвивати у здобувачів педагогічної освіти такі види мислення: 

 вербально-лінгвістичне (здатність оперувати словами усно чи письмово); 
 логічно-математичне (здатність оперувати логічними поняттями); 
 внутрішньо особистісне (здатність розуміти свої відчуття та вести 

філософські бесіди); 
 комунікативне (здатність розуміти інших людей, їхні відчуття та думки). 
Сформованість вищезазначених видів мислення мотивує здобувачів освіти до 

зростання й збагачення власних внутрішніх можливостей, підвищує ефективність 
професійного становлення. 

Ми висунули ідею, що застосування інноваційної технології сторітелінгу в межах 
вивчення різних дисциплін дає можливість здобувачу педагогічної освіти не тільки 
розвивати власну креативність, а й сприяє отриманню інтегрованих, комплексних 
знань. Слід зазначити, що таке навчання впливає на розвиток особистості 
майбутнього фахівця, мотивує здобувача педагогічної освіти до навчально-
пізнавальної діяльності, підвищує ефективність підготовки до безпосередньої 
практичної діяльності а також формує цілісну картину його професійної діяльності. 

Формулювання цілей статті. Метою нашого дослідження є розкрити поняття 
та зміст технології сторітелінг, а також висвітлити її роль у професійній підготовці 
майбутнього вчителя початкової школі взагалі і задля розвитку його креативності 
зокрема.  

Результати дослідження. Сучасне суспільство української держави вимагає 
розвитку та трансформації освіти. Спираючись на європейські цінності, людина має 
бути мобільною, конкурентоспроможною, креативною, справедливою та толерантною 
[4]. Освітній процес у коледжі спрямований на інтелектуальний і соціальний розвиток 
особистості випускника. Це зумовлює роботу над подальшим удосконаленням 
освітнього процесу, пошук нових технологій і методів навчання. 

Технологія сторітелінг (story - історія; telling - розповідати) особливо ефективна 
в епоху прогресу, коли факти, які мають запам’ятати на заняттях здобувачі вищої 
педагогічної освіти, губляться серед інформаційного шуму [6]. 

Сторітелінг — технологія створення історії та передачі за її допомогою 
необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери 
здобувача освіти [19]. 

За допомогою сторітелінгу можна отримати два найбільш важливі результати: 
 пожвавлення атмосфери на занятті, зняття напруженості, створення 

невимушеної обстановки; 
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  встановлення контакту між викладачем та здобувачами шляхом 
привернення та утримання їх уваги [16].  

Адже розповідь історій передбачає вкраплення власного або чужого досвіду, 
комунікацію та емоційне співпереживання. Головна мета викладача - це донесення 
ідеї, а не лише інформації. Використання сторітелінгу сприяє розвитку особистісних 
якостей здобувачів вищої освіти, демонструє унікальність уяви кожного, дозволяє 
проявити активність та креативність [12]. Так, у бізнесі технологія сторітелінг була 
визнана найкращою бізнес-ідеєю 2006 року. Уперше широкій аудиторії її представив 
керівник корпорації з США Armstrong International Девід Армстронг.  

Він використовував сторітелінг для того, щоб підвищити показники роботи своєї 
компанії і швидше навчити новачків. Сутність її проста: «Найкращий спосіб 
презентувати власну ідею чи себе, передати знання чи мотивувати на діяльність – 
розповісти історію» [12]. Під час розробки свого методу Девід Армстронг врахував той 
психологічний фактор, що історії більш виразні, захоплюючі, цікаві й легше 
асоціюються з особистим досвідом, ніж правила або директиви. Вони краще 
запам'ятовуються, їм надають більшого значення, і їх вплив на поведінку людей 
сильніший. Сьогодні сторітелінг використовується не лише в бізнесі, а і в інших сферах 
діяльності людини: маркетингу, коучінгу, ораторській майстерності та освіті. 

В Україні дослідженням сторітелінгу почали займатися нещодавно і на сьогодні 
ця технологія вважається інновацією в освіті. Із вітчизняних праць можна знайти статті 
О. Караманова, М. Василишиної, К. Симоненко, Е. Ерднієвої, Н. Гущиної. Необхідно 
відзначити, що немає єдиної думки щодо того, до якої категорії в педагогіці віднести 
сторітелінг. У своїх працях дослідники використовують поняття «технологія 
сторітелінгу» (І. Большакова, Т. Дубок, О. Караманов, І. Черешок), поняття «концепція 
сторітелінгу» (М. Василишин, К. Ігнан). Автори Л. Алієва, Т. Крижак, О. Крупа 
визначають сторітелінг як метод, а Г. Гич як прийом. Вважаємо доречним 
використовувати поняття «технологія сторітелінг», спираючись на дослідження 
М. Сибірської, оскільки він включає в себе систему методів, організаційних форм і 
засобів навчання, які будуть описані впродовж дослідження. Технологія сторітелінгу 
орієнтована на об’єкт освітнього процесу (здобувача освіти) та є інструментом для 
досягнення цілей навчання. 

Основні функції сторітелінгу в освітньому процесі [15]: 
Пропагандистська. Це інструмент переконання здобувачів освіти, що дозволяє 

надихнути їх на новий складний проект, ініціативу і т. ін. 
Об’єднуюча. Історії слугують інструментом розвитку культури колективу, його 

спільної ідентичності. 
Комунікативна. Історії здатні підвищити ефективність спілкування на різних 

рівнях. 
Інструмент впливу. Сторітелінг розширює арсенал засобів мотивації 

здобувачів освіти, їх батьків, викладачів, зміцнює репутацію лідерів. 
Утилітарна. У ряді випадків це найпростіший спосіб донести до інших зміст 

завдання або проекту. 
Вид історії, що використовується у сторітелінгу залежить, як правило, від того, 

для якої аудиторії вона призначена. Так, наприклад, одній аудиторії більше до вподоби 
емоційні історії-казки, іншій - детективні історії, третій - повчальні байки тощо [17]. 
Проте в історії будь-якого виду є кілька ключових принципів, які відрізняють її від 
простого викладу фактів: 

- наявність персонажа; 
- наявність інтриги; 
- наявність сюжету. 
Персонаж в історії має бути якомога ближчим до аудиторії, адже інакше слухачі 

не будуть співпереживати разом з ним, не зможуть «приміряти» образ цього 
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персонажа на себе. А це якраз одне з основних завдань сторітелінгу - зробити слухача 
безпосереднім учасником історії. 

Інтрига в історії дозволяє утримати увагу аудиторії, вона змушує прослухати 
всю історію, із нетерпінням чекаючи, чим усе скінчиться. Утім, занадто затягнутою 
інтрига бути не повинна, інакше уваги аудиторії не вистачить, щоб дослухати історію 
до кінця. 

Сюжет в історії потрібен обов'язково. Він зазвичай буває класичним, тобто 
побудованим у вигляді «ланцюжка» із зав'язки, розвитку подій, кульмінації і розв'язки. 

Історія повинна містити [12; 13]: 

 
Основними складовими успіху сторітелінгу можна назвати правдивість історії, 

яку розповідають, її детальність, конкретність. Також історія має бути показовою і 
добре запам'ятовуватися. В іншому випадку історія просто не викличе довіри 
аудиторії, а отже, і враження ніякого не справить [36, 37]. 

Історія допомагає інформувати, візуалізувати та деталізувати той матеріал, 
який слід розглянути. Вона повинна бути конкретною, показовою та добре зрозумілою. 

Героями історії може бути будь-хто чи будь-що. Усе залежить від мети 
викладача. 

Тобто розповідь має бути саме для обраного кола слухачів із урахуванням їх 
вікових, соціальних та освітніх особливостей.  

Інтеграційні процеси в сучасній освіті посідають важливе місце. Вони спрямовані 
на реалізацію нових освітніх стандартів: формування цілісної системи знань і вмінь 
особистості, розвиток її творчих здібностей та потенційних можливостей. Тому 
формування креативності здобувачів вищої освіти педагогічного коледжу доцільно 
реалізовувати шляхом взаємодії із застосуванням технології сторітелінг. Адже така 
взаємодія формує освітнє середовище, яке сприятиме актуалізації особистого й 
соціального досвіду здобувачів вищої освіти, створюватиме інтерес до пізнання нового 
та формуватиме цілісну картину світу, де нові знання ґрунтуються на переосмисленні 
й синтезі набутих знань. 

Цікаві події

Життєвий досвід

Метафори

Співпереживання

Ціннісні зміни персонажа
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Рисунок 1. Механізм взаємодії «об’єкт – суб’єкт» для формування  креативності 

 
Взаємодія відбувається між об’єктами – здобувачами вищої освіти 2 курсу та 

суб’єктами – викладачами дисциплін «Українська література», «Основи валеології» та 
«Практичний курс інформатики з елементами програмування». Одним із завдань такої 
взаємодії є створення методичного посібника «Здорові історії» для використання на 
уроках курсу «Основи здоров’я». Його можуть застосовувати здобувачі вищої освіти 
педагогічного коледжу під час проходження педагогічної практики. 

У цій роботі зібрано власний досвід та творчі надбання викладачів КЗ 
«Покровський педагогічний коледж». Посібник містить повчальні історії про 
збереження всіх складових здоров’я, ілюстрації до них та мультиплікаційні ролики, які 
розміщені в YouTube. Робота зі створення посібника розрахована на 1 рік. Протягом 
року здобувачі вищої освіти на заняттях з української мови та літератури вивчають, як 
правильно складати історії, на заняттях з «Основ валеології» розглядають необхідний 
матеріал, а саме: вплив екології на здоров’я людини, збереження фізичного, 
психічного, соціального та духовного здоров’я людини. На заняттях з практичного 
курсу інформатики здобувачі вищої освіти оформлюють збірку, готують до неї 
мультиплікаційні ролики. Психологічний супровід формування креативності здобувачів 
вищої освіти педагогічного коледжу реалізує психологічна служба закладу.  

Технологія сторітелінг забезпечує повне занурення в ті чи інші питання 
здоров’язбереження з метою розуміння причинно-наслідкових зв’язків, створює творчі 
асоціації, розвиває мовлення, фантазію, пам’ять [37]. Незважаючи на ігрову форму, 
історії сприяють систематизації знань, спонукають до аналізу, творчого підходу та 
мотивують до самостійного дослідження матеріалу, що не входить до програми. 

Вдало побудована історія має великий шанс зацікавити аудиторію здобувачів 
освіти. Адже розповідь історій передбачає вкраплення власного або чужого досвіду, 
комунікацію та емоційне співпереживання. Це сприяє розвитку особистісного 
мислення здобувачів освіти. Для вдалого створення історії здобувачам вищої освіти 
пропонується певний алгоритм роботи. Реалізовувати технологію сторітелінг можна 
завдяки використанню низки вправ. 

Вправа «Історія про мене». 
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Написання історії про себе - це привід описати свої вчинки та почуття, 
проаналізувати власні дії, оцінити наслідки, зробити висновки на майбутнє. Одним із 
завдань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти є складання історії про себе 
з огляду на вивчену тему. Алгоритм складання історії: 

1. Визначте найвагоміші аспекти теми. Що найважливіше в темі? Як це 
стосується мене? Які приклади варто обрати? 

2. Пригадайте низку подій, які трапилися, або пофантазуйте, які можуть 
трапитися (сюжет), та як вони висвітлять навчальний матеріал. 

3. Придумайте інтригу, пастку.  
4. Доберіть потрібні метафори (особливо для 

опису стану головного героя чи процесу, який 
описується). 

5. Запишіть оновлений варіант історії. 
6. Доповніть малюнками чи фото. 
Наприклад, цікавими та повчальними були 

історії здобувачів вищої освіти: «Як я вирішила стати 
здоровою». 

Вправа «Історія за картинками». 
Ця вправа формує просторовий вид 

мислення, як один із шляхів розвитку креативності 
здобувачів вищої освіти, формує здатність бачити 
просторові об’єкти й маніпулювати їх складовими. 
Окрім того, сприяє розвитку комунікативної 
компетентності. Під час вправи представники 3 
команд дістають із «таємничої скриньки» тематичні 
картинки, не пов’язані між собою. Необхідно, 

керуючись отриманими зображеннями, скласти захопливу розповідь за вивченою 
темою. Робота в групах відбувається протягом 10 хвилин. Під час розповіді історії 
оживають за допомогою зображень на дошці. Дуже повчальними вийшли розповіді 
здобувачів освіти «Талановитий льотчик», «Колобок і світлофор», «Злий пліткар», «Як 
Оленка кисень захищала». 

Вправа «Фантазії про майбутнє» 
Здобувачам вищої освіти пропонується описати історію майбутнього, 

користуючись знаннями з певної теми. Наприклад, при складанні історії «Пригоди 
людини майбутнього» пропонувалося уявити майбутнє, описати людину майбутнього, 
її звички, особливості, оточуюче середовище за умови здорового способу життя і 
навпаки. Під час виконання цієї вправи доречно використовувати метод фокальних 
об’єктів. У його основі лежить пошук нових ідей шляхом приєднання до вихідного 
об’єкта властивостей або ознак випадкових об’єктів. Такий метод застосовують для 
тренування уяви, подолання психологічних бар’єрів мислення, розвитку творчості. 

Вправа «Неймовірні ситуації» 
Здобувачам освіти необхідно вигадати якомога більше наслідків певних 

ситуацій: «Що було б, якби: 
-  перестало світити сонце; 
- не було б гаджетів; 
- не росли б рослини на Землі; 
- люди не дотримувалися б правил гігієни» тощо. 
Вправа «Інсценовані історії».  
Задача здобувачів вищої освіти скласти історію з теми «Фізичне здоров’я 

людини», показати її аудиторії, підготувати музичний супровід, костюми та відповідну 
презентацію. 
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Після виступу команд ретельно аналізується набутий досвід, обговорюються 
питання: 

- Як ви почувалися в певній ситуації? 
- Що сподобалося під час гри, а що ні? 
- Чи опинялися ви самі в такій ситуації? 
- Чи було розв’язано проблему, чи ні? Чому? 
- Яку іншу лінію поведінки можна було б обрати? 
- Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя? 
Отже, реалізація технології сторітелінг під час вивчення дисципліни «Основи 

валеології» спрямована на те, щоб сучасна молода людина була не лише освіченою, 
а й добре вихованою, гармонійно розвиненою та стійкою особистістю, яка знає, чого 
хоче в житті і як цього досягти. А сформована креативність стає внутрішнім ресурсом 
подальшого розвитку. 

Очевидно, сьогодні потрібні нові методики, які допоможуть викладачу-
словеснику формувати мовну і мовленнєву компетенції здобувачів вищої освіти [36]. 
Існують істини, які ми просто знаємо. Ми не можемо їх довести, але впевнені, що вони 
правильні. Сторітелінг переносить нас у такі сфери, де ми довіряємо своїм знанням, 
навіть якщо не можемо їх виміряти або оцінити [20; 14]. Наша мудрість і сила 
переконання ніби мішечок із бобами, який ми поклали в далеку шухляду і про який 
забули. Історії – це не лише магічні казки і повчальні притчі. Розказати цікаву історію – 
це те саме, що, переглянувши гарний фільм, розказати про нього, щоб інші, хто його 
бачив, мали певне уявлення про нього [20; 15]. 

Перш ніж використовувати технологію сторітелінгу на заняттях, аудиторії 
слухачів пояснювався механізм її роботи. Здобувачам вищої освіти запропонували 
пов’язати тему заняття з тим, що трапилося з ними або їхніми друзями нещодавно 
(створення реальних історій). Як зазначає І. Большакова, «історія про себе – це гарний 
привід описати свої вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки, 
зробити висновки на майбутнє» [21]. На початковому етапі опанування технологією від 
здобувачів не вимагалося одразу чіткої структури та граматично правильних 
висловлювань. Важливо, «аби кожна дитина повірила у власні сили» [32]. Звісно, 
створення будь-якої історії вимагає часу, тому спочатку здобувачі освіти перечитували 
та редагували текст. Деякі здобувачі освіти (за бажанням) вели власний щоденник 
письменника й альбоми для історій. Після вдалої спроби написати реальну історію 
майбутні педагоги переходили до створення фантастичних, казкових сюжетів. 
Найчастіше на заняттях з української мови здобувачам освіти пропонують списувати 
тексти чи виконувати граматичні розбори. Однак письмо – це не просто механічна дія, 
це процес висловлювання власних почуттів, думок і мрій. Тож якщо здобувачам освіти 
набридло постійне переписування чужих текстів, вони мають потрапити в несподівані 
історії, подолати бурхливі письмові пороги і, можливо, іноді навіть зазнати творчих 
аварій. 

Дуже цікавим та ефективним є заучування на заняттях із української мови 
словникових слів шляхом включення їх у зв’язну розповідь, що супроводжується 
схематично-малюнковою мнемонікою. Чим кумедніші та простіші ці історії-
небувальщини, тим швидше слухачі їх запам’ятовують і переказують один одному. 
Спочатку переказ спирається на малюнки (спрацьовує асоціативне мислення), до речі, 
їх здобувачі освіти можуть створити самостійно. Згодом історія переказується без 
підказок. А потім із розповіді вибирають лише ті слова, які слід запам’ятати. 
Використання мнемотехнічних прийомів дає змогу здобувачам у грі без особливих 
зусиль  запам’ятати необхідний матеріал. Наприклад, під час вивчення теми 
«Спрощення в групах приголосних» здобувачі вищої освіти КЗ «Покровський 
педагогічний коледж» склали таку історію, використовуючи слова-винятки: 
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«Кістлява жіночка, якій було за шістдесят, сиділа біля каміну й зазирала у 
вікно. Там вона побачила тендітну, дещо хвастливу, із дорогим «Ролексом» на 
зап’ясті дівчину. Та щебетуха пестила маленьке кошеня і думала: «Треба 
хворостняк підкинути до вогнища, бо щось ноги почали мерзнути». Як ви 
здогадалися, тією красунею була та сама бабця, тільки там, за вікном, їй було 
всього шістнадцять». 

Розповідь містить дещо абсурдну ситуацію, адже навряд чи шістдесят років 
тому якась бабуся могла дозволити собі дорогий годинник «Ролекс», але, разом з тим, 
історія є зворушливою. Із метою розвитку зв’язного мовлення та критичного мислення 
слухачам можна запропонувати запитання на зразок: «Що найбільше вас здивувало в 
цій розповіді?» або «Як ви вважаєте, чому бабуся побачила себе, шістнадцятирічну, 
за вікном?» Багатьох здивувало, що в бабусі, яка згадувала свою молодість, був 
«Ролекс», на їхню думку, це, в принципі, не можливо. Однак уважні автори історії 
подали влучні коментарі: перші годинники «Ролекс» з’явилися ще в далекому 1910 
році завдяки німецькому підприємцю Гансу Вільсфорду, тому цілком вірогідно, що 
головній героїні поталанило мати цю прикрасу у своїй скриньці. Подібні завдання 
змушують дітей піддавати сумніву запропоновану інформацію, сприяють логічному 
мисленню і спонукають вибудовувати певні схеми та асоціації.  

Такі вправи доцільно виконувати під час вивчення розділу «Риторика». Уміння 
переконувати правильно (із наведенням аргументів, без зайвих емоцій) знадобиться 
здобувачам вищої освіти як у повсякденному житті, так і в педагогічній діяльності. 
Технологія сторітелінг використовувалася на занятті з української мови і для 
письмового контролю знань. Так, під час написання переказу з творчим завданням на 
тему «Легенда про заснування «Софіївки» здобувачам спочатку було запропоновано 
віртуальну екскурсію дендропарком (перегляд відеоролика «Мандрівка Україною: парк 
«Софіївка»), далі вони заплющували очі й уважно слухали текст, уявляючи описані 
картини перед собою.  

Наступний етап – гра «Злови за хвіст». Ті, у кого в руках опиняється м’ячик, по 
черзі мають якомога точніше відновити в пам’яті названі в тексті події. Найбільше ж 
здобувачам освіти сподобався процес написання творчого завдання: за бажанням 
кілька дівчат та хлопців розповіли власні історії про куточки природи, які їх 
розраджують і надихають. Цікавою для всієї аудиторі видалась історія про розарій, у 
якій дідусь однієї дівчини тримає квітник, де вирощує троянди. Компетентний у цій 
справі здобувач, використовуючи власний життєвий досвід, поділився знаннями щодо 
особливостей вирощування троянд, їх сортів. Звісно, така історія сприймалася легко і 
яскраво, бо в мовленні оповідача відчувались упевненість і власна зацікавленість 
темою, що розкривалась.  

Під час вивчення морфології здобувачам можна запропонувати скласти 
розповідь на вільну тему, вживаючи, наприклад, не менше 20 дієслів чи прикметників. 
Під час розгляду лексикології здобувачі можуть поміркувати над спільною історією, де 
будуть використані всі відомі синоніми до слова «дім». Можна також 
проекспериментувати з молодіжним сленгом: дібрати синоніми до слова «класно» та 
скласти про них історію. Такі завдання значно збільшують словниковий запас, 
впливають на точність і чистоту висловлювань, розвивають усне мовлення й 
удосконалюють навички письма [19].  

Доцільно використовувати технологію сторітелінг на заняттях з української 
літератури. Так, під час вивчення теми «Євген Плужник. Життєвий і творчий шлях» 
здобувачів освіти було об’єднано в групи, кожна з яких отримала своє завдання. 
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У той час, коли дві групи працювали над складанням історій, в основі яких – 

поезії «Для вас, історики майбутні» та «Вчись у природи творчого спокою», третя 
отримала міні-конспект за біографією Є. Плужника і повинна була, користуючись 
тезами, скласти свою розповідь про життєвий і творчий шлях письменника. У 
результаті плідної роботи було написано історію під назвою «Женька-богатир». До 
речі, таке ж завдання було запропоноване в іншій групі, де навчаються переважно 
хлопці. Історії були абсолютно різними. У групі, де переважають дівчата, Євген 
Павлович постав у вигляді чарівного героя, наділеного могутньою силою, який долає 
різні перешкоди на шляху до своєї мети завдяки чарівному помічнику (сюжет «Історія 
Попелюшки»), у хлопців же це історія боротьби з монстром, сюжет схожий на «Зоряні 
війни» («Галактичні пригоди Євгена Плужника»). Такий вибір розвитку подій 
зумовлений психологічними відмінностями хлопців і дівчат. Після написання 
сторітелінгів здобувачі вищої освіти спробували інсценізувати самостійно створені 
сюжети. Така форма роботи сприяє глибшому засвоєнню вивченого матеріалу, а 
також допомагає виявити творчо й художньо обдарованих здобувачів вищої освіти. 

На заняттях з української літератури можна запропонувати здобувачам обрати 
одного героя чи героїню з прочитаного твору й підготувати невеличкий виступ-
розповідь за темою «Який я персонаж?». У виступ варто включити цікаві факти про 
героя, його пригоди й ту епоху, про яку аудиторія дізналася з твору. За цим зразком 
здобувачі характеризували образ Марусі Чурай із однойменного історичного роману у 
віршах Ліни Костенко. У такий спосіб здобувачі вчаться більш повно уявляти час та 
події, описані в  літературному творі, аналізувати й зіставляти важливі факти, 
продумувати структуру публічного виступу. Для слухачів це теж має хороший ефект: 
імовірність того, що вони запам’ятають літературний твір і конкретні моменти з нього, 
значно зростає. Адже тепер в уяві закріпиться стійка асоціація: літературний твір — 
цікавий виступ когось із одногрупників.  
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Як бачимо, застосування стратегії сторітелінг дозволяє викладачу так 
організувати процес взаємодії здобувача освіти з інформацією, щоб він мав змогу 
побачити ситуацію з різних, часом несподіваних для себе сторін, глибше проникнути в 
сутність речей. Отже, можливості сторітелінгу – безмежні, однак основні його переваги 
такі: 

‒ історії зберігають інформацію, допомагають застосувати накопичений 
досвід у сучасних ситуаціях; 

‒ історії мають початок, середину і кінець, вони допомагають нам побачити 
циклічність життя; 

‒ історії стимулюють емоційні реакції, що спонукають слухачів до дії; 
‒ історії розвивають комунікативні навички. 
Основна ж перевага сторітелінгу в тому, що він сприяє розвитку вербально-

логічного мислення, на що вказують вищеописані приклади застосування цієї 
технології на заняттях з української мови та літератури. Завдяки сторітелінгу здобувачі 
краще оперують поняттями, закріпленими в словах, думками, висновками, аналізують 
і узагальнюють, вчаться будувати гіпотези й теорії. 

Існує велика кількість різних методів, способів чи прийомів, які дозволяють 
активізувати діяльність здобувачів на заняттях з метою кращого засвоєння матеріалу, 
розвитку практичних навичок чи творчих здібностей, виховання позитивних якостей та 
формування моральних цінностей. 

На заняттях «Практичний курс інформатики» також активно використовується 
сторітелінг. Це прийом, яким варто оволодіти майбутньому вчителю початкової школи. 
Та нині він вимагає поєднання з новими технічними можливостями, адже сучасні 
технології мають широкий діапазон застосування в навчальному процесі закладу 
вищої освіти. 

Використання сторітелінгу під час вивчення дисципліни «Практичний курс 
інформатики» складається з декількох етапів: 

 Обговорення змісту проекту та формулювання завдань. 
На даному етапі важливо виробити в здобувачів мотивацію до проектної 

діяльності, оскільки особистий інтерес сприяє усвідомленому підходу до виконання 
проекту в цілому. Етап підготовки до роботи над проектом передбачає пошук чи вибір 
проблеми серед низки актуальних; визначення теми на предмет реальності 
здійснення, суспільного значення. Цей етап має на меті теоретичну підготовку 
учасників проекту. Специфіка даних проектів полягає, насамперед, у тому, що вони по 
самій своїй суті завжди міжпредметні. Вирішення проблеми, закладеної в будь-якому 
проекті, завжди вимагає залучення інтегрованих знань.  

 Технічне завдання й графік виконання робіт. 
Проекти мають виконуватися у відповідних середовищах, які розглядаються і 

використовуються як комп’ютерні інструментальні засоби інформаційного 
моделювання на заняттях з ПКІ. Знання і уміння, отримані при вивченні курсу, стануть 
арсеналом мистецтва моделювання в широкому значенні цього слова. Час виконання 
проекту визначається кількістю відведених годин на вивчення того чи іншого ПЗ. 

 Творча ідея й концептуальне рішення. 
Яскрава, креативна ідея - одна з головних складових будь-якого успішного 

проекту. Даний етап цікавий тим, що здобувачі розробляють ілюстрації до майбутніх 
проектів - починається проектування «макету», його коригування. На цьому етапі 
здобувачі звертаються до довідників з метою отримання інформації щодо потрібного 
програмного забезпечення, до викладача для одержання консультацій. Формується 
алгоритм відтворення ілюстрації в просторі програмного забезпечення. 
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 Дизайн і технічне 
втілення. 

Здобувачі опрацьовують 
усі технологічні й конструктивні 
рішення по проекту, які 
виконуються відповідно до 
вимог ПЗ. Особлива увага 
приділяється питанням 
інтерактивності, відповідності 
обраного завдання і складності 
реалізації проекту. На даному 
етапі в повному обсязі 
готується сформований за 
всіма вимогами проект, 

відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту. 
 Запуск і аналіз проекту.  
Здобувачі розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий 

продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів. Координатор 
проекту та здобувачі аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, 
складають плани на майбутнє. 

Технологія сторітелінгу є однією з інноваційних педагогічних технологій, що 
допомагає засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії, сприяє 
розвитку особистісних якостей здобувачів освіти, демонструє унікальність уяви, 
дозволяє проявити активність та творчість.  

Практика доводить, що креативний педагог – це не стільки особа, яка багато 
знає, скільки особа, яка вміє наявні знання застосовувати в педагогічній практиці. Тому 
для перевірки ефективності створеного механізму розвитку креативності в 
Комунальному закладі «Покровський педагогічний коледж» психологічною службою 
було проведено емпіричне дослідження, мета якого - дослідити ефективність 
створеного механізму розвитку креативності здобувачів педагогічної освіти шляхом 
міждисциплінарної взаємодії. У дослідженні взяли участь здобувачі вищої освіти 
другого курсу.  

Усі учасники формувального етапу експерименту були об’єднані в 
експериментальну та контрольну групи. Здобувачі освіти академічної групи 22-Ш 
склали експериментальну групу з 32-х осіб, здобувачі групи 21-Ш склали контрольну 
групу з 33-х осіб. Загальна кількість учасників експерименту склала 65 осіб.  

Основними завданнями емпіричного дослідження були такі: 
 - організувати емпіричне дослідження; 
 - скласти комплекс методик з психодіагностики креативних здібностей 

здобувачів вищої освіти; 
 - здійснити психодіагностику на констатувальному етапі експерименту з 

контрольною і експериментальною групами; 
 - провести порівняльний аналіз отриманих даних. 
У ході дослідження використовувалися такі методи: 
1)  метод вивчення креативності О. Лук «35 кіл»; 
2)  метод діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса; 
3)  метод самоаналізу рівня сформованості загальних творчих здібностей 

особистості. 
Дослідження проводилось у два етапи протягом 2016-2017 навчального року. 

Перед початком застосування технології сторітелінг у міждисциплінарній взаємодії 
для розвитку креативності було проведено перший етап психологічного дослідження 
в респондентів експериментальної та контрольної груп (рис. 1.). 
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Творчі здібності респондентів оцінювались за такими психологічними 
компонентами: гнучкість, оригінальність та свобода (широта) мислення. Результати 
діагностики показали, що в контрольній групі 48% респондентів мають високий рівень 
гнучкості мислення, 40% - оригінальності мислення та 57% високий рівень свободи 
(широта) мислення. Експериментальна група показала 53% високого рівня гнучкості 
мислення, 42% оригінальності мисленнєвих процесів і 55% високого рівня свободи 
мислення.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У респондентів контрольної та експериментальної груп статистичні відмінності 
за такими показниками мотивації досягнення успіху: у контрольній групі виявлено 8% 
респондентів із дуже високим рівнем мотивації досягнення успіху, 11% - із високим, 
38% респондентів із середнім рівнем мотивації досягнення успіху і 43% респондентів 
із низьким рівнем мотивації на досягнення успіху. У експериментальній групі 7% 
респондентів мають дуже високий рівень, високий рівень мотивації до успіху наявний 
у 11% респондентів, середній рівень мають 40% і 42% показали низький рівень 
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мотивації досягнення успіху.  
 результаті порівняння визначено, що респонденти контрольної та 

експериментальної груп мають переважно середній і низький рівень мотивації до 
успіху.  

 
 

Оцінюючи власну сформованість творчих здібностей, респонденти здебільшого 
отримали результати середнього та низького рівня. Показники середнього рівня в 
кількості 58% у контрольній групі та 50% в експериментальній групі свідчать про 
невпевненість респондентів у сформованості творчих здібностей.  

За показниками обраних трьох методик респонденти показали переважно 
однакові результати розвиненості креативних здібностей. 

У грудні 2017 року практичним психологом було здійснено моніторинг розвитку 
креативності в контрольній та експериментальній групах, результати якого можна 
прослідкувати на зазначених діаграмах.  

Результати діагностики свідчать про те, що показники гнучкості, оригінальності 
та широти мислення у респондентів експериментальної групи значно підвищилися 
після застосування сторітелінгу в міждисциплінарній взаємодії. 

Діаграма свідчить про те, що в експериментальній групі стало менше здобувачів 
освіти з низькою мотивацією на успіх, збільшився відсоток із середнім та високим 
рівнем.  
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Оцінюючи власні творчі здібності, респонденти експериментальної групи 
виявили високі показники середнього і високого рівнів.  

У ході спостереження за респондентами експериментальної та контрольної груп під 
час занять було відмічено, що саме більшості досліджуваних із експериментальної  групи  
властиво самостійно ставити проблеми, займатися поглибленим аналізом на основі рішення 
лише одного завдання, бути вільними від стереотипів.  

Порівняльний аналіз результатів контрольної та експериментальної груп 
дозволив зробити висновок про значне підвищення рівня розвитку креативності та 
мотивації до успіху у здобувачів вищої педагогічної освіти.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Розвиток креативності як основи творчого потенціалу майбутнього фахівця 
забезпечується можливістю переходу до реалізації інноваційної вищої освіти, що 
передбачає активізацію творчості здобувачів вищої освіти, розвиток їх здібностей і 
можливостей, оволодіння ними методикою нововведень у професійній сфері та 
вироблення креативного стилю мислення на базі фундаментальної професійної 
підготовки.  

У процесі навчання важлива не стільки зміна змісту, форм і методів викладання, 
скільки становлення й закріплення особистісних установок, які стимулюють креативні 
дії студентів, їх постійний творчий пошук, розвиток оригінальності мислення і творчої 
конструктивності думок майбутніх фахівців Необхідно в процесі навчальної роботи 
навчити здобувачів освіти самостійно думати, проявляти ініціативу і творчу активність, 
діяти винахідливо і нестандартно. 

Майбутні фахівці повинні навчитися сприймати нове, розвивати в собі вміння 
діяти нестандартно, відкриваючи нові горизонти пізнання і творчості. Використання 
інноваційних технологій і методик в освітньому процесі стимулює виникнення потреби 
в постійному оновленні та зміні світосприйняття здобувачів вищої освіти. Поєднання 
освітнього процесу з науковим пошуком служить важливим умовою розвитку 
креативності та становлення творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

Проведене дослідження свідчить, що використання технології сторітелінг на 
заняттях у закладах вищої освіти розвиває в майбутніх педагогів усі складові 
креативності: уміння робити логічні висновки, порівнювати, накопичувати інформацію 
з кількох галузей знань, розвиває здібності до аналізу, абстрагування, постановки 



Любов Макарова, Ліана Корнієнко, Галина Рига, Тетяна Кравцова, Наталія Червяковська 
ТОРІТЕЛІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
235 

нових проблем, самостійного здобування знань, забезпечує мотивацію до дій та 
задоволення від результату. 

Використання технології сторітелінг для формування й розвитку  креативності в 
здобувачів вищої освіти ефективно впливає на підвищення професійних якостей 
майбутніх учителів початкової школи.  
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Анотація. Висвітлюються основні переваги впровадження та пріоритети інтеграції 

предметів сучасна українська мова, культура української професійної мови та методика 
викладання української мови з використанням ІКТ у виші. Акцентується увага на елементах 
інтегрованого навчання, які сприяють формуванню мовної особистості вчителя початкових 
класів. Пропонується доречність використання онлай-курсу для вчителів початкових класів на 
вчительському ресурсі МОН України EDERA. Подано фрагмент інтегрованого практичного 
заняття з використанням стратегії навчання «Мозкова атака». Окремо розроблені алгоритми 
стратегії навчання «Асоціативний кущ» та «Кубування» до вивчення теми «Займенник». 
Наведено приклади завдань з теоретичної,  фахової підготовки студентів та  культури 
української мови, що впливають на підвищення мотивації навчання та формування 
пізнавального інтересу студентів.  

Ключові слова: інтеграція; процес інтеграції; міжпредметна інтеграція; інтегроване 
навчання; інтегрований курс; елементи інтегрованого навчання; інтегроване практичне 
заняття; міжпредметні зв´язки. 
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Аbstract: The main advantages of implementation and integration priorities of subjects in 

contemporary Ukrainian language, Ukrainian professional language culture and teaching methods 
of Ukrainian language using ICT in higher education are highlighted. The emphasis is on the 
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elements of integrated learning that contribute to the development of the primary school teacher’s 
linguistic personality. It is proposed to use the on-line course for primary school teachers at the 
Teacher's Resource of the Ministry of Education and Science of Ukraine EDERA. A fragment of the 
integrated practical training with the use of the training strategy “Brainstorming” is given. Separately 
developed algorithms of the teaching strategy “Associative bush” and “Cubity”. Examples of tasks 
on theoretical training of students, from professional training and culture of the Ukrainian language 
that influence the increase of motivation of study, on developing the students’ cognitive interest are 
given. 

Key words: integration; integration process; interdisciplinary integration; integrated learning; 
integrated course; elements of integrated learning; integrated practical lessons; interdisciplinary 
connections. 

 
Актуальність дослідження. На етапі формування нової української школи 

актуальною є проблема підготовки вчителя початкових класів, головною функцією якої 
є формування професійної компетентності. Адже основна мета реформи – дати не 
тільки знання, а й компетентності, тобто уміння й навички, які допоможуть учням 
комфортно почуватися в різних ситуаціях. «Компетентність – динамічна комбінація 
знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність» [11, с. 12]  

Успіх залежить від уміння вирішувати складні проблеми міждисциплінарного 
характеру. Про необхідність впровадження в шкільну освіту інтегрованого навчання 
йдеться в Законі України «Про загальну середню освіту, в Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021року», Державному стандарті базової і 
повної загальної середньої освіти, Концепції 12-річної загальної середньої освіти. З 
вересня 2018 діти навчатимуться у новому освітньому середовищі та за новими 
методиками навчання, які сприятимуть інтегруванню знань з різних  наукових  галузей.  

Нова українська школа передбачає певні зміни не тільки у навчанні 
першокласників, але й у підготовці вчителя початкових класів. За словами міністра 
освіти та науки України Лілії Гриневич успішні освітні системи ґрунтуються на довірі до 
вчителя. Але разом з тим, ця довіра завжди корелюється з рівнем кваліфікації 
вчителя – коли вчитель настільки кваліфікований, що ми можемо віддати спокійно 
йому своїх дітей, і знаємо, що він буде робити все на користь дитині.  

Актуальність останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових 
досліджень свідчить, що питання інтеграції є інноваційним в освітньому середовищі й 
потребує реорганізації системи навчання. Пошук єдиного пізнання світу через синтез 
знань є  досить актуальним. Я. А. Коменський вважав, що тільки у взаємозв´язку 
предметів може сформуватися загальне уявлення про світ [10, с. 335]. 

Теоретичним питанням інтегрованого навчання присвятили свої дослідження 
В. Афанасьєв, М. Овчинников, В. Тюхтін, І. Хавіна; інтеграції змісту освіти – 
С. Гончаренко,  В. Леднєв, Ю. Мальований, О. Сергєєв, інтеграції педагогіки з іншими 
науками – Н. Тализіна, внутрішньо-предметній інтеграції – М. Гадецький. Питання 
підготовки вчителя до інтегративних процесів висвітлені в наукових працях з 
педагогіки,  лінгводидактики, лінгвістики (В. Бондар, Н. Кузьміна, О. Савченко, 
В. Сластьонов, Н. Тализіна та інші).  

Розроблено концепцію цілісної методичної системи інтегрованого навчання 
японського академічного мовлення на засадах комунікативно-прагматичного підходу 
[1]. Певний доробок щодо вивчення інтегрованої шкільної освіти внесли В. Бондар, 
І. Зязюн, В. Ільченко, С. Клепко, В. Лозова, Н. Ничкало. Вивчався вплив науково 
обґрунтованих способів реалізації розробленої технології інтеграції змісту предметів 
гуманітарного та мистецького циклу на якість навчання школярів в середній 
загальноосвітній  школі [16]. 
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Інтеграція в навчально-виховному процесі початкової школи займає вагоме 
місце в дослідженнях вітчизняних учених Н. Бібік, Т. Бойченко, М. Вашуленка, 
Н. Коваль, Л. Кочиної, Т. Пушкарьової. Н. Бібік, С. Гончаренко стверджують, що 
інтегроване навчання сприяє формуванню у школярів цілісного уявлення про 
навколишній світ. Аспекти дослідження інтегрованого навчання досить різноманітні: 
методика проведення  інтегрованих уроків (М. Кононеко, О. Біляєв), міжпредметні 
зв´язки (В. Іванцова, Н. Нетребко, А. Степанюк та інші). Л. Шильцова, Л. Варзацька 
[17] представляли модель розвитку словесної творчості учнів початкових класів. 
Важливо, що розробки мають практичний характер: пояснення структури, методів 
інтеграції різних видів діяльності; обґрунтування важливості мовних завдань. У 
результаті досліджень створено інтегровану програму з навчання грамоти, 
математики та навколишнього світу, інтегровані курси «Навколишній світ», «Основи 
здоров'я», інтегровані уроки з народознавства, етики, мистецтва тощо. 

О. Савченко бачить різницю між інтегрованими уроками та уроками, на яких 
здійснюються міжпредметні зв´язки, так як останні передбачають можливість 
використовувати на уроці запитання, які мають дотичність з іншим предметом. Це 
важливо для глибшого сприйняття та осмислення якогось конкретного поняття. 
Здійснюючи міжпредметні зв´язки,  учитель продумує запитання і завдання, які 
стосуються  матеріалу інших предметів, а на даному уроці допомагають у вивченні 
теми.  

О. Рудницька, Е. Потапова, М. Іванчук, О. Савченко та інші вивчали інтегроване 
навчання в межах початкової школи, а вища освіта залишалася поза межами 
педагогічного процесу. На думку В. Кірсанової «проблема інтегрованого навчання у 
процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи потребує детального 
вивчення» [7, с. 105].  

Загальні проблеми природничо-наукової підготовки у вишах обговорювалися в 
роботах О. Голубєвої, С. Клепко. Окремі дослідження щодо інтеграції знань  
знаходимо у працях В. Бондаря, Н. Кузьміної, О. Савченко, В. Сластьонова, 
Н. Тализіної та інших.  

Беручи до уваги, що питання інтеграції предметів у виші є актуальним,  
акцентуємо увагу на проблемах, пов´язаних з  підготовкою майбутнього вчителя 
початкових класів. Зазначимо, що даний аспект у підготовці фахівця молодшої школи 
поки недостатньо висвітлений. Питання формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до реалізації інтегрованого підходу у викладанні мистецьких 
дисциплін цікавило  Л. Присяжнюк, яка  розглядає підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до реалізації інтегрованого підходу у викладанні предметів 
художньо-естетичного циклу в класах-комплектах. Не менш цінною є 
експериментально-дослідна робота А. Каніщенко та Г. Ткачук [6], присвячена 
інноваційним технологіям неперервного вивчення рідної мови у ВНЗ, зокрема 
інтегрованому вивченню української мови та методики викладання. 

Формулювання цілей статті. Намагання показати впровадження елементів 
інтегрованого навчання на заняттях  сучасної української мови, як одного  із чинників 
впливу на якість знань та формування мовної особистості вчителя початкових класів. 

Термін «інтеграція» походить від латинського intogratio, що у перекладі  означає 
«відновлення», «поповнення» [12, с.129]. 

За «Словарем лингвистических терминов» О. Ахманової «интеграция – 
англ.іntegration 1.(слияние языков). Приближение языков друг к другу, нивелирование 
их различий в процессе объединения в один язык; 2. Описание явлений языка, 
основанное на взаимопроникновении речи и других форм человеческого поведения» 
[2, с. 178].   

Т. Хребто вважає, що «інтеграція – закономірне явище, в основі якого лежить 
взаємозв´язок та взаємообумовленість предметів та явищ дійсності» [16, с. 14]. 



Л. ПАШКО 
Елементи інтегрованого навчання у формуванні мовної особистості вчителя початкових класів 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
240 

І. Хавіна, вивчаючи теоретичні аспекти інтегрованого навчання, вважає, що вищим 
рівнем системних асоціацій, а отже, і вищим ступенем розумової діяльності, є зв´язки 
між матеріалом різних навчальних предметів або міжсистемні асоціації, які 
об´єднують, узагальнюють різні системи знань, дають можливість пізнати явище або 
процес у його різноманітті [15, с. 83].   

Паралельно з терміном «інтеграція» часто використовується термін 
«міжпредметні зв´язки», а саме: така конструкція змісту навчального матеріалу, що 
належить двом або кільком навчальним предметам і відображає взаємозв´язки, які 
об´єктивно діють і вивчаються сучасними науками [15, с. 106].  Міжпредметні зв’язки 
можна вважати основною складовою інтеграційних процесів.  

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, можна визначитися у розкритті 
змісту інтегрованого заняття – «це заняття, яке проводиться з метою розкриття 
загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і 
відповідних їм навчальних предметах. Інакше кажучи, інтеграція – це не поєднання, а 
взаємопроникнення двох або більше предметів, тобто не поєднання частин, а 
об’єднання їх в єдине ціле на основі спільного підходу» [8, с. 5].    

Яскравою сторінкою в педагогіці є приклад інтегрованої діяльності ученого-
педагога В. Сухомлинського, який, прагнучи досягти ефективного навчання й 
виховання учнів молодших класів, запровадив у початкових класах Павлиської школи 
уроки мислення серед природи. 

Сьогодні на основі інтеграції навчальних курсів створено окремі програми:  
«Мистецтво», навчання грамоти, математики та навколишнього світу; інтегровані 
курси «Навколишній світ», «Основи здоров'я»; за ініціативою вчителів проводяться 
інтегровані уроки з народознавства, етики, мистецтва тощо. Інтегрований курс сприяє 
вивченню нового або можливість його побачити з іншої точки зору. 

Н. Берестецька, І. Козловська розглядають три рівні інтеграції [8].  
Перший рівень інтеграції – формуються міжпредметні зв’язки.  
Другий рівень інтеграції – синтез взаємодіючих наук на основі певної базової 

дисципліни.  
Третій рівень інтеграції – найменш досліджений етап інтеграції – трактується 

як створення цілісної інтегративної системи, зокрема інтегративного курсу.  
У концепціях розвитку національної школи інтеграція змісту освіти тлумачиться 

як важлива умова повноцінної реалізації усіх її функцій.  
У даному випадку під інтеграцією розуміється вдосконале вивчення дисциплін 

професійної підготовки вчителя початкових класів. У навчальному плані підготовки 
здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта 
«Сучасна українська мова з культурою мовлення» є одним із предметів 
фундаментальної підготовки майбутнього вчителя. Сама назва передбачає інтеграцію 
«Сучасної української мови» та «Культури мовлення». Викладається дисципліна на 2 
курсі (4 семестр) в обсязі  240 годин, із них лекцій 46 год., практичних 66 год, самостійна 
робота 128 годин. Зазначена дисципліна є особливо важливою для гармонійного 
мовного розвитку особистості й тісно пов’язана з такими предметами як «Методика 
викладання української мови в початкових класах», «Українська мова за професійним 
спрямуванням», які формують систему знань фахової підготовки студента, тобто не 
тільки загальні питання навчання української мови (методи, прийоми, принципи, 
сучасні уроки), а й методику вивчення окремих розділів курсу української мови 
(фонетика, лексика, морфологія). 

Лінгвістично-методичні предмети формують національну свідомість студента, 
виховують патріотичні почуття. При інтегруванні даних дисциплін є можливість 
створення мовного інтегрованого курсу. Суть освітньої функції полягає  в 
удосконаленні вмінь учитися, в розширенні власного світогляду та пізнанні різних 
системних понять «вільно орієнтуватися в неосяжному потоці сучасної інформації і 
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впорядковувати її в різних аспектах, інтегровано мислити, самостійно систематизувати 
набуті знання, творчо застосовувати їх на практиці» [14, c. 169].   

Інтеграція предметів передбачає бачення спільної лінії, узгодженої з 
програмами і обов´язковим врахуванням їх специфіки та міжпредметних зв´язків.  

Змістові лінії інтегрованого курсу: 
Культурологічна. Формування в майбутніх учителів гуманістичного світогляду, 

ознайомлення з основним культурним надбанням українського народу, виховання 
патріотизму, моральних переконань, почуття прекрасного. 

Комунікативна. Формування у студентів уміння створювати усні й письмові 
висловлювання різних жанрів, адекватно  сприймати на слух діалог і монолог, 
використовувати різні прийоми фіксації почутого, прочитаного, користуватися 
різновидами питання, оцінювати сприйнятий текст. 

Лінгвістична. Формування в майбутніх учителів початкових класів 
лінгвістичного кругозору, правильного уявлення про структуру рідної мови. 

Діяльнісна. Розвиток розумових здібностей студентів. 
Професійна. Формування у студентів практичних навичок, уміння 

використовувати різні форми роботи. 
Мета курсу – довести студентам необхідність підвищення рівня володіння 

українським мовленням та удосконалення грамотності в  професійній діяльності; 
сприяти вирішенню основних питань інтегрування предметів, розвитку 
інтелектуального, зв´язного мовлення майбутніх учителів початкових класів.   

Доречно пам´ятати, що студенти вивчали українську мову в школі, тому потрібно 
враховувати не тільки знання, вміння та навички, набуті в шкільному курсі, а й прагнути 
удосконалити їх, довести до потрібного рівня професійної підготовки. 

Зупинимося на інтегрованому занятті  сучасної української мови у виші. 
Інтегроване заняття проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, 

ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.  
У розумінні Т. Хребто «інтегрований урок – це урок, на якому здійснюється 

синтез знань предметів, у результаті якого створюється нова якість, що становить 
собою нероздільне ціле, досягнуте широким і глибоким взаємопроникненням цих 
знань. [16, с. 76]. Підставою інтегрування заняття  служить необхідність формування 
професійних навичок і вмінь майбутнього вчителя початкових класів незалежно від 
предмета, неможливість викладати його окремо. 

Етапи конструювання інтегрованого змісту навчальних предметів:  
Перший етап – формування уявного бачення навчального предмета . 
Другий етап – конструювання інтегрованого змісту навчання на рівні 

навчального предмета. [16, с. 72]   
Основні методичні принципи забезпечення інтеграції завдань з української 

мови: 
–  зв´язок теорії з практикою, тобто лінгвістичні знання є основним засобом 

формування, вираження й удосконалення думки; 
–  активність навчання: не тільки слухати й читати, а й писати та говорити; 
–  розвивальний характер навчання: удосконалення умінь та навичок. 
Умови проведення інтегрованого заняття з української мови: 
–  продуманий зміст: перегляд програм, підручників; 
–  форми навчання: інтегрований урок (складання конспекту уроку), 

презентація; 
–  єдність навчально-виховних дій на основі суміжних предметів; 
–  професіоналізм викладача: визначити рівень узгодження предметів, 

методично опрацювати зміст навчальних предметів, тобто узагальнити та 
систематизувати інтегрований матеріал; 

–  самоосвіта студентів; 
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–  активізація діяльності студентів (проблемні питання); 
–  поєднання індивідуальних і групових форм роботи;  
–  врахування вікових психологічних особливостей студентів. 
Структура інтегрованого заняття: 
–  тема; 
–  Мета (навчальна, розвивальна, виховна); 
–  завдання заняття; 
–  мотивація діяльності; 
–  актуалізація знань; 
–  аналіз основного матеріалу; 
–  творче виконання завдань; 
–  узагальнення й систематизація знань інтегрованого заняття. 
Методи: метод проектів, інтерактивні методи, колективний метод навчання 

занурювання, ігрові методи, дискусії, метод відображення інформації за допомогою 
комп´ютера. 

Способи наочної подачі матеріалу: аудіовізуальні засоби навчання: текст, 
малюнки, звукові та відео фрагменти; тести різних типів складності, тренажер з 
українського правопису, завдання для перевірки знань, електронний підручник, 
створення сторінок електронного підручника (гіпертекст, графіка, анімація, звук). 

Плануючи проведення інтегрованого заняття, необхідно пам´ятати, що успішне 
його проведення залежить не тільки від майстерності викладача, а й від бажання, 
психологічної та теоретичної підготовки студента. Знання з педагогіки – це основна 
база, на якій базується пошуково-діяльнісне навчання. У даному випадку доречним 
буде використання ІКТ як допоміжний компонент інтеграції.  

«Сучасний процес інформатизації – це не тільки впровадження ІКТ в 
проведення занять, а й розширення можливості відкривати суть та зміст інших 
дисциплін» [4, с. 476]    

Підвищенням кваліфікації педагогів, а також студентів, майбутніх учителів, є 
онлайн-курс EDERA для вчителів початкових класів [11]. Реєстрація студентів на 
цьому курсі, його проходження дає можливість зрозуміти, як почати інтегроване 
навчання, у яких формах, які конкретні інструменти використовувати, щоб навчити 
учнів молодших класів працювати в команді, чітко висловлювати власну думку, 
слухати і чути один одного, керувати емоціями, оцінювати ризики.  

Тема «Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи» корисна з точки 
зору практичного оволодіння навичками інтеграції: виділяти і обробляти необхідну 
інформацію; аналізувати та оцінювати власні та чужі висловлювання; ставити 
запитання для одержання точнішої інформації; розглядати проблеми з різних точок 
зору, порівнювати підходи; висловлювати власну позицію, підбираючи мовленнєві 
засоби, і так далі. 

Знайомство з технологією «Читання та письмо для розвитку критичного 
мислення» починається з «Положення технології ЧПКМ», у якому чітко прописано, що 
учні здатні розмірковувати над «серйозними» питаннями та висувати оригінальні ідеї, 
а вчителі скеровувати  самостійну пізнавальну діяльність дітей та стимулювати 
пізнавальну активність. Корисним є ознайомлення з таксономією освітніх цілей Блума 
та цілями когнітивної групи, схемою «ключових» слів, яка представлена так: 

Схема «ключових» слів 
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На прикладі стратегії критичного мислення «Мозкова атака» студенти 

знайомляться з алгоритмом проведення мозкової атаки на уроці в початковій школі 
при вивченні  теми «Прикметник». Стратегія «Асоціативний кущ» вчить майбутніх 
учителів, як  використовувати її для «входження» в тему, яка буде розглядатися у 
подальшому. Алгоритм роботи за стратегією «Кубування» передбачає використання 
завдань, які потребують критичного мислення [11].   

Усвідомивши теоретичні та практичні питання за допомогою онлайн-курсу, на 
інтегрованому практичному занятті студенти удосконалюють здобуті знання  в ролі 
учнів і одночасно формують уміння та навички, які притаманні професії вчителя 
початкових класів.  

Розглянемо фрагмент інтегрованого практичного заняття. 
Тема. Значення займенника. Поділ займенників за значенням і 

граматичними ознаками. 
Вид заняття: інтегроване заняття. 
Мета та завдання заняття.  
Освітня – актуалізація знань з теми, удосконалення вмінь відмінювати 

займенники, дотримуватися орфографічних правил їх написання, уживати займенники 
в усному мовленні; на прикладі займенника за технологією «Мозкова атака» оволодіти 
уміннями й навичками, які в майбутньому мають опанувати під їх керівництвом учні 
початкової школи, випробувати обговорення вільне від інерції мислення і стереотипів. 

Виховна – виховувати культуру спілкування, толерантність по відношенню до 
інших. 

Розвивальна – формування потреби у здобутті знань про займенник, 
використання різних розрядів займенників у зв´язному мовленні, застосування їх, 
зокрема,  в повсякденній та професійній практичній діяльності. 

Технічні засоби навчання: мультимедійна презентація.  
План проведення заняття. 
Завдання теоретичної підготовки.  
Алгоритм проведення мозкової атаки на занятті. 
1. Викладач оголошує тему «Займенник». 
2. Викладач на дошці, а студенти в зошиті записують тему «Займенник» 
3. Пригадайте все, що ви знаєте про займенник. 
4. Студенти називають, викладач стисло записує думки студентів. 
Може бути «мозкова атака» групова або індивідуальна, тоді студенти записують 

думки навколо «Займенник» самостійно. 
5. Викладач запитує: «Яка інформація викликає у вас сумнів?» 
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6. Викладач (можливо студент) групує записану інформацію, уточнює її 
правильність разом зі студентами. 

Завдання на закріплення матеріалу. 
Завдання. Випишіть займенники за розрядами. З якою частиною мови вони 

співвідносяться? 
Завдання. Складіть по одному реченню, у яких займенник виступав би додатком, 

присудком, підметом. 
Завдання. Випишіть з тексту займенники . Поясніть правопис. 
Завдання. Визначте відмінок займенників у тексті.  
Завдання. Згадайте прислів´я, у яких є займенники. 
Завдання. Доповніть прислів´я, щоб у ньому був займенник. 
Завдання фахової підготовки. 
Займенник. Четвертий клас. До поданого тексту оберіть методичний апарат: 
 Пригадайте правила правопису займенників. Запишіть текст. Поясніть 

орфограми. 
 Учитель читає речення, учні записують, замінюючи займенник ТИ на Я. 
 Запишіть текст під диктовку. Як змінюються займенники 1особи однини та 

множини. Як пишуться прийменники із займенниками ?  
Завдання. Доберіть методичний апарат: 
1. Підійшов (до кого?)…, зустрів (кого?)…, сказати (кому?)…, приїхати  (до 

кого?)…,  дізнатися (в кого?)… 
2.  Ніхто їх не лякає, а вони тремтять (Листочки). 
Хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі (Їжак). 
Що коло тебе біжить, а не дожене?(Тінь) 
Завдання. Розробіть алгоритм проведення мозкової атаки «Розряди 

займенників»(«Відмінювання займенників», «Правопис займенників») 
Завдання з культури української фахової мови.  
Завдання. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому ознаки мови професійного 

спілкування. Поясніть, як залежить використання мови професійного спілкування від 
професійних ролей учасників спілкування.  

 Завдання. Продемонструйте діалогічне мовлення з використанням етикетної 
мовної формули «Побажання».  

Завдання. Додатковий матеріал: Хай щастить вам! Щасти тобі!  
(прощаючись). Щасливо! Щасливої дороги! (прощаючись). Щасливих вам свят! 

Бажаю вам приємно провести свята (відсвяткувати)! Хай здійсняться всі ваші мрії! 
Зичимо вам…. Смачного! (за столом) – Дякую! 

Приклади стратегій навчання, які можна застосувати як завдання 
теоретичної підготовки та закріплення матеріалу, 

при вивченні теми «Займенник». 
Алгоритм роботи за стратегією «Асоціативний кущ». 
1. Викладач записує на дошці ключове слово(словосполучення, фразу). 

Наприклад: моя сім´я. 
2. Викладач пропонує студентам записати слова та фрази, які спадають на 

думку, коли вони чують «моя сім´я». Не обмірковувати, чому саме вам спало на думку 
те чи інше слово. Якщо слово чи фраза прийшли на думку, значить це якось пов´язано 
з темою. Асоціації не бувають неправильними чи правильними. Вони – індивідуальні. 

3. Коли всі думки записані, потрібно встановити зв´язки між словами. 
4. Обговорення теми (зупинитися на вживанні займенників). 
Алгоритм роботи стратегії навчання «Кубування». 
Передбачає використання кубика, на кожній грані якого написано вказівки: 
1. Опишіть займенник. (Студенти називають граматичні, синтаксичні ознаки.) 
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2. Порівняйте займенник. (Студенти порівнюють з іменником, прикметником і 
т.д) 

3. Встановіть асоціації зі словом «займенник». (Нові ознаки, які з´явилися у 
процесі асоціативного мислення). 

4. Проаналізуйте. (Поділ на розряди. Схожість, відмінність з іншими частинами 
мови: іменником, прикметником і т.д). 

5. Знайти застосування (Коли використовується в мовленні, у якому обсязі). 
6. Запропонувати аргументи «за» або «проти». (Повторне використання в 

кожному наступному реченні займенника недоречно. Потрібно підбирати синоніми). 
Черговість граней передбачає перехід від менш складних завдань.  У 

початкових класах стратегія навчання «Кубування» впроваджується поступово, 
починаючи з 1-2 граней до розкриття всіх граней. 

Для молодших школярів стратегію «Кубування» краще впроваджувати 
поступово. 

Завдання фахової підготовки. Сприяють вдосконаленню професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів. Інтерактивні методи, форми і 
прийоми: аналіз помилок, мозковий штурм, рольова гра, коментування, самооцінка, 
публічний виступ, робота в групах, кубування, асоціативний кущ. 

1. Опрацюйте лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки  щодо поділу класів 
на групи під час вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ”  і запису окремих та 
інтегрованих годин у Класному журналі. 

2. Розробіть алгоритм проведення мозкової атаки (до даної теми). 
3. Розробіть алгоритм роботи стратегії навчання «Кубування» (до даної теми). 
4. Ознайомтеся з системою Daily 5 онлайн-курсу для вчителів початкової школи. 

Модуль 3.  
5. Складіть «Я-схему» для етапу «Письмо для себе» 
6. Розробіть завдання  (передбачається робота зі словами до даної теми). 
7. Сплануйте тематичний день (об’єднання блоків знань із різних навчальних 

предметів) 
8. Створіть  інтелект-карту тематичного дня (до даної теми) 
9. Опишіть методичне опрацювання інтелект-карти (до даної теми) 
 https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-

OSVITORIA+ST101+st101/courseware/1398b87899e34309879164345ffad9b9/d3f05a7ce
52445059e63c1e67618f4db/ 

10. До поданого матеріалу розробіть методичний апарат. 
11. Складіть лінгвістичну карту для учнів початкових класів (до даної теми). 
12. Прочитайте текст. Проаналізуйте особливості змісту та побудови. Чи можна 

його назвати есе (вид письмових робіт, який включений до навчальних програм 
початкової школи)? 

Завдання з культури української фахової мови. Сприяють виробленню системи 
знань зі специфіки культури української професійної мови, фахової термінології як 
основи професійної мови; виробленню у студентів практичних навичок  корегування 
різних типів помилок . 

1. У тексті знайдіть мовні засоби, які творять урочистість, піднесеність мовлення. 
2. Поясніть, як позамовні чинники впливають на добір і використання мовних 

засобів. (Подано текст) 
3. Визначте стиль тексту. Проаналізуйте мовні засоби. 
4. Чи відповідає цей лист вимогам ділового спілкування? Дотримуючись 

стильових норм, напишіть свій варіант ділового листа. 
5. Знайдіть у поданих реченнях слова, до яких можна дібрати фонетичні 

варіанти. Обґрунтуйте слововживання. 
6. Знайдіть серед поданих прикладів помилки слововживання. 
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7. Перепишіть, добираючи з дужок потрібний прийменник. Перевірте за 
словником. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Інтегроване навчання є однією з переваг у процесі формування професійної 
компетентності здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності 013 
Початкова освіта. 

Об’єднання навчальних дисциплін за лінгвістично-методичною лінією 
забезпечує цілісність знань та вмінь майбутніх учителів початкових класів. 
Використання ІКТ є підґрунтям розвитку пізнавальної діяльності, формування 
професійних компетенцій. 

Переваги інтегрованих занять у виші: 
 створюють цілісність предметів мовно-методичного характеру; 
 сприяють підвищенню якості навчання; 
 розвивають логічне мислення, пізнавальну активність; 
 незвичність структури інтегрованих занять привертає увагу студентів, 

викликає зацікавленість у навчанні, бажання працювати; 
 сприяють швидкості й осмисленню засвоєння знань; 
  можливість одночасно порівнювати, зіставляти, аналізувати знання з 

декількох дисциплін, робити висновки; 
 розширюють вибір теми, засобів навчання, методів і прийомів; 
 враховують індивідуальні можливості студентів. 
Освітня реформа початкової школи – це новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей учнів початкових класів. Якісна підготовка майбутніх 
учителів Нової української школи є запорукою успіху організації навчально-виховного 
процесу. 
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Анотація. Інтенсивне впровадженням в освітні системи традиційних та новітніх підходів 
актуалізує проблему методологічних особливостей професійної підготовки майбутніх 
культурологів. Стаття має на меті застосування сучасного методу – проектування, щодо 
створення моделей культурологічної освіти. На теоретичному рівні використано 
культурологічний підхід та метод критичного аналізу наукової літератури з проблем 
методології та культурології освіти. На емпіричному рівні використано та досліджено принципи 
системного підходу в теорії та практиці фахової підготовки майбутніх культурологів, як от 
цілісність, структурованість, взаємозалежність системи й середовища, ієрархічність, 
множинність опису. Згідно з результатами дослідження спроектовано моделі культурологічної 
освіти на основі  культурологічного підходу та принципу множинності опису системного 
підходу. Проекції аналізують культурно-історичну, культурно-антропологічну, культуротворчу, 
полікультурну, діалогову моделі. Наголошено на відсутності «чистих» моделей в 
культурологічній практиці. Перспективи подальшого наукового пошуку полягають в 
проектуванні та аналізі культурно-цифрової моделі культурологічної освіти  

Ключові слова: культурологічна освіта; культурологічний підхід; майбутній 
культуролог; модель; принцип; професійна підготовка; системний підхід. 
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Abstract. The intensive implementation of the educational systems of traditional and new 

approaches addresses to the problem of methodological peculiarities of the future culturologists’ 
professional training. The article aims at applying modern technology – designing for the creation of 
cultural education model. At the theoretical level the cultural approach and the method of critical 
analysis of scientific literature on the problems of methodology and culturology of education are 
used. At the empirical level the principles of a systematic approach to the theory and practice of the 
future culturologists’ training, such as integrity, structuring, interdependence of the system and the 
environment, hierarchy, and the plurality of description, are used and researched. According to the 
results of the study, models of culturological education are designed based on the principle of 
plurality of description of the system approach. Projections analyze cultural-historical, cultural-
anthropological, cultural-creative, multicultural and dialogue models. It is emphasized that there are 
no «pure» models in culturological practice. 

Prospects for further scientific research are the design and analysis of the cultural-digital 
model of cultural education. 
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Актуальність дослідження. Актуальність проблеми обумовлена інтенсивним 

упровадженням в освітні системи традиційних та новітніх методів, що може стати 
важливим інструментом професійної підготовки. В сучасному освітньому просторі 
культурологічна освіта розглядається як його підсистема, зміст якої повинен бути 
адекватним меті професійної підготовки майбутніх культурологів, а отже, ґрунтуватися 
на загальних методологічних засадах, що визначають конструктивні принципи 
проектування цілісного навчального процесу. Стратегічні принципи освіти чітко 
сформульовано у Конституції України, національній Державній програмі «Освіта» та 
розроблених на їх основі Законах «Про освіту» і «Про вищу освіту». Ними визначено 
принципи пріоритетності освіти як процесу трансляції соціально значущого 
культурного досвіду людства, демократизації освіти як толерантності стосунків 
суб’єктів педагогічного процесу, гуманізації та гуманітаризації освіти як 
антропологічної орієнтації освітнього змісту, національної спрямованості освіти як її 
невіддільності від національного ґрунту.  

Професійна підготовка майбутніх культурологів спирається як на традиційні 
методи та прийоми, так і специфічні, новітні. Культурологія освіти визначає підходи, в 
яких оновленню підлягає більшість її компонентів: уявлення, які розкривають нові 
смисли освіти та її організації; дидактичні принципи, що відбивають альтернативні 
культурні ідеї, створюючи сучасний контекст функціонування в освіті; нові полісистемні 
простори, в які включаються інноваціні та альтернативні форми. Культурологічний 
підхід до вирішення проблем освіти є саме таким.  

Основоположним залишається системний підхід, адже культурологічна освіта 
надскладна система, що постійно змінюється. Системний підхід як загальнонаукова, 
міждисциплінарна, методологічна концепція ґрунтується на положенні про те, що 
специфіка складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його 
складових, а пов’язана передусім із характером взаємодії між елементами. Тому на 
перший план виходить завдання пізнання характеру й механізму цих зв’язків і 
стосунків, окремо стосунків людини та суспільства, людей усередині певного 
співтовариства. У процесі системного аналізу з’ясовуються не лише причини явищ, а 
й вплив результату на причини, які його породили.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми методології освіти 
активно та продуктивно досліджуються в працях багатьох науковців. Культурологічна 
освіта як складова цілісного процесу навчання і виховання спирається на визначені 
теоретиками і практиками педагогіки вищої школи, зокрема А. Алексюком, 
В. Галузинським, І. Зязюном та ін., загальнодидактичні принципи: фундаментальності 
(передбачає наукову ґрунтовність і сучасність основних теоретичних положень 
культурології, підтверджених практикою); єдності логічного та історичного 
(відображення співвідношення реальної суспільної динаміки культурних досягнень 
людства та їх концентрування у теоретичних моделях світу та ідеалі людини); єдності 
національного і загальнолюдського (діалектика особливого і загального в людській 
культурі, усвідомлення історичної місії свого народу в контексті світового культурного 
процесу); єдності суспільного і особистого (органічний взаємозв’язок суспільного 
загальнолюдського досвіду культури та його відображення в індивідуальній свідомості 
особистості як споживача, транслятора і творця культурних цінностей); єдності теорії і 
практики (тлумачення культурологічної освіти як інструменту освоєння соціальних 
процесів у мінливому середовищі буття); єдності навчання і виховання (цілісність усіх 
структур культурологічної освіти, аудиторних та позааудиторних форм її організації); 
системності (змістовна, структурно-функціональна єдність навчального процесу в 
міждисциплінарній кооперації, у діяльнісних, проектних технологіях культурологічної 
освіти). 
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Критична переоцінка устояних науково-теоретичних і практичних систем 
виховання, потреба в нових педагогічних ідеях привели до поглибленої розробки низки 
методологічних питань педагогіки й філософії освіти, найважливішими з яких є 
пізнання освітнього процесу з позицій культурологічного підходу й погляд на педагогіку 
як феномен культури. Повернути педагогіку в контекст культури означає повернути її 
до людини, зрозуміти її місце в культурі. Культурологічний підхід знайшов найбільш 
повну реалізацію в концепції професійної культури педагогічних кадрів (В. Андрєєв, 
А. Барабанщиков, Є. Бондаревська, Н. Бордовська, М. Букач, Л. Вікторова, 
В. Воронцова, О. Гармаш, В. Гриньова, Л.  Заніна, Є. Захарченко, Т. Іванова, І. Ісаєв, 
В. Козирєв, І. Колеснікова, Н. Комар, Г. Корнетов, А. Кочстов, Г. Кузнєцов, 
С. Кульневич, С. Муцинов, Е. Орлова, І. Пальшкова, Н. Постюлак, А. Реан, Г. Різз, 
О. Рудницька, Ю. Сенько, В. Серіков, В. Сластьонін, Є. Шиянов та ін.). 

Значущість використання системного підходу підкреслюється в педагогічних 
дослідженнях В. Беспалько, Л. Новікової, Л. Спіріна та інших учених. Методологія 
системного підходу представлена в працях А. Авєр’янова, В. Афанасьєва, Блауберга, 
В. Садовського, Е. Юдіна. Педагогічна інтерпретація системного підходу дана в 
працях В. Долгової, Ю. Конаржевського, Н. Кузьміної, Г. Сєрікова, В. Сластьоніна, 
Н. Яковлєвої та інших.  

О. Іонова стверджує, що «системний підхід як спосіб наукового пізнання лежить 
у основі всіх системних досліджень і дозволяє скласти цілісне, інтегроване уявлення 
про досліджуваний об’єкт – матеріальний або ідеальний» [6, с. 2]. С. Гончаренко 
розглядає системний підхід як «послідовність процедур для створення складно 
організованого об’єкта як системи, а також спосіб опису, пояснення, прогнозування 
поведінки таких об’єктів; дослідження складно організованих об’єктів як комплексу 
взаємопов’язаних підсистем, поєднаних загальною ціллю, що розкриває інтегративні 
властивості об’єкта як системи, а також зовнішні й внутрішні зв’язки; цілісне бачення 
складноорганізованих об’єктів дослідження» [3, с. 3]. Слід виокремити загальну 
тенденцію наукових розвідок: при дослідженні складноорганізованих об’єктів, що 
розглядаються як система, виникає необхідність використання системного підходу, 
адже тільки за такої умови метод дослідження буде адекватний його предмету. 

Представлені вище методологічні принципи, що визначають структурну і 
процесуальну спільність усіх складових вищої освіти, в зв’язку з особливостями самої 
культурологічної освіти, її мети і завдань потребують уточнення їх застосування та 
доповнення рядом специфічних моделей. Адже, сучасна система дидактичних 
принципів достатньо рухлива і визначається змінними цілями навчання та іншими 
факторами. 

Формування цілей статті. Метою статті є дослідження методологічних 
особливостей в системі професійної підготовки майбутніх культурологів. Поставлена 
мета потребує реалізації наступних завдань: дослідити специфіку культурологічного 
та системного підходів в процесі фахової підготовки культурологів; спроектувати 
моделі культурологічної освіти в контексті системного підходу. 

Результати дослідження. Опора на етимологію поняття «культурологія» 
(cultura і logos), що включає два основних значення – знання про культуру та теорію 
культури, дозволяє визначити головні підстави («точки опори») культурологічного 
підходу в педагогіці, розглядаючи культуру і як джерело цілісної освіти (змісту), і як 
метод її дослідження та проектування. В. Руденко вказує на такі важливі 
культурологічні характеристики, які необхідно враховувати при дослідженні 
педагогічних процесів: науки про культуру – інтегративні науки; галузь 
культурологічного знання досить розвинена; культурологічні узагальнення включають 
філософський і загальнонауковий, теоретичний і емпіричний рівень; сукупність наук 
про культуру розглядається як методологічна основа, джерело, метод дослідження і 
проектування змісту.  
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Зазначений підхід в умовах вищої школи виявляє нові аспекти, виступаючи в 
якості чинника цілісності, що об’єднує професійні та особистісні компоненти розвитку 
студентів. Так, у концепціях гуманітаризації вищої освіти (І. Зязюн, В. Козирєв, 
І. Котова, В. Кремень, Ю. Сенько, Є. Шиянов та інші) його реалізація передбачає 
оволодіння студентами гуманітарною культурою – «оптимальною сукупністю 
загальнолюдських ідей і цінностей, професійно-гуманістичних орієнтацій і якостей 
особистості, універсальних способів пізнання і творчих дій» (Є. Шиянов) [9, с. 82]. При 
цьому на відміну від класичної «людини освіченої», підготовку якої обмежено 
засвоєнням досягнень цивілізації, необхідних для майбутньої професійної діяльності, 
«людина культури» поєднує як професійні, так і особистісні якості – два тісно 
взаємопов’язані боки освіти. Для вищої школи вони визначають головну її мету, 
спрямовану на розвиток і саморозвиток цілісної людини культури як професійно 
компетентної, вільної, гуманної, духовної, творчої особистості. 

Культурологічний підхід уключає цивілізаційно-культурологічну парадигму, 
відповідно до якої культурологічна спрямованість визначає гуманітарний вектор 
розвитку освіти, підтримуючи та відновлюючи цілісність освіти шляхом збереження 
балансу у співвідношенні цивілізація – культура. Цивілізаційний компонент змісту 
культури більш рухливий, він більш мінливий порівняно з духовним компонентом, який 
характеризується більшою стабільністю і стійкістю. Культурологічний підхід актуалізує 
завдання визначення статусу елементів змісту освіти не тільки для значень і цінностей 
(поставлену ще О. Леонтьєвим), але і надання значенням і сенсам підстави для 
включення їх у структуру змісту. 

Пропонований підхід залежно від дослідницьких цілей може застосовуватися в 
контексті філософської, культурної, психологічної, педагогічної антропології, а також 
історії культури й мистецтвознавства. З одного боку, він може тяжіти до філософії, 
антропології, психології, з іншого боку – безпосередньо реалізуватися в педагогіці. 
Культурологічний підхід виступає методом проектування освіти, що центрована на 
людині. 

Освіта в контексті культури, «крізь призму поняття культури» може розглядатися 
як: феномен культури; засіб досягнення культури; частина культури, її підсистема; 
відносно незалежна система, ізоморфна культурі; результат культури; мета культури 
у вигляді зразка культури (ідеалу) - освіта людини культури; цінність з точки зору 
суб'єктів культури (особистості, суспільства, держави); вид культурної діяльності 
(гуманітарний); культурний процес (суб’єктність); культурний зміст (артефакти, 
цінності, сенси); культурні компоненти (духовний, соціальний, технологічний); 
культурні сенси (когнітивний, ціннісний, регулятивний); культурне середовище 
(інтеграція); культурні засоби (підтримка, мотивація, діалог, співпраця, рефлексія); 
культурні основи (прояви) особистості (суб’єктність – свобода, індивідуальність, 
творчість); культурні особистісні процеси (саморозвиток, самовизначення, 
самоактуалізація, сенсопошук, сенсоосвіта). 

Наведені культурологічні характеристики дають можливість цілісно 
реконструювати освіту в контексті культури з урахуванням її аспектних, об’єктних і 
предметних рівнів представлення, ціннісно-сенсових, структурно-функціональних та 
інших основних компонентів. 

Культурологічний підхід значно розширює дослідницькі та прикладні межі, 
сприяє розробці панорамного, багатовимірного погляду і полісистемного пояснення 
всієї сутності культурних проблем, цінностей, компонентів сучасної освіти. 
Культурологічний підхід стимулює розуміння еволюції освітньої сфери як культурного 
феномена, що відповідає тенденціям і динаміці сучасної соціокультурної ситуації. Він 
розширює межі проектування, допомагає суб’єктам освітньої діяльності визначати 
інноваційні, якісні, ціннісні завдання, стимулює прийняття масштабних, творчих рішень 
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і як методологічний засіб обумовлює пріоритетність культуроцентриського розгляду 
більшості явищ людського буття. 

Спроби, спрямовані на вдосконалення системи професійної підготовки 
майбутніх культурологів, здійснені у недалекому минулому, не дали бажаних 
результатів. Впровадження нових форм традиційного навчання в систему освіти 
побудованої на консервативних уявленнях, розповсюдження докладних методичних 
вказівок, рекомендацій і дидактичних прийомів з метою вдосконалення існуючої 
системи виявилися малоефективними. Нові компоненти освіти, що певною мірою 
розширюють її культуромісткість, випадково впровадженні на непідготовлений ґрунт, 
здебільшого достатньо швидко розчиняються у традиційному змісті, втрачають 
інноваційність, виявляються несприйнятими. Та й сам процес «впровадження» – 
ознака технократичного способу мислення і дії, що є показником існуючого синдрому 
консервативного сцієнтизму освіти, який в дійсності не сумісний з культурологією 
освіти. В сучасному культурно-освітньому просторі вона має бути за своїм змістом 
людинотворчою, культуровідповідною, тобто творчою, різноманітною, нестандартною, 
індивідуальною, такою, що реалізує в кожній конкретній освітній ситуації, по-перше, 
весь культурний, а не лише інформаційно-науковий ресурс, по-друге, особистий 
творчий потенціал магістранта. 

Суттєвими недоліками сучасного етапу розвитку освіти є те, що, як і в 
попередній період, домінуючим у загальноосвітній і вищій школі залишається 
«знаннєвий» підхід, що знаходить вираження у традиційних дидактичних принципах 
науковості, наочності, систематичності, послідовності тощо. Ці ознаки характеризують 
класно-дисциплінарну модель освіти, яка є культуровідповідною історичним умовам 
ХVІІ-ХVІІІ століття та епохи Просвітництва і зазнала у сьогоденні лише незначних 
модифікацій. Наука, культура, освіта нині стали іншими: інтегрованими, дифузними, 
полісистемними, контекстними. Це потребує відмови від некультуровідповідних 
принципів «предметного» структурування освіти, пов’язаної з неабиякими 
труднощами. Педагогічному загалу надто складно визнати «знаннєву» неефективність 
педагогічної праці.  

Провідним методологічним напрямом у дослідженні теорії та практики фахової 
підготовки майбутніх культурологів нами визначено системний підхід – напрям 
методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й конструювання 
складних за організацією об’єктів як систем. Він застосовується на всіх рівнях пізнання 
та діяльності, оскільки передбачає перехід до пояснення зовнішньої функції 
внутрішньою організацією чи внутрішнім механізмом. Основою цього підходу є 
принцип цілісності, згідно з яким всі елементи і властивості системи розглядаються у 
тісному взаємозв’язку, оскільки вони утворюють єдине ціле у процесі взаємодії з 
іншими системами і зовнішнім середовищем. При цьому ціле слід розуміти не як 
механічне поєднання різнорідних частин, а як структурно-організовану систему, що 
виконує певні функції. 

О. Іонова виділяє такі основні системні принципи: цілісність; структурованість 
(упорядкованість); взаємозалежність системи й середовища; ієрархічність; 
множинність опису [6, с. 26 – 27]. Ці принципи, на нашу думку, є важливими в системі 
освіти майбутніх культурологів. Так, принцип цілісності дозволяє встановити місце 
культурологічної освіти у загальнопрофесійній системі освіти; залежність кожного 
елементу культурологічної освіти як системи від її місця й функції всередині цієї 
системи; з’ясувати наявність інтегративних якостей, властивостей культурологічної 
освіти, що виникають унаслідок взаємодії її елементів. Спираючись на принцип 
структурованості, описано теорію і практику фахової підготовки майбутніх 
культурологів завдяки визначенню її структури, зокрема в освітньо-професійній 
програмі. Принцип взаємозалежності системи й середовища допомагає з’ясувати, 
яким чином культурологічна освіта як система формується, розвивається й 
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проявляється у процесі активної взаємодії з середовищем, зокрема в системі відкритої 
освіти. Будь-який названий принцип системного підходу в культурологічній освіті 
можна розглядати як систему, а досліджувану систему – теорію та практику 
професійної підготовки майбутніх культурологів – як один із компонентів більш широкої 
системи (напр. загальнопрофесійної системи освіти) завдяки опертю на принцип 
ієрархічності.  

Принцип множинності опису дозволяє будувати різноманітні моделі 
культурологічної освіти для адекватного її пізнання, кожна з яких описуватиме певний 
аспект цієї моделі. На даному принципі зупинимося докладніше. Аналіз теоретичного 
і практичного доробку вітчизняної та зарубіжної педагогіки дозволив виокремити 
основні моделі культурологічної освіти як підходи до розуміння її сутності. Ними є такі 
моделі: культурно-історична; культурно-антропологічна; культуротворча; 
полікультурна; діалогова.  

Культурно-історична модель культурологічної освіти (О. Щолокова, 
В. Рубцов, О. Марголіс, В. Гуруджапов, Л. Кондрацька, Є. Ямбург) ґрунтується на ідеї 
відтворення у знятому вигляді форм історичних типів культур, ставить завдання 
послідовного опанування історично складеними узагальненими культурними 
формами свідомості та діяльності. Заявлена модель культурологічної освіти «тому і 
культурна, що передає наступним поколінням постійні величини культури, а історична, 
оскільки показує їх живу пульсацію у реальних цивілізаційних обставинах» [12, с. 6]. 

Культурно-історичне тлумачення культурологічної освіти дозволяє співіснувати 
різним педагогічним позиціям. Так, у концепції О. Щолокової [11] організація 
навчального матеріалу здійснюється за вертикальним принципом логіки послідовності 
культурно-історичних епох, в інтерпретації Л. Кондрацької [7] домінантним є 
«горизонтальне» розуміння регіональних культур як духовних моделей світу. Якщо 
В. Рубцов, О. Марголіс і В. Гуруджапов [8] наголошують на процесі моделювання 
культурних типів свідомості та діяльності через форму організації їм відповідного 
процесу навчання як послідовного переходу від «школи міфотворчості» до «школи 
майстерні», потім «школи-лабораторії» і, нарешті, «школи проектів», то Є. Ямбург [12] 
осмислює зміст культурологічної освіти в ракурсі становлення ціннісної вертикалі. 

Проте у всіх цих підходах збережене єдине розуміння мети культурологічної 
освіти майбутнього фахівця, що передбачає опанування культурою як цілісністю у 
знятті прагматичної європейської міфологеми культури як лінійного прогресу. 
Усвідомлення молодою людиною того факту, що «ми не можемо відчувати себе більш 
діалектичними, ніж Сократ, більш цілісними, ніж Платон, більш моральними, ніж 
Серафім Саровський» [12, с. 6], розглядається як досвід гуманістичного протистояння 
зарозумілості техногенного світу. 

Аналізована модель культурологічної освіти через історичність її змісту 
уможливлює максимальне опанування майбутнім магістром культурології 
множинністю історико-культурних світів і смислів, проте на цьому шляху виникає 
небезпека непродуктивного нарощення ерудиції, навантаження значними об’ємами 
фактичної інформації. Лише орієнтація не на численні факти, а на смисли і цінності 
культури, на вікової тривалості корінні питання буття людини і світу дозволить 
створити напружене поле зростання студента як особистості й професіонала і може 
утримати від формування погляду на культуру як крамницю старожитностей. 

Культурно-антропологічна модель культурологічної освіти (В. Маслов, 
Г. Васянович, Г. Дегтярьова, Є. Клос, Л. Зеліско, Л. Руденко, В. Доманський, 
Н. Крилова, Д. Григор’єв, J. Brooks, M. Brooks, J. Goodland) базується на персональній 
значимості смислу навчання для особистості як умови її саморозвитку і 
самоактуалізації. Оскільки продуктивним вважається освітній процес, зміст якого 
знаходиться у основній сфері інтересів студента і тому бажаний і особистісно 
значущий, то заявлена модель центрується антропологічною проблематикою 
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культури. Культурологічна освіта у такому контексті розглядається як процес і 
результат освоєння системи уявлень про буття людини у різних типах історичних і 
регіональних культур, що забезпечує самовизначення особистості у просторі культури. 

Якщо В. Доманський [5] традиційно концентрує персонально значущі смисли у 
творах художньої культури як текстах з відповідною «біографією», життям у 
«великому» і «малому часі», своїми кодами, знаками, символами, образами, 
архетипами, то Д. Григор’єв [4] значно розширює антропологічний зміст культури за 
рахунок текстів мас-медіа і молодіжних субкультур як наповнених близькими 
відповідному вікові багатозначними смислами. 

У контексті заявленого розуміння теорії та практики професійної підготовки 
антропологічні культурні смисли розглядаються не як самоцінні, а як засіб адекватного 
розуміння та інтерпретації наявної соціокультурної ситуації. Це дозволяє майбутньому 
культурологу активно діяти у різних ситуаціях, гнучко мислити, постійно розширювати 
коло інтересів, не обмежувати його вузькофаховим спрямуванням. Це дозволяє 
стверджувати, що мета культурологічної освіти у такому тлумаченні виходить за вузькі 
межі оволодіння теорією, історією та практикою культури і розширюється до 
здійснення саморозвитку особистості майбутнього магістра культурології. Тому 
принциповим стає завдання не формування культурного досвіду, а його збагачення, 
створення умов для розвинення його системності, що передбачає суб’єктність 
освітнього процесу і проектування множинності культуровідповідних технологій 
навчання. Механізми традиційної педагогіки (формування, вплив, керівництво, 
контроль) у такому контексті замінюються педагогічною підтримкою, творчою 
взаємодією. Культурно-антропологічна модель культурологічної освіти, на наш 
погляд, є перспективною з погляду забезпечення нею взаємозв’язку між рівнем 
загальної культури майбутнього культуролога і рівнем гуманізації його професійно-
педагогічної діяльності. 

Культуротворча модель культурологічної освіти (А. Валицька, Л. Настенко, 
G. Dickie, R. Gibson, D. Best, L. Reid) ґрунтується на розумінні майбутнього 
культуролога як творчої людини та на ідеї типологічного ізоморфізму процесуально-
діяльнісного становлення особистості та розвитку культури, якісної синхронності 
моментів культурного становлення людини і людства. Культурологічна освіта у такому 
контексті розглядається як інструмент становлення особистості культуролога шляхом 
формування індивідуального досвіду культуротворчої діяльності. Остання розуміється 
як складний, багаторівневий, інтегративний спосіб існування і самовираження 
особистості у різнопланових просторах культури і виявляє себе у певних культурних 
практиках. 

Формування творчої особистості майбутнього культуролога здійснюється у 
зазначеній моделі шляхом цілеспрямованого впливу на його інтелектуальну й 
емоційно-почуттєву сферу. Культурологічні знання актуалізуються не як самоцінні, а 
як інструмент розвитку творчих здібностей. За цим підходом зміст навчання 
вибудовується не за логікою предмета (навчального модусу гуманітарного чи 
природознавчого знання), а у процесі становлення культурної самосвідомості, у прямій 
відповідності до вікових характеристик психофізичних та інтелектуальних 
можливостей студента Відповідно, компонентами культурологічної освіти у такому її 
розумінні стають інтелектуальний (забезпечує культуру мислення), емоційно-
почуттєвий (формує культуру почуттів) і творчий (розвиває потребу і здатність до 
культуротворчості).  

Культуротворча модель культурологічної освіти передбачає побудову 
освітнього процесу як моделі соціокультурного простору, в якому особлива увага 
приділяється розвиткові творчості майбутнього культуролога у різних сферах 
позанавчальної культурної діяльності. Інструментальне розуміння культурологічної 
освіти як засобу формування творчої особистості майбутнього фахівця поширене у 
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зарубіжній педагогічній теорії та практиці, оскільки воно пов’язане із соціальним 
замовленням на спеціалістів, здатних до активної творчості у нестандартних 
професійних ситуаціях у сучасному динамічному світі. На жаль, виховний потенціал 
заявленої моделі мало задіяний у вітчизняній практиці культурологічної освіти, 
особливо в останнє десятиріччя у зв’язку із згортанням самодіяльної художньої 
студентської творчості, що значно збіднило фахову підготовку майбутнього 
культуролога. 

Полікультурна модель культурологічної освіти (Ф. Ялалов, M. Push [20], 
J. Blanks [14], P. Young, F. Kierstead [19], P. Warner, D. Campbell; D. Gollnick, Ph. Chinn 
[18]) ґрунтується на тому, що основоположною якістю людини як суб’єкта культури є 
здатність до культурної ідентифікації як усвідомлення своєї належності до певної 
культури, інтеріоризації її цінностей, вибору і здійсненню культуровідповідного 
способу життя і поведінки. Національно-культурна ідентифікація уможливлюється 
лише процесом спілкування з іншими культурами, в якому здійснюється вільний та 
індивідуальний вибір духовних цінностей, образу життя та мислення. 

Поняття «полікультурна (мультикультурна) освіта» увійшло у науковий обіг у 
1970-ті роки XX століття в ситуації культурної конвергенції та формування поліетнічних 
суспільств як дефінітивна характеристика прагматичного процесу залучення 
емігрантів до культури країни-реципієнта. Сучасна педагогіка розглядає полікультурну 
освіту не тільки як засіб зниження соціального напруження у суспільстві, але й як 
інструмент формування в особистості поліфонічного цілісного бачення світу. З огляду 
на сучасну соціально-політичну ситуацію в Україні, що характеризується культурною, 
релігійною, мовною різновекторністю, потреба в активізації полікультурного 
компонента у вітчизняній освіті співпадає з аналогічними тенденціями у світовому 
освітньому процесі. 

Полікультурна освіта визначається як освіта, що включає організацію і зміст 
педагогічного процесу, в якому представлені декілька культур з метою сприяння 
розвиткові їх взаєморозуміння і взаємодії, засвоєнню знань про різні культурні світи, 
усвідомленню загального і особливого у різних образах життя, культурних цінностях 
[16]. Культурологічна освіта будується на трьох взаємозалежних рівнях: 
етнокультурному, міжкультурному і полікультурному, що допомагає майбутньому 
магістру культурології опанувати три основні рівні цінностей – етнічний, 
загальнонаціональний і загальнолюдський; забезпечить можливість культурної 
самоідентифікації, а у педагогічній проекції – сформує готовність до здійснення 
підтримки дитини на шляху її визначення у просторі культурних смислів. 

Полікультурна освіта, що покликана допомогти розвинути міжкультурну 
компетентність як засіб забезпечення етнічного плюралізму освітнього процесу, 
представлена у концепції Д. Бенкса [13]. За його ідеєю полікультурний компонент не 
повинен обмежуватись однією або декількома навчальними дисциплінами, а мусить 
охоплювати всі предметні сфери і курси. Полікультурний зміст культурологічної освіти 
базується на міждисциплінарному підході на основі компаративної методології. 
Прийнятним для нас є положення концепції Д. Бенкса про те, що історію і культуру 
багатонаціональної держави необхідно представляти з позицій різних національних 
традицій, що сприятиме усвідомленню майбутнім магістром культурології складності 
та неоднозначності культурної еволюції, його позитивному ставленню до різних 
культур, розвиткові здібності приймати рішення з етнічних питань, формуванню 
досвіду міжкультурних практик. 

Продуктивний потенціал полікультурної моделі культурологічної освіти полягає, 
на нашу думку, у здатності формування уявлення про множинність традицій та їх 
взаємозв’язки у сучасному поліфонічному світі, розвитку умінь і навичок міжкультурної 
комунікації, підтримки у здійсненні культурної самоідентифікації в умовах взаємодії 
культур, усвідомлення потенціалу полікультурних знань, умінь і практик. 
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Діалогова модель культурологічної освіти («Школа діалогу культур», P. Brook 
[15], H. Giroux [17]) має відправним пунктом теорію діалогізму М. Бубера і М. Бахтіна. 
Здатність до діалогу в поліфонічному світі розглядається як умова адекватності 
сучасній культурі, суть логіки мислення якої у діалозі різних культурних смислів. Діалог 
тут розуміється не як евристичний засіб засвоєння монологічних знань, а як 
визначення самого діалогічного смислу понять культури. 

Базуючись на особливостях мислення сучасної людини, діалогова модель 
культурологічної освіти передбачає становлення майбутнього культуролога як 
людини, здатної сполучати різні культурні смисли, усвідомлювати себе через 
взаємодію з людськими спільнотами на основі паритету і толерантності. Діалог у 
контексті заявленої моделі культурологічної освіти розглядається як основна форма 
організації навчального процесу і основний його метод. Опанування діалогом як 
дидактичним методом розкриває наскрізний смисл такої моделі. 

У концепції В. Біблера [2; 1; 10] культурологічна освіта спонукає рух від «точок 
здивування» у культурі, що розкривають її як предмет пізнавального інтересу, до 
основних історичних моделей світосприйняття: античної з її ідеєю ейдосу як способу 
впорядкування хаосу, перетворення його на космос у артефактах античної механіки, 
математики, трагедії, філософії; середньовічної в контексті життя навколо храму як 
причетності Абсолюту у творах середньовічного мистецтва і філософії; новочасової з 
ідеєю експериментального пізнання світу природничим розумом у багатопредметності 
розчленованого знання; новітньої з внутрішньою суперечністю взаємопов’язаних 
людини і світу в синтетичних видах творчості. 

Основним критерієм результативності культурологічної освіти у її діалоговій 
моделі вважається уміння створювати власні тексти у контексті діалогу з іншими 
культурами, в яких розкривається культурна позиція особистості. Як бачимо, діалогова 
модель актуалізує, перш за все, герменевтичний досвід студента, тому вона не може 
бути впроваджена у масову практику педагогічної освіти, оскільки ефективно 
спрацьовує лише у специфічних умовах підготовки майбутніх культурологів та 
вчителів поліхудожнього профілю. Суттєвим її недоліком, на наш погляд, є також 
принципова апологетика європоцентризму та ігнорування важливих для сучасної 
культурно-історичної ситуації культур Сходу, Америки і Африки. Проте самий 
діалоговий підхід, заявлений і розроблений у рамках аналізованої моделі, 
розглядається як один з найпродуктивніших в організації сучасного освітнього 
процесу. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Визначено особливості застосування загальнодидактичних принципів, як от 
фундаментальності, єдності логічного та історичного, єдності національного і 
загальнолюдського, єдності суспільного і особистого, єдності теорії і практики, єдності 
навчання і виховання, системності в професійній підготовці майбутніх культурологів. 
Розуміння освіти як культурного феномена, її еволюційних тенденцій потребує 
кардинального оновлення змісту педагогічної освіти. Об’єктивні зміни вимог до 
особистості педагога, до культурного змісту освіти, параметрів і критеріїв якості, 
вимагає оцінки не лише соціальних, педагогічних, психологічних виявів процесів, які 
відбуваються в освітній сфері, але й визначення культурних (якісних і ціннісних) 
аспектів її функціонування. В даному контексті змінюються завдання фахової 
підготовки майбутнього культуролога, здатного створити умови для творчого, 
культурного росту і саморозвитку вихованців. Такі завдання не вирішуються простим 
введенням в розклад навчальних закладів спеціальних курсів, практикумів, як, 
наприклад, «філософія культури», «соціокультурна діяльність», продовженням строків 
навчання чи впровадженням нестандартних форм традиційної освіти (творчих 
майстерень, театралізованих занять тощо), які лише частково відбивають ідеї 
культурологічного підходу. 
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Сучасна освіта залишається традиційною, відчуженою від дитини. 
Індивідуалізація скоріше декларується, ніж практично реалізується, особистий інтерес 
учня не є визначальним. Через домінування у загальноосвітній і вищій школі 
«знаннєвого» підходу у змісті,  методах і способах освітнього процесу  переважає 
орієнтація на передачу (трансляцію) готових знань у традиційних інформаційно-
лекційних формах. Вирішення нових змістових завдань, таких як підвищення 
культурного рівня учнів, призводить до стереотипного «окультурювання» шляхом 
трансляції посередньої культурологічної інформації. Культуру частина педагогів 
вбачає в естетиці поведінки та побуту, поєднанням якої з формами викладання і 
стилем спілкування намагаються вирішити проблему освоєння культурних здобутків. 

Основоположним визначено системний підхід, адже лише завдяки йому можна 
розглядати культурологічну освіту як цілісне утворення, систему взаємопов’язаних 
компонентів. Системний підхід є підґрунтям для розгляду фахової підготовки 
майбутніх культурологів як системи при проектуванні концептуальних моделей 
культурологічної освіти в цілому.   За методологією О. Іонової, використано та 
досліджено в контексті культурології освіти основні системні принципи, як от цілісність, 
структурованість, взаємозалежність системи й середовища, ієрархічність, 
множинність опису. На основі аналізу педагогічної, філософської, культурологічної 
літератури, використовуючи системний принцип множинності опису, спроектовано 
моделі культурологічної освіти: культурно-історичну, культурно-антропологічну, 
культуро творчу, полікультурну та діалогову. Важливо наголосити на відносній 
умовності такого поділу, бо якщо у розвитку педагогічної теорії його можна простежити 
досить чітко, то в освітньо-професійних програмах підготовки майбутніх бакалаврів та 
магістрів культурології, як правило, поєднуються декілька підходів, що демонструє 
певний методологічний еклектизм. 

Дослідження характеру і механізмів спроектованих моделей культурологічної 
освіти не є остаточними, адже система освіти зокрема та культурологічної взагалі, на 
сьогодні, є відкритою до змін та інновацій. Так, перспективним напрямком наукових 
розвідок видається проектування культурно-цифрової моделі освіти.  
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Анотація. Розроблено, впроваджено та описано інноваційну методику соціально-

педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів. 
Здійснено ґрунтовний теоретико-методологічний аналіз міжкультурної комунікації українських 
та іноземних студентів як соціально-педагогічної проблеми. Підкреслюється актуальність 
створення лінгвопрофесійного середовища, під яким розуміється сукупність освітніх чинників, 
що впливають на розвиток майбутнього фахівця в процесі вивчення іноземної мови. 
Встановлено, що до необхідних ознак міжкультурної комунікації відносяться відкритість до 
пізнання чужої культури та сприйняття психологічних, соціальних та інших міжкультурних 
відмінностей. 

Ключові слова: студент; культура; комунікація; іноземна мова; методика; курс; 
забезпечення; умова. 
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Abstract: Innovative methodology of social and pedagogical support of Ukrainian and foreign 

students has been developed, described and implemented. Deep theoretical and methodological 
analysis of intercultural communication of Ukrainian and foreign students as a social and 
pedagogical problem has been conducted. The relevance of creating lingua-professional 
environment which is regarded as the combination of educational criteria which influence the 
development of future specialists in the process of studying a foreign language. It is defined that the 
necessary features of intercultural communication include pupils’ readiness for understanding 
foreign culture and accepting psychological, social and other intercultural differences.   
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Актуальність дослідження. Поширення міжнародних контактів і вивчення 

іноземних мов зумовлюють інтерес до міжкультурної комунікації як наукової і 
практичної галузі, що нині переживає динамічний розвиток у всьому світі. Водночас 
постає потреба у визначенні сутності міжкультурної комунікації, формулюванні її 
базових принципів, аспектів вивчення. Науковий аналіз теоретичних і практичних 
напрацювань із досліджуваної проблеми дозволив виявити суперечності між: 
потенційними можливостями соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної 
комунікації українських та іноземних студентів в сучасних вищих навчальних закладах 
і реальною реалізацією його на практиці; соціальною зумовленістю міжкультурної 
комунікації студентів різних національностей і браком відповідних форм і методів, 
спрямованих на посилення мотивації  щодо підвищення їх власної комунікативної 
культури; вимогами до організації позааудиторної діяльності студентської молоді в 
контексті міжкультурної комунікації та недостатнім соціально-педагогічним 
забезпеченням спеціально-організованого процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні два десятиліття термін 
«міжкультурна комунікація» став дійсно широко розповсюдженою, загальновизнаної 
та по-справжньому міждисциплінарною науковою дефініцією. Він розглядається з 
різних точок зору у працях провідних вітчизняних та зарубіжних філософів, психологів, 
соціологів, лінгвістів тощо. Цілком природньо, сучасна педагогічна наука не є 
виключенням у цьому дисциплінарному ряді. Проблеми міжкультурної комунікації у 
процесі навчальної, виховної та професійної трудової діяльності є предметом 
соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки та сучасної наукової дисципліни. 

Перш ніж розглядати основні погляди та проблеми міжкультурної комунікації, її 
феноменологію та методологію, слід звернути увагу на соціально-педагогічні та 
загальнонаукові особливості змісту, покладеного у дану наукову дефініцію. Що ж, 
власне, розуміється під міжкультурною комунікацією, яким є семантичний простір 
даного явища сучасної науки та культури, які основні теорії та концепції закладають 
передумови її вивчення та якими науковими перспективами може бути наділений у 
найближчому майбутньому її фундаментальний розгляд? 

Дійсно значущий вихідний матеріал для аналізу цього явища дає сучасна 
філософська наука. І. М’язова, досліджуючи у своїй дисертації за темою 
«Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-
філософський аналіз)» теоретико-методологічні засади міжкультурної комунікації, 
стверджує, що «…визнаючи за основу міжкультурної комунікації культуру, зазначимо, 
що в сучасних гуманітарних науках поняття «культура» є фундаментальним і виступає 
в якості чинника соціального розвитку, засобу гармонізації стосунків між людиною і 
природою, особистістю і суспільством. Культура, що є предметом дослідження 
багатьох областей гуманітарного знання, відображає основоположні сторони і явища 
людського буття: матеріальні та духовні надбання людства, поведінку людей та їх 
взаємодію, прояви власне людської сутності» [8, с. 10]. 

У той же час А. Свенцицький, розглядаючи культуру як міждисциплінарний, 
загальнонауковий феномен, а саме «…як сукупність матеріальних та духовних 
цінностей, притаманних різним спільнотам, соціальним групам відносно конкретних 
історичних періодів…», зміщує акцент у бік саме духовної діяльності представників 
окремих спільнот та етносів, стверджуючи, що культуру доцільно розглядати і як 
«…явище, що відноситься до сфери духовної діяльності людей, як сукупність духовних 
цінностей та норм, притаманних тим чи іншим соціальним спільнотам» [12, с. 202]. 

Що стосується питання про комунікацію та її науковий зміст, значна кількість 
відомостей про неї накопичена у споріднених науках, зокрема у психології. Таким 
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чином, комунікація розглядається як «…змістовна сутність соціальної взаємодії, яка 
характеризує структуру міжособистісних та ділових зв’язків між людьми, особливості 
обміну інформацією у людському спілкуванні» [12, c. 172]. При цьому комунікацію за 
ознакою засобів її реалізації розділяють на вербальну та невербальну, під вербальною 
розуміють «…цілеспрямований процес передавання інформації за допомогою 
мови,…завдяки мові у процесі комунікації відбувається оволодіння суспільно-
історичним досвідом людства та окремих культур» [12, с. 173].  

Під невербальною комунікацією розуміють «…процес передавання інформації 
за допомогою невербальних засобів: зовнішність співрозмовника, міміка, жести, 
просторове розміщення співрозмовників, обмін предметами, фотографіями, 
малюнками та інше. Причому, невербальна комунікація може як доповнювати і 
дублювати вербальну комунікацію, та к і може нести функцію нецілеспрямованої 
передачі певного психологічного змісту…» [12, с. 173]. 

Як зазначає переважна більшість закордонних дослідників, міжкультурна 
комунікація як наукова дефініція та навчальна дисципліна починає фігурувати 
усередині XX століття, коли з’являється відома наукова монографія Є. Холла та 
Д. Трагера «Культура як комунікація». Пізніше Є. Холл розиває у власних роботах ідеї 
мужкультурної комунікації як особливої галузі людських стосунків, де безпосередньо 
реалізується тісний зв’язок між культурою та комунікацією [18, с. 7 – 10].  

Кажучи про міжкультурну комунікацію, завжди протиставляють різноспрямовані 
культурні утворення її учасників, так, в якості ознаки міжкультурної комунікації 
Р. Портер у своїй науковій монографії «Міжкультурна комунікація» зазначає зокрема 
наступне: «…міжкультурна комунікація має місце лише тоді, коли виробник певного 
повідомлення – представник однієї культури, а отримувач повідомлення – іншої» [19, 
с. 15]. Основними труднощами у розв’язанні проблем міжкультурної комунікації у 
наукових дослідженнях виступає по-перше, міждисціплінарність даної галузі знання 
(міжкультурна комунікація та пов’язані із нею явища та закономірності одночасно 
виступають предметом досліджень у психології, педагогіці, лінгвістиці, соціології, 
культурології тощо) так і нечіткість означення самого явища міжкультурної комунікації.  

На відміну від Р. Портера та пізніше за нього, російський дослідник 
міжкультурної комунікації С. Тер-Мінасова у своїй науковій монографії «Язык и 
межкультурная коммуникация», під міжкультурною комунікацією розуміє наступне: 
«…міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння між учасниками акту 
комунікації, що є представниками окремих культур» [15].  

Як відмічає Б. Слющинський у своїй докторській дисертації за темою  
«Міжкультурна комунікація у багатонаціональному регіоні України» «…в останні 
десятиріччя у зв’язку із розширенням міжнародних відносин особливий теоретичний і 
практичний інтерес стали являти проблеми міжкультурної комунікації. Сьогодні 
міжнародні відносини не обмежуються лише зустрічами на високому державному рівні, 
а все частіше стають частиною повсякденного життя людей, і не обов’язково це 
пов’язано із туризмом, обміном делегаціями або комерційною діяльністю» [14]. 

Автор підкреслює, що науковий напрямок вивчення міжкультурної комунікації 
сформувався у 70-ті роки XX століття, а згодом дане поняття поширилося на такі галузі 
науки, як теорія перекладу, вивчення іноземних мов, порівняльна культурологія, 
контрастна прагматика. У наш час дослідження у межах міжкультурної комунікації 
зводяться здебільшого до поведінки людей, що стикаються із проблемами, 
пов’язаними з відмінностями мов. Результатами цього стали описи культурної 
специфіки під час вираження та інтерпретації ситуативних мовних дій суб’єктів 
комунікації.  

Сучасні закордонні дослідники міжкультурної комунікації за кордоном (перш за 
все у США) розкривають її науковий зміст переважно у двох напрямках: міжкультурна 
комунікація як спілкування та взаємодія культур різних країн і народів і міжкультурна 
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комунікація як спілкування і взаємодія субкультур у межах однієї великої культури. 
Перше зорієнтовано на розробку університетських програм, а друге – прагнення 
вирішити проблеми співіснування етнічних меншин і ствердження культурного 
плюралізму [14]. 

C. Дрожжина у своїй роботі «Праксеологічні виміри мультикультурної 
комунікації» зазначає, що наразі «…виформовується нова парадигма міжкультурних 
комунікацій, яка стає новою онтологією аналізу не тільки мовної, а взагалі культурної 
свідомості, онтологією сучасної мультикультурної освіти. Дана парадигма має 
грунтуватися на загальнолюдських цінностях, оскільки процес комунікації індивідів з 
різною культурною ідентифікацією, щоб бути безконфліктним має спиратися не на 
відмінності, а на загальне для представників єдиної спільноти – людства» [4]. 

Дослідниця вважає, що у кожну з національних культур входять універсальні 
людські цінності, які є базою, стрижнем будь-якої культури: істина, добро, краса, 
свобода та інше. Ціннісний підхід до дослідження проблем, пов’язаних 
мультикультуралізмом, підказує нам, що саме загальнолюдські цінності є основою 
міжкультурного діалогу, міжкультурної комунікації, яка дозволяє учасникам виражати 
деяку зовнішню по відношенню до самих учасників інформацію, внутрішній емоційний 
стан, статутні ролі учасників комунікації.  

До необхідних ознак міжкультурної комунікації дослідниця схильна відносити: 
відкритість до пізнання чужої культури та сприйняття психологічних, соціальних та 
інших міжкультурних відмінностей;  психологічний настрій та спілкування з 
представниками іншої культури;  вміння розмежовувати колективне та індивідуальне 
в комунікативній поведінці представників інших культур; здібність долати соціальні, 
етнічні, культурні стереотипи, забобони; оволодіння набором комунікативних засобів і 
правильний їх вибір в залежності від ситуації спілкування; додержання етикетних норм 
в процесі комунікації [4]. 

В той же час В. Бушкова, розглядаючи у своїй дисертації за темою «Основні 
тенденції взаємодії української та американської культур (соціально-філософський 
вимір)» основні тенденції взаємодії української та американської культур, зауважує, 
що у даному контексті «..враховуючи складність та багатоплановість проблеми 
комунікації як соціальної форми розвитку міжкультурної взаємодії, а також 
міждисциплінарний характер багатьох досліджень західних науковців, можна 
виокремити низку напрямків: соціально-філософський, соціологічній, 
культурологічний, соціолінгвістичний»[2]. 

Авторка вважає, що феномен міжкультурної комунікації не може бути адекватно 
оцінений лінійним аксіологічним шляхом, який передбачає формулювання певного 
категоричного висновку щодо позитивності чи негативності такого роду взаємодії, 
оскільки «…міжкультурна взаємодія – складний, суперечливий і амбівалентний 
фактор сучасності, який є комплексом багатьох складових і залежить від впливу низки 
системних факторів (суспільно-політичних, світоглядно-аксіологічних, історико-
спадкоємних, культурно-цивілізаційних, стереотипних тощо)» [2].  

Причому, на думку авторки, процес взаємодії культур може відбуватися  в двох 
аспектах, а саме: в площині взаємовпливів і трансформацій контактуючих систем 
світоглядних, етнічних, а також соціонормативних культурних цінностей; як 
безпосередній комунікативний діалог представників різних культурних соціумів. В той 
же час, вона підкреслює, що «…в процесі комунікації і взаємодії культурних середовищ 
та окремих репрезентантів різних культур слід враховувати, принаймні дві основні 
тенденції – пріоритетне право на життя кожного культурного феномену в усій повноті 
його споконвічної культурної тотожності тим світоглядним, аксіологічним, етичним та 
іншим опорам, які є імперативними для даного культурного континууму, завдяки яким 
уможливлюється його розвій, становлення, здійснення в часі й просторі, а також поміж 
інших культурних феноменів. Друга тенденція містить як звичайну формальну 
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необхідність міжкультурного комунікування, так і запозичення, засвоєння певних 
світоглядно-ціннісних нормативів і стереотипів, властивих іншим культурам» [2]. 

На думку К. Мальцевої, висловлену у ході дослідження на тему «Міжкультурні 
непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу» важливу роль в міжкультурній 
комунікації відіграють специфічні символи, стереотипи, упередження, національний 
мовний етикет, які власне і характеризують специфічні для певної етнічної групи 
форми поведінки (на відміну від універсальних для людства в цілому), а саме [7]: 
комунікативні стратегії різних культур формуються у співвідношенні до поведінкових 
норм даної культури і у відповідності до припустимої і бажаної комунікативної 
поведінки всередині культури; комунікативні канали культури відображають її 
пріоритети у певній ієрархії цінностей, що можуть суттєво відрізнятися в різних 
культурах і спричиняти проблеми у порозумінні між представниками різних культурних 
груп; суттєві розбіжності між комунікативними налаштуваннями різних культур не 
можуть вичерпуватися сферою лінгвістики та поведінки, вони стосуються 
розбіжностей у культурному досвіді різноманітних культурних спільнот, що впливає 
певним чином на структуру та особливості побудови і функціонування складних 
систем комунікативних установок, що притаманні даним спільнотам; комунікативні 
провалля між культурами можуть бути мінімізовані лише шляхом введення штучних 
процедур (підвищення міжкультурної компетентності учасників спілкування, 
стимулювання їх чутливості то ситуацій міжкультурної взаємодії шляхом орієнтування 
та ознайомлення. 

Як зазначає А. Несвіт у статті «Проект Ради Європи «Політика та практика 
викладання в умовах соціокультурного розмаїття» як нове бачення міжкультурної 
освіти», основною метою втілення проекту Ради Європи «Політика та практика 
викладання в умовах соціокультурного розмаїття» є формування у сучасних учнів, 
студентів та дорослих людей здатності співіснувати в умовах культурного розмаїття, 
вчитися жити разом у гармонії та забезпечувати якісну освіту різним верствам 
населення». З метою реформи освіти загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 
створення відкритого освітнього простору та забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти всім учням, необхідно вивчати основні напрямки підготовки вчителів, розробку 
та презентацію європейських рекомендації щодо викладання в Європі в умовах 
культурного розмаїття [9].   

На думку І. Іванової, що розглядає у статті «Сформувати інформаційне тло 
міжкультурної комунікації» необхідність створення професійно орієнтованого 
підручника у процесі підготовки майбутнього фахівця, реалізація культурологічного 
підходу у професійно спрямованому підручнику насамперед передбачає наступне: 
виховання у студентів позитивного ставлення до країни, лінгвокультура якої ним 
вивчається; високий ступінь інформаційної цінності, насамперед у масиві лексичних 
одиниць; забезпечення умов для автентичного спілкування на міжкультурному рівні; 
добір культурологічного змісту підручника з ілюстрацією функціонування певних явищ 
на тлі широкого соціального контексту; порівняння культур в опорі на рідну мову і 
культуру; оцінку і аналіз явищ, що дасть змогу майбутньому фахівцю орієнтуватися в 
нормативних і ненормативних ситуаціях міжкультурного спілкування; урахування 
професійних потреб того, хто навчається; урахування досвіду студентів, яким вони 
володіють на певному етапі оволодіння новою лінгвокультурою [9]. 

І. Самойлюкевич у статті «Назустріч інформаційному суспільству», розглядаючи 
шляхи набуття інтеркультурного досвіду в процесі професійної підготовки вчителів 
іноземних мов, зазначає, що «…нагальна потреба у формуванні інтеркультурного 
досвіду майбутніх вчителів іноземних мов у процесі професійної підготовки в умовах 
інформаційного суспільства потребує реформування мовної педагогічної освітив 
Європі, зокрема, в Україні засобами гуманізації та культурознавчої соціалізації її 
змісту. У перспективі вважається доцільним спрямувати дослідження на вивчення 
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особливостей реалізації інтеркультурної компетентності вчителів іноземної мови у 
процесі самостійної педагогічної діяльності» [11].    

Як зауважує Т. Копетчук у власній програмній статті «Соціокультурні завдання 
як засіб поповнення загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови», якість професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови 
значною мірою залежить від рівня сформованості його загальнокультурної, 
соціокультурної та комунікативної компетентностей. Оволодівши в стінах ВНЗ 
соціокультурною компетентністю, як важливим компонентом професійної 
компетентності, майбутній вчитель значно підвищить рівень власної 
загальнокультурної компетентності і не буде мати труднощів при формуванні 
соціокультурної компетентності у своїх учнів [6].  

 Як відмічає О. Першукова у своїй публікації «На шляху до міжкультурної 
свідомості», досліджуючи основні етапи розвитку соціокультурного компоненту змісту 
навчання іноземних мов, досконале опанування іноземною мовою в сучасному 
розумінні передбачає глибоке знання соціокультурного компоненту країни її 
походження. В сучасних умовах європейської інтеграції та інтернаціоналізації багатьох 
сторін життя особливої актуальності набуває проблема спілкування за допомогою 
іноземної мови з усіма, хто цією мовою володіє. Тому сучасний підхід до 
структурування соціокультурного компоненту змісту навчання характеризується 
наповненістю елементами міжкультурного виміру, що означає розвиток в учнів 
міжкультурної свідомості та передбачає володіння міжкультурними навичками [10].   

Як підкреслює О. Ваченко у статті «Організація комунікативного середовища у 
професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов», у структурі професійної 
компетентності вчителя іноземної мови основним компонентом виступає іншомовна 
комунікативні компетенція, яка охоплює мовну, мовленнєву та соціокультурну 
компетенцію [3]. 

На думку М. Сідун, висловлену у програмній статті «Формувати професійну 
компетентність вчителя іноземної мови» сам по собі загальний мовленнєвий розвиток 
майбутнього вчителя іноземної мови визначається якісним рівнем його мовленнєвої 
діяльності, та в процесі його самореалізації як форми самопрояву, досягнення окремої 
мети, осмислення сутності професійної мовленнєвої діяльності. Соціальний 
компонент, на думку автора полягає у вчителем сутності проблем суспільства, 
громадський зрілості та громадянській відповідальності тощо [23]. 

Т. Бабенко у своїй статті «Розкривати культуру як глобальне явище» наголошує, 
що формування мовних і мовленнєвих компетенцій повинно відбуватись на основі 
навчальних матеріалів, яким притаманна науковість, пізнавальна цінність і 
культурологічна спрямованість. Авторка вважає, що завдяки добору навчальних 
матеріалів, що містять екстралінгвістичну інформацію про культуру країни, мова якої 
вивчається, кожне заняття перетворюється з граматики англійської мови буде 
впливати на формування комунікативної культурологічної компетенції [1]. 

Як відзначає А. Шемякіна у своїй оглядовій статті «Лінгвокультурологія та 
лінгвокраїнознавство: особливості та відмінності» «… сьогодні перевага надається 
комунікативній компетентності, для якої оволодіння спільним для комунікантів мовним 
кодом не є достатнім. Сучасність рекомендує лінгвістам вдаватися до дослідження 
людського фактору в мові, тобто мови у зв’язку з людською діяльністю, людини в мові 
і мови в людині» [16].  

Узагальнюючи вищенаведене, зазначаємо, що у структурі міжкультурної 
комунікації виділяють аккультурацію, культурну експансію, культурну дифузію, 
конфлікт культур та синтез культур. Необхідною умовою ефективної міжкультурної 
комунікації є володіння учасниками комунікативного акту наступними системами 
знань: знання символьної системи, в терманах якої має місце комунікація; знання про 
основні принципи устрою навколишнього світу, що складаються у особистісному 
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досвіді індивіда; базових фундаментальних знань про світ, що є у всіх людей; інших 
знань, які має людина, завдяки приналежності до певного етносу, культури, релігії 
тощо. 

Також принагідно підкреслимо, що до необхідних ознак міжкультурної 
комунікації, що дозволяють її відокремити від інших видів комунікації та адекватно 
класифікувати відносяться зокрема наступні: відкритість до пізнання чужої культури та 
сприйняття психологічних, соціальних та інших міжкультурних відмінностей; 
психологічний настрій та спілкування з представниками іншої культури; вміння 
розмежовувати колективне та індивідуальне в комунікативній поведінці представників 
інших культур; здібність долати соціальні, етнічні, культурні стереотипи, забобони; 
оволодіння набором комунікативних засобів і правильний їх вибір в залежності від 
ситуації спілкування; додержання етикетних норм в процесі комунікації. Також, 
основними особливостями міжкультурної комунікації за матеріалами закордонних 
досліджень виступають окрім традиційної вербальної мовної особливості (відмінність 
мовного коду), також мотиваційні, інтенційні, фонові, невербальні (жестикуляція, 
символіка, умовні знаки тощо) особливості тощо [17, c. 58 – 59]. 

Формулювання цілей статті. Метою нашої роботи є опис методики соціально-
педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних 
студентів. Вибір мети роботи обумовлює низку завдань дослідження: теоретичний 
аналіз міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів як соціально-
педагогічної проблеми; розкриття сутнісних та змістових аспектів поняття 
міжкультурної комунікації студентської молоді; проектування та подальше 
впровадження методики соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної 
комунікації студентства.  

Методика дослідження. Навчальна програма вивчення дисципліни «Основа 
інтерактивної комунікації» складена на основі Державного стандарту початкової 
освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів напряму 014 – початкова освіта. Вона 
була обговорена та рекомендована до видання науково-методичною радою 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні лінгвістичні особливості 
змісту інтерактивної комунікації, її оптимальної структури, закономірностей та функцій. 
Ключовою ознакою цього курсу є його інтердисциплінарність, що зумовлює 
необхідність звернення до багатьох суміжних галузей, основні серед яких 
мовознавство, культурологія і соціальна психологія. Серед основних засобів 
інтерактивної комунікації, що впливають на процес розвитку мовної особистості, крім 
традиційного мовного аспекту курс навчає різноманітним способам вираження емоцій, 
передачу інформації, жестам, міміці, звичаям, традиціям та віруванням. 

Метою викладення навчальної дисципліни «Основи інтерактивної комунікації» є 
поповнення загальнокультурної, соціо-культурної та комунікативної компетенції 
майбутнього вчителя, розвиток у студентів міжкультурної свідомості в процесі його 
самореалізації, як форми само прояву, досягнення окремої мети під час мовленнєвої 
діяльності, осмислення сутності професійної мовної підготовки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інтерактивної 
комунікації» є ознайомлення студентів з необхідною лексичною та граматичною базою 
для здійснення іншомовного спілкування, навчання студентів культурним 
особливостям різних народів у процесі професійної підготовки, особливостям 
вербальних і невербальних засобів передачі інформації, формування особистісно-
професійних якостей майбутніх вчителів в межах полікультурного розвитку 
особистості. 
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Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: інтерактивна 
комунікація в письмовій формі та інтерактивна комунікація в усній формі. Згідно з 
вимогами курсу студенти повинні знати основи лексичного та граматичного матеріалу 
для здійснення вербальної комунікації в іншомовному середовищі, правила 
складання, написання та обробки кореспонденції іншомовного походження, стандарти 
комунікативної поведінки у різноманітних, динамічних та непередбачуваних ситуаціях 
міжнародного спілкування, особливості вербальної та невербальної поведінки 
комунікантів, особливості та тонкощі формальних та неформальних міжкультурних 
стосунків, культурні особливості різних народів, норми та правила культурної 
поведінки. 

За результатами вивчення курсу студенти повинні набути наступні вміння: 
- написання неформального листа описуючи життєві події, особисті проблеми, 

запитуючи необхідну інформацію; 
- написати формального листа офіційною мовою (аплікаційний лист, лист-

подяка, офіційний запит); 
- написати статтю в газету висловлюючи свою негативну або позитивну думку; 
- написати листа редактору журналу пропонуючи шляхи вирішення гострих 

соціальних проблем; 
- виражати та підтверджувати аргументами свою думку, розпочати та 

підтримувати дискусію, залучати інших людей до діалогу; 
- обговорювати переваги та недоліки, висловлювати згоду чи незгоду з думкою 

опонента, робити висновок дискусії, уточнення отриманої інформації. 
Курс «Вступ в теорію міжкультурної комунікації» розробляється автором і може 

бути запропонований як важлива частина загальнолінгвістичної та гуманітарної 
підготовки українських студентів. Основною її метою є формування у студентів 
лінгвокультурної компетенції в умовах глобалізації комунікативних процесів, інтеграції 
політичного і економічного простору, транспарентності ринку праці, академічної 
мобільності. Це означає в якості конкретних завдань вміння співвідносити мовні засоби 
з конкретними ситуаціями, умовами і завданнями спілкування іноземною мовою. 
Одними із завдань курсу також можуть бути ознайомлення студентів з основними 
напрямками актуальних досліджень в області міжкультурної комунікації, 
вдосконалення мовного етикету в різноманітних ситуаціях письмового та усного 
спілкування, а також виховання толерантності до чужих культур. 

Необхідними компетенціями для початку вивчення даного курсу є базові 
компетенції володіння письмовою та усною іноземною промовою, що формуються в 
курсі «Практика усного та писемного мовлення», загальнокультурні і професійні 
компетенції. Студент повинен володіти здатністю займати громадянську позицію в 
соціально-особистісних конфліктних ситуаціях, володіти культурою мислення, 
здатністю до аналізу, узагальнення інформації, постановці цілей і вибору шляхів їх 
досягнення, володіти культурою усного та писемного іноземного мовлення. 

Курс «Вступ в теорію міжкультурної комунікації» може продовжити формування 
таких професійних компетенцій українських студентів: 

- володіння основними дискурсивними способами реалізації комунікативних 
цілей; 

- висловлювання стосовно особливостей поточного комунікативного контексту 
(час, місце, цілі та умови взаємодії); 

- вміння вільно висловлювати свої думки, адекватно використовуючи 
різноманітні мовні засоби з метою виділення релевантної інформації; 

- володіння готовністю долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний 
діалог в загальній і професійній сферах спілкування; 
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- вміння структурувати та інтегрувати знання з різних областей професійної 
діяльності і володіння здатністю їх творчого використання і розвитку в ході процесу 
міжкультурної комунікації. 

У ході вивчення курсу студент повинен знати глибинний зв'язок між мовою і 
культурою, специфіку міжкультурної комунікації, що забезпечує адекватність 
соціальних і професійних контактів, володіти знаннями про культурні універсалії та 
очікувані труднощі в міжкультурному спілкуванні, знаннями про специфіку 
невербальної комунікації в іноземному і вітчизняному культурному просторі. Крім того 
студент повинен вміти вирішувати конкретні комунікативні завдання, користуючись 
комунікативними стратегіями, прийомами і лінгвокультурними засобами, 
оптимальними в різних ситуаціях спілкування з представниками інших культур, 
передбачати і запобігати конфліктні ситуації, ґрунтуючись на глибинне розуміння 
відмінностей національних менталітетів. Наступні теми можуть представити розділи 
курсу, наповнені нижче наведеними змістом. 

1. Поняття «Культура» в міжкультурному аспекті. Культура, як система ціннісних 
орієнтацій (курс включає поняття «культура» в культурології, психолінгвістиці, 
дидактиці, в прагматиці і когнітивно-орієнтованих підходах). 

2. Етнічна свідомість і культурні стереотипи. Основні складнощі міжкультурного 
спілкування (культурно-специфічні зразки мовного формулювання). 

3. Мовна специфіка, як культурно значуща. Особливості вербальної та 
невербальної комунікації (національно-культурна специфіка слова. Культурний, 
лінгвістичний шок, білінгвізм). 

4. Реалії в лінгвокультурному просторі. Культурні універсалії і труднощі 
міжкультурного спілкування (особливості розуміння і перекладу іншомовної 
лингвокультурної дійсності). 

Курс «Вступ в теорію міжкультурної комунікації» міг бути доповнений курсом 
практичної спрямованості «Основи міжкультурної комунікації». 

Курс ставить перед собою наступні завдання: 
- представити основні поняття і підходи до вивчення міжкультурної комунікації; 
- обґрунтувати взаємозв'язок міжкультурної комунікації з іншими дисциплінами, 

такими як соціологія, етнологія, соціальна психологія, соціальна комунікація, 
культурологія; 

- ознайомити студентів з проблемними областями міжкультурної комунікації; 
- показати зміни характеру міжкультурної комунікації в конкретно-історичних 

умовах; 
- сформувати практичні навички ефективної взаємодії з представниками 

західних і східних культур. 
Освоївши матеріал даного курсу студенти повинні знати: 
- способи подолання комунікаційних бар'єрів, мати уявлення про форми 

поведінки в тих чи інших ситуаціях міжкультурного спілкування; 
- володіти теоретичними знаннями про відмінність культур з точки зору 

соціальної психології, культурної антропології, мистецтвознавства та інших наук; 
- мати уявлення про основи міжкультурної комунікації і розуміти необхідність 

оволодіння її навичками. 
Практичні вміння студентів, які прослухали даний курс повинні включати: 
- вміння роз'яснити ту величезну роль, яку культура відіграє в житті людини, в 

його поведінці і спілкуванні з іншими людьми і з іншими культурами; 
- вміння ознайомити з ідеями і методами цієї науки; 
- вміння визначити шляхи, по яких йде розвиток культур, їх зміну, зіткнення і 

взаємодію; 
- вміння розкрити взаємозв'язок, взаємовплив і взаємодію мови і культури; 



О. ЯБУРОВА, М. ЯБУРОВ 
Теорія і методика соцально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських  

та іноземних студентів в умовах освітніх іновацій 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
268 

- вміння показати, як культура впливає на поведінку людини, її світосприйняття, 
світову систему, особисте життя, формування особистості. 

Зміст курсу «Основи інтерактивної комунікації» міг би включати наступні теми, 
наповнені наведеним нижче змістом. 

1. Специфіка мовного спілкування. Спілкування як одна з головних потреб 
людини. Модель спілкування. Структура комунікативного акту. Типи комунікації. 
Різновиди спілкування. МКК і принцип толерантності. 

2. Мова і культура. Проблеми взаємодії. Мовна картина світу. Основні способи 
передачі культурного знання. Співвідношення мови і культури. 

3. Огляд існуючих підходів до навчання МКК. Лінгвокраїнознавство. Основні 
положення лінгвокраїнознавчої теорії слова. Лексичний фон. Фонові знання. 
Лінгвокультурологія. Етнопсихолінгвістика. Теорія культурної грамотності. 

4. Мовна особистість та її структура. Визначення поняття. Мовна особистість. 
Національний компонент у структурі мовної особистості. Про лінгвокультурологічну 
компетенцію. Національний характер. 

5. Сутність міжкультурної комунікації. Знання і уявлення комунікантів. 
Культурний та когнітивний простір, когнітивна база. Індивідуальний та колективний 
когнітивний простір. 

6. Спілкування. Уточнення поняття. Соціальний статус співрозмовників як 
прагмалінгвистична основа комунікації. Комунікативні одиниці: 

а) стандарти і атрибути комунікації; 
б) діалоги; 
в) ланки комунікації; 
г) текст (дискурс); 
д) стереотипні комунікативні стратегії і тактики. 
Ще одним варіантом курсу практичної спрямованості з метою формування, 

розвитку та удосконалення спеціальних компетенцій у сфері міжкультурної комунікації, 
знайомства з основами кроскультурний професійної комунікації може служити курс 
«Практикум з міжкультурної комунікації». Курс націлений на розвиток культурної 
сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації конкретних проявів 
комунікативної поведінки в різних ситуаціях міжкультурних контактів і може бути 
запропонований для студентів як мовних, так і не мовних вищих навчальних закладів. 

У результаті освоєння курсу студенти повинні знати специфіку міжкультурної 
специфікації; етичні засади суб'єкта міжкультурної комунікації; рівні володіння мовної, 
культурної та комунікативної компетенції; методи вивчення культурних систем і 
міжкультурних ситуацій; цінності, норми, вірування, символи культур досліджуваних 
мов; соціокультурні символи і бар'єри міжгрупового і міжнародного спілкування; 
специфіку міжкультурного інтернет-спілкування; методи полегшення процесу 
акультурації в ході здійснення міжкультурних програм і проектів; прийоми оптимізації 
кроскультурного спілкування; особливості міждержавних культурних контактів. 

У процесі освоєння курсу «Практикум з міжкультурної комунікації» у студентів 
розвиваються наступні компетенції: 

1. Загальнокультурні компетенції 
- орієнтуються в системі загальнолюдських цінностей і враховують ціннісно-

смислові орієнтації різних іншокультурних спільнот і груп; 
- володіють навичками соціокультурної та міжкультурної комунікації, що 

забезпечують адекватність соціальних і професійних контактів; 
- володіють культурою мислення, здатністю до аналізу, узагальнення 

інформації; 
- вміють ставити цілі і вибирати шляхи їх досягнення; 
- володіють культурою усного та писемного мовлення; 
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- здатні займати громадянську позицію в соціально-особистісних конфліктних 
ситуаціях; 

- усвідомлюють значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку 
сучасної цивілізації; готові прийняти моральні зобов'язання по відношенню до 
культурної спадщини людства. 

2. Професійні компетенції 
- мають уявлення про етичні та моральні норми поведінки, прийняті у 

інокультурному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типові сценарії взаємодії; 
- володіють готовністю долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний 

діалог в загальній і професійній сферах спілкування; 
- володіють необхідними знаннями в галузі соціології, психології та 

культурології, що дозволяють адаптуватися до мінливих умов при контакті з 
представниками різних культур; 

- вміють моделювати можливі ситуації спілкування між представниками різних 
культур і соціумів; 

- володіють навичками організації групової та колективної діяльності для 
досягнення спільних цілей колективу. 

Структура курсу може включати такі розділи як: «Професійні основи 
міжкультурної комунікації», «Комунікація та культура», «Мова в аспекті міжкультурної 
комунікації», «Ефективна комунікація в різних сферах міжкультурного спілкування», 
«Конфлікти в міжкультурному спілкуванні». 

Розглянемо більш детально зміст двох з наведених вище розділів найбільш 
практично значимих для сучасного українського студента. Розділ «Ефективна 
комунікація в різних сферах міжкультурного спілкування» включає наступні теми: 

1. Складання комунікаційного портрета особистості. 
2. Розгляд соціокультурних стимулів і бар'єрів міжгрупового і міжнародного 

спілкування. 
3. Визначення своєрідності міжкультурного діалогу, опосередкованого 

інтернетом. 
4. Аналіз повсякденних ситуацій міжкультурної комунікації (туризм, дозвілля, 

спорт, навчання). 
5. Розгляд сфери освіти і науки в аспекті міжкультурної комунікації. 
6. Підготовка, організація та ведення зустрічей, брифінгів та прес-конференцій 

різного рівня з використанням декількох робочих мов. 
7. Розгляд методів полегшення процесу акультурації в ході здійснення 

міжкультурних програм і проектів. 
Розділ «Конфлікти в міжкультурному спілкуванні» включає наступні теми: 
1. Відпрацювання прийомів оптимізації кроскультурного спілкування. 
2. Відпрацювання навичок дозволу і уникнення міжкультурних конфліктних 

ситуацій. 
3. Аналіз способів подолання етнокультурної упередженості. 
4. Розгляд проблем міждержавних культурних контактів. 
5. Розгляд проблем міжкультурної комунікації та глобалізаційних процесів. 
У процесі впровадження третьої умови підвищення ефективності забезпечення 

міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів (збагачення організаційно-
діяльнісного інструментарію соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної 
комунікації українських та іноземних студентів шляхом сформованості соціокультурної 
ідентифікації студентів; емоційно-позитивного ставлення до різних світових культур і 
традицій; впевненості у власних можливостях щодо налагодження ефективного 
процесу міжкультурної комунікації) нами був використаний ряд різноманітних методів 
роботи: тренінгові заняття, семінари, майстер-класи, бесіди, диспути, ділові ігри, 
міжнародні фестивалі. 
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Розглянемо програми декількох семінарських занять, що пропонуються для 
проведення в ході кураторських годин, занять проблемних груп і гурткової роботи зі 
студентами вищих навчальних закладів України. 

Семінар 1. «Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комунікації». 
Питання, що пропонуються до розгляду на семінарі: 
1. Ввічливість як соціальна норма. 
2. Ввічливість як договір про ведення діалогу відповідно до певних мовних норм 

і правил. 
3. Ввічливість як національно специфічна комунікативна категорія і оцінка 

статусу людини. 
4. Ввічливість і соціально-культурні цінності. Типи ввічливості. 
5. Особливості комунікативної поведінки в спонукальних мовленнєвих актах. 

Прохання. Запрошення. Порада. Директиви. 
6. Спрямованість позитивної ввічливості. Вітання. Прощання. Запрошення. 

Подяка. Вибачення. Оцінка і комплімент. 
7. Порівняльний аналіз комунікативної поведінки європейців, англійців і 

українців в окремих комунікативних ситуаціях. 
8. Стратегія зближення і домінантні риси комунікативної поведінки 

представників різних культур. 
Основні види роботи на семінарі: лекція з мультимедійною презентацією, 

перегляд відеосюжетів з обговоренням, групова і парна робота, відкрите обговорення, 
рольові ігри, студентські доповіді. 

Основні тези семінару: 
Теза 1. У результаті розширення міжкультурних контактів учасниками 

комунікації все частіше стають представники різних лінгвокультурних спільнот. 
Відмінності демонстровані у вербальному і невербальному спілкуванні людей, що 
належать до різних культур, які можуть призвести до невірного тлумачення почуттів, 
відносин, намірів партнерів по не лише володінням мовою, але й знанням 
національнокультурної специфіки мовленнєвої і немовної поведінки, знанням 
соціальнокультурних норм, домінантних особливостей комунікації, національних 
систем ввічливості. 

Теза 2. Для того щоб бути ввічливим у міжкультурному спілкуванні, недостатньо 
мати мовні знання, тобто знати етикетні формули, існуючі в мові спілкування. Дуже 
часто вони не перекладаються, незважаючи навіть на гадану еквівалентність. 
Необхідно знати, в якому комунікативному контексті вони можуть бути використані, яке 
їх прагматичне значення, які комунікативні дії потрібно здійснювати в тій чи іншій 
ситуації спілкування: сказати спасибі або дати оцінку, зробити акцент на свої бажання 
або поцікавитися бажаннями партнера, стверджувати чи задавати запитання, 
надавати комунікативний вплив або дотримуватися принципу комунікативної 
недоторканності. Знання стратегій ввічливості, типових для досліджуваної культури і 
вміння їх використовувати в мовному спілкуванні є найважливішими напрямками у 
формуванні та вихованні успішного учасника міжкультурної комунікації. 

Теза 3. У процесі комунікації використовуються два основні типи комунікативних 
стратегій, що становлять основний зміст категорій ввічливості - стратегія зближення і 
стратегія віддалення, перевагу і частотність яких визначається типом культури. 
Порівнюючи англійців і українців, можна прийти до висновку, що англійські комуніканти 
використовують обидва типи стратегій з більшою інтенсивністю, в їх комунікативному 
фокусі важливості спілкування домінує форма над змістом. Комунікативна поведінка 
українців є більш природною і менш ритуалізованою. 

Теза 4. Важлива відмінність в англійській та українській комунікативній поведінці 
стосується вираження емоцій: в українській комунікативній культурі важливу роль 
відіграє емоційність - вільний природний прояв емоцій, в англійській - емотивність, 
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тобто вираження емоцій у стратегічних, комунікативних цілях. Саме тому для 
англійської фактичної комунікації характерна така риса як гіперболізована оцінність, 
вживання емоційної лексики в найвищому ступені. Англійці вживають більшу кількість 
реплік для висловлення подяки. Прощаючи, вони частіше висловлюють свою 
зацікавленість у продовженні спілкування, в подальших контактах і зустрічах. Чим 
довша відповідь, тим більше вдячності в неї виражене. 

Теза 5. Стратегії ввічливості спрямовані на зближення комунікантів і є 
соціальним прискорювачем. Регулярне їх використання спрямоване на формування 
соціальних контактів, на скорочення дистанції, на стирання персональних кордонів, на 
формування комунікативної аттрактивності (регулярна демонстрація прихильності, 
доброзичливості, уваги до оточуючих). Складовими стратегіями ввічливості також є 
гіперболізована оцінність, емотивність, комунікативний оптимізм, комунікативна 
підтримка співрозмовника, комунікативна неформальність і демократичність. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. За результатами проведеного дослідження можемо зробити наступні 
висновки: 1) на підставі теоретичного аналізу міжкультурної комунікації українських та 
іноземних студентів як соціально-педагогічної проблеми, актуальним вбачається 
створення лінгвопрофесійного середовища, під яким розуміється сукупність освітніх 
чинників, що впливають на розвиток майбутнього фахівця в процесі вивчення 
іноземної мови; 2) виявлено, що створення даного освітнього середовища вимагає від 
людей, що залучені до процесу розгортання навчальної діяльності, дотримання низки 
основних умов: розвиток соціокультурної ідентифікації,  як умови розуміння та 
входження в полікультурне середовище; оволодіння основними поняттями, що 
визначають різноманітність світу; виховання емоційно-позитивного ставлення до 
різноманітності культур; формування вмінь, що складають поведінкову культуру світу; 
3) для безпосереднього втілення у життя даних вимог, можна ефективно 
використовувати різноманітне розвивальне забезпечення, основними компонентами 
якого є: вправи для розвитку сенсибілізації до сприймання рідної та іншомовної 
культур; вправи для розвитку сенсибілізації до соціокультурних відмінностей на рівні 
понять, мовних дій, моделей поведінки; вправи для розвитку сенсибілізації студентів 
до порівняння культур (власної та іноземної); вправи для розвитку сенсибілізації 
студентів до міжкультурного спілкування. 
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Анотація. У статті висвітлено основні положення музично-філософської концепції 

К. Дальгауза, що вирізняється прагненням до інтеграції музично-теоретичних, музично-
історичних, філософсько-естетичних, соціологічних та психологічних аспектів. Автором 
досліджено глибинно-сутнісний та історіософський підхід західнонімецького музикознавця до 
проблеми музичної форми та інтерпретації музичного твору. Виявлено ключові точки перетину 
філософського мислення та музикологічних досліджень в новій музичній герменевтиці, що 
концентруються навколо категорії «розуміння». Розкрито базисні основи музично-
герменевтичного методу, що включає три діалектично пов’язані компоненти музичного 
аналізу: композиційно-технічний аналіз, естетична оцінка, філософсько-історичне знання. 
Встановлено багатовимірність музичного феномена, що розкривається в царинах філософії, 
соціології, лінгвістики, психології. Здійснене дослідження констатує синкретичний характер 
музично-герменевтичного методу, вихідним пунктом якого є співвідношення двох основних 
парадигм музичного аналізу – вчення про форму та естетики почуття. 

Ключові слова: нова музична герменевтика; філософія розуміння; музичний аналіз; 
музична форма; абсолютна музика; свідомість; інтерпретація. 
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Abstract. The article covers the foundations of the musical-philosophical concept of 

K. Dahlhaus that is characterized by desire to integrate musical-theoretical, musical-historical, 
philosophical and aesthetic, sociological and psychological aspects. The author investigates the 
depth-essential and historiosophical approach of West-German musicologist to the problem of a 
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musical form and the interpretation of a musical work. This approach allows identification of the key 
points of the “new” musical hermeneutics where philosophical thinking and musical research 
intersect, which are centered around the category of “understanding”. The basic principles of the 
musical-hermeneutic method include three dialectically related components of musical analysis: 
compositional-technical analysis, aesthetic evaluation, philosophical-historical knowledge. The 
musical phenomenon, which appears in the fields of philosophy, sociology, linguistics, and 
psychology, is inherently multidimensional. The study confirms syncretic character of the musical-
hermeneutic method, the starting point of which is the correlation of two main paradigms of musical 
analysis – the doctrine of the form and aesthetics of feeling. 

Key words: new musical hermeneutics; philosophy of understanding; musical analysis; 
musical form; absolute music; consciousness; interpretation. 

 
Актуальність дослідження. Сучасна гуманітаристика демонструє тяжіння до 

міждисциплінарних зв’язків та багатовекторність власних вимірів. Наразі 
феноменолого-герменевтична парадигма вносить кардинальні зрушення у науково-
теоретичну царину, відкриваючи незнані раніше перспективи включення механізмів 
інтеграції та інтерпретації в музично-філософський простір. Ці процеси значно 
розширили методологічні горизонти музики-мистецтва і музики-науки. Філософський 
концептуалізм у музикознавстві уможливлює екстраполяцію в його поле таких 
авторитетних напрямів як феноменологія, герменевтика, історіософія, інтелектуальна 
історія, історіографія. 

Потреба в синтезі філософської рефлексії та теорії музичної творчості 
виступила ключовим мотивом виникнення у другій половині ХХ століття нової музичної 
герменевтики, напряму, що поєднав філософські, музикологічні та культурологічні 
підходи. Являючи собою альтернативний опозиційний рух щодо традиційної 
герменевтики, нова музична герменевтика окреслила коло власних проблем, як то 
висвітлення історії музики, історії міркувань про музику, питання форми і змісту, 
ціннісно-оціночний механізм, основою якого є взаємозв’язок музичних сенсових 
пластів та особистісної свідомості. 

Знаковою постаттю на тлі феноменолого-герменевтичних перетворень є 
особистість німецького музикознавця і філософа Карла Дальгауза, котрий заявив про 
нову музичну герменевтику і запропонував новий інтегративний інструментарій щодо 
осягнення музики і музичних структур. Він розробив методологічний комплекс з 
опорою на ключову для гуманітаристики категорію розуміння і поняття інтерпретації, 
репрезентуючи універсальну модель пізнання й осягнення музичної царини. 

Дослідження К. Дальгауза відкривають новітні джерела евристичного пізнання 
дійсності засобами синтезу елементів музичного мистецтва з категоріями 
філософського мислення й допомагають визначити історично виважені смислові 
координати взаємного порозуміння між сучасними формами музичної творчості та 
філософської думки. Саме це проблематичне коло визначає актуальність 
пропонованої розвідки, спрямованої на окреслення концептуальності музично-
філософської складової музично-теоретичної системи К. Дальгауза у площині 
феноменологічних і герменевтичних проекцій епохи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика осягнення змістових 
складових феноменолого-герменевтичного підходу у якості комплексної 
інтерпретативної стратегії розуміння смислової структури духовного змісту музичного 
твору знаходить відображення у чисельних працях зарубіжних дослідників (М. Бондс, 
Л. Ґор, С. Педерсон). 

З. Фоміна у посібнику «Філософія музики» приділяє належну увагу питанням 
музичної герменевтики, формуванню герменевтичних стратегій у мистецтвознавстві. 
Авторка досліджує витоки та засновки герменевтики, категорію розуміння та художній 
зміст в екзистенціально-герменевтичній парадигмі ХХ століття. 
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До музично-філософської спадщини К. Дальгауза звертається музичний 
теоретик М. Пилаєв, який презентує цілу низку робіт, що обіймають питання музичної 
форми, інтерпретації, музичного аналізу, розроблені німецьким музикознавцем. 
Дослідницький інтерес вченого викликають такі роботи як «Аналіз і ціннісне судження», 
«Естетика почуття і вчення про музичну форму». 

Привертає увагу стаття відомої дослідниці у музично-теоретичній та 
філософсько-естетичній царині Т. Чередниченко, котра присвячена філософсько-
методологічній рефлексії музики у творчості К. Дальгауза. 

Натомість у вітчизняній науковій думці музично-філософські погляди німецького 
музикознавця К. Дальгауза залишаються майже недослідженими, що відкриває 
широкій простір для відкриття й розробки українською науковою спільнотою 
широкомасштабних здобутків адептів нової музичної герменевтики, здійснених в 
західноєвропейському культурному середовищі. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття основних положень 
нової музичної герменевтики, що охоплюють музичне мистецтво, філософію, 
соціологію, психологію, сформульованих німецьким музикознавцем К. Дальгаузом. 

Результати дослідження. У другій половині ХХ століття виникає так звана нова 
музична герменевтика, фундатором якої виступає німецький музикознавець і філософ 
Карл Дальгауз. Підґрунтям з’яви нового погляду на музичну форму й зміст слугували 
філософські ідеї М. Гайдеґґера, Г. Ґадамера, Ю. Хабермаса. Наразі актуалізація 
М. Гайдеґґером поняття буття, феноменологія Е. Гуссерля, філософія розуміння 
Г. Ґадамера докорінно змінюють формат герменевтики ХХ століття, надаючи їй 
онтологічної значущості. 

Розроблений Е. Гуссерлем феноменологічний метод пізнання пронизав усі 
сфери гуманітарного знання і органічно увійшов у музикологічну царину. 
Простежується спільна методологічна основа між зверненням до чистої свідомості 
Е. Гуссерлем і композиторами-авангардистами до сфери чистого звуку. Наразі власне 
рух до чистого звуку має ключові подібності з феноменологічною редукцією, глибинний 
зміст якої полягає у «виключенні» усього трансцендентного по відношенню до чистої 
свідомості і дотримання позиції «незацікавленого спостерігача». Саме редукція 
дозволяє дослідити «істинне життя суб’єктивності», минаючи речі, цілі та цінності, 
фокусуючи увагу на досвіді, у якому вони формуються. 

Відомо, що Е. Гуссерль спирається на ідею інтенціональності, котру висунув 
Ф. Брентано, спостерігаючи за рухом тонів в мелодії і констатуючи темпоральність, що 
іманентно властива музиці. Натомість музикологія в свою чергу сприйняла від 
феноменології такі основні поняття як свідомість, інтенціональність, 
інтерсуб’єктивність, конституювання та інші. В основі феноменологічного методу 
лежить ідея «споглядання» сенсів предмета у їх естетичному розмаїтті та 
багатовекторність переживання через встановлення «горизонтів розуміння», 
визначення та інтерпретація різних проявів та не явлених раніше аспектів, що 
утворюють цілісність предмета. Цей метод концентрується на комплексі змістовних 
властивостей та зв’язків, що лежать в основі структури феномена і його сутнісної 
специфіки. Скерований на виявлення здатності визначення історико-генетичних основ 
явища і умов його формування і кристалізації, феноменологічний метод виявляє також 
динаміку художнього і соціокультурного розвитку, реконструюючи у свідомості 
багатовекторність явищ [3]. 

На думку М. Гайдеґґера, феноменологія виявляє «…таке схоплення її 
предметів, при якому все, що підлягає розбору, повинно пророблятися у прямому 
показі та прямому доказі» [10, с. 34 – 35]. Сутність феноменологічної дескрипції 
філософ вбачає у тлумаченні, позаяк логос феноменології має герменевтичну 
спрямованість. Протиставляючи «метафізичний» і «герменевтичний» підходи до 
дійсності, М. Гайдеґґер надає перевагу останньому як можливості сприйняття 
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реальності у її неподільній єдності, інтуїтивно й безпосередньо. Саме таку дійсність 
німецький філософ і називає «Буттям», яке неможливо усвідомити за допомогою 
логічних понять, воно потребує відчуття й інтуїтивного осяяння. М. Гайдеґґер вважає, 
що людина ХХ століття «забула Буття заради сущого», однак, якщо вона ще здатна 
відчувати тугу за повнотою буття, це свідчить про те, що за раціональністю прихована 
інша «істинна» реальність. На думку німецького мислителя, саме мистецтво виступає 
провідником і відкриває приховану істину буття у «неприхованості» сущого. Творіння 
митця – це символ, що містить у собі істину, яка являє себе. Таке явище як буття істини 
філософ називає прекрасним, що належить події «спалаху істини» [10]. 

М. Гайдеґґер робить крок назустріч витоку художнього творіння, що розкриває 
буття сущого. Істина просвічує крізь творіння митця, залишаючи останнього вже 
осторонь, торячи власний шлях. Якщо у творінні твориться сама істина, звершується 
«неприхованість» у відношенні до сущого, просвітлюється приховане буття, то це 
внутрішнє сяйво творіння є прекрасним. Мислитель вважає, що краса є засобом, 
завдяки якому здійснюється буттєвість істини – неприхованість, отже мистецтво – 
шлях і можливість пізнання істини. Мистецтво не просто розкриває або віднаходить 
істину, мистецтво є становленням і звершенням істини [11]. 

Осягнення істини мистецтва здійснюється шляхом герменевтичних операцій і 
усвідомлюється як процес розуміння в рамках феноменолого-герменевтичної 
парадигми. Спостерігається тяжіння герменевтичної свідомості до всеосяжних 
масштабів, що виходять за межі естетичного (Ґадамер), спрямованість герменевтики 
на розуміння й тлумачення твору є однією з основних проблем осягнення мистецтва і 
музики зокрема. Дослідження Г. Ґадамера надають герменевтиці статут філософської 
концепції, філософії розуміння, де визначальним виступає «розуміння» як 
універсальний засіб пізнання людиною світу. Для мислителя розуміння – це 
екзистенціальна подія у житті людини, безцінний досвід, що виражає себе у мові, 
остання ж виступає аутентичним засобом саморозкриття істини буття. Для 
Г. Ґадамера істина є не характеристикою пізнання, а характеристикою самого буття, її 
неможливо «схопити» за допомогою «методу», а можна лише ледь відкрити для 
розуміння й осмислення. Герменевтичний підхід Г. Ґадамера включає зміщення уваги 
з суб’єктивних характеристик твору на його об’єктивну структуру. Звернення до мови 
висловлювання створює проблему «герменевтичного кола», що виражає циклічність 
процесів розуміння. «Герменевтичне коло» займає суттєве місце в герменевтичній 
теорії і полягає у тому, що для розуміння цілого необхідно зрозуміти його окремі 
частини, однак для розуміння окремих частин вже необхідно мати уяву про сенс цілого. 
Слухати і чути текст – це головне завдання інтерпретатора. Отже, категорія розуміння 
виступає точкою перетину філософської і музичної герменевтики, тому остання 
потребує власної онтології [1]. 

Герменевтика виступає загальнозначущою теорією розуміння і методологічною 
основою гуманітаристики, яка спрямована на розкриття смислоутворень у культурі і 
мистецтві, розглядаючи при цьому динаміку творчих процесів і специфіку трансляцій 
значень і засвоєння символів. Дослідницький механізм герменевтики маркують 
дефініції «розуміння» та «інтерпретація». Розуміння визначається цілісністю 
охоплення явищ поряд з глибинним осягненням предметності буття і відтворення його 
законів. Інтерпретаційне мистецтво полягає у здійсненні інтенційних актів, що 
спрямовані на виявлення та розшифрування прихованих сенсів твору, «в 
розшифровці сенсу, який стоїть за очевидним смислом, в розкритті рівнів значення, які 
містяться в буквальному значенні» [7, c. 18]. 

Відомо, що генетичною основою мистецтва виступає художньо-образне 
засвоєння світу, тож філософські аспекти розуміння та інтерпретації органічно 
втілюються в музичну тканину, збуджуючи творчі механізми й процеси, якими 
керується музична герменевтика – вчення про розуміння, тлумачення й інтерпретацію 



О. КАРПЕНКО 
Музично-філософська концепція К. Дальгауза в контексті нової музичної герменевтики 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
277 

сенсу музичного твору. Ця проблематика привернула увагу Германа Кречмара ще на 
початку ХХ століття. Дослідник намагався пояснити ціле на основі одиничного, він 
спрямував свої зусилля на розробку методу виявлення афектів, почуттів та ідей, що 
вкладають композитори у свої твори. Подальший розвиток, осмислення й реалізацію 
ідей Г. Кречмара здійснив Арнольд Шерінґ, котрий зробив акцент на духовній 
складовій музичного твору та висунув твердження про наявність єдиної достовірної 
інтерпретації останнього. 

Альтернативою герменевтики Г. Кречмара та А. Шерінґа стала нова музична 
герменевтика, що окреслила власне проблематичне коло: музична історія, історія 
міркувань про музику, питання форми й змісту, ціннісно-оціночний механізм, що 
базується на взаємозв’язку музичних смислових пластів та свідомості особистості. 

Нова музична герменевтика розширила межі західноєвропейського 
музикознавства, охопивши не лише музику та вчення про музику, а й філософський та 
соціологічний погляд на трактування та тлумачення музичного мистецтва поряд із 
досягненнями в літературознавстві, лінгвістиці, семіотиці. На перший план у науці 
інтерпретації виходить проблема музичної форми, що потребує всебічного осягнення 
й осмислення. 

Представники нової герменевтики продовжили пошуки глибинної сутності, що 
таїть у собі музична форма, започатковані представниками німецької музично-
теоретичної школи ХІХ – ХХ століття: Адольфом Бернхардом Марксом, Йоганном 
Крістіаном Лобе, Хуго Ляйхтентріттом, Гайнріхом Шенкером, Ернстом Куртом, які 
присвятили достатню увагу питанням аналізу музичного твору, музичній формі і тим 
самим зробили вагомий внесок у розвиток світової музикології. У цьому контексті 
доречно згадати імена таких дослідників як Ганс-Гайнріх Еггебрехт – фахівець у сфері 
музичної лексикографії, Тібор Кнайф – музикознавець, Теодор Адорно – філософ, 
музикознавець, апологет Нововіденської школи. 

Та найбільш відомим та авторитетним представником нової музичної 
герменевтики є Карл Дальгауз. Музикознавець вирізняється широким спектром 
інтересів, він робить спробу поєднання музикологічних досліджень з філософським 
осягненням музики, соціологічними процесами та історичними аспектами музичного 
мистецтва. К. Дальгауз як вчений сформувався під значним впливом «західного 
марксиста», представника франкфуртської школи Т. Адорно, котрий стверджував 
соціальну зумовленість музики. Однак К. Дальгауз, вивчаючи основні праці Т. Адорно 
«Філософія нової музики», «Естетична теорія», вибудовує власну музичну 
історіософію, зовсім протилежну ідеям франкфуртського мислителя. К. Дальгауз 
дотримується висунутій Т. Адорно вимозі історичного розуміння музики, проте 
здійснює значні корективи у адорнівській концепції. Вчений зміщує акцент з музично-
соціальної складової, звертаючись безпосередньо до феномена твору, а також із 
зумовленості музики розвитком суспільства на її естетичну автономію. Розвідки 
К. Дальгауза спрямовані на виявлення значущих витків еволюції музичного аналізу та 
передумови їх виникнення, констатацію внутрішньої складності, динамічності та 
мінливості музичних теорій. 

К. Дальгауз зазначає, що можливість інтерпретації й аналізу музичних творів 
виникає завдяки появі абсолютної музики на зламі XVIII –ХІХ століть. Адже лише 
виокремлене й самостійне музичне мистецтво сповнилось власними смислами і 
здобуло можливість суджень про музику в суто естетичній площині. Музична автономія 
дала поштовх для появи перших розмислів про музичну логіку, яка ґрунтується на 
сприйнятті музичного твору у якості іманентно цілого, виключаючи риторичні або 
богослужбові чинники. Фокусуючи увагу на проблемах музичної форми, німецький 
музикознавець здійснює дискурс щодо становлення цього поняття і пропонує вихід за 
межі застарілої дихотомії форма-зміст [17]. 
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К. Дальгауз досліджує перші спроби аналізу музичних творів у ХІХ столітті, які 
концентрувалися на анатомії твору, спростовуючи його духовну складову. Так, 
музична аналітика Франца Бренделя, Августа Вільгельма Амброса та інших викликає 
негативні судження німецького музикознавця. К. Дальгауз простежує подальший 
поступ вчення про музичну форму, який розгортається в контексті романтичної 
естетики, з її «мовою почуттів», коли в парі «форма-зміст» вже не відчувається напруги 
протиставлення, вона являє собою таку ж нерозривність як душа й тіло, з 
домінуванням душі. 

Розглянемо детальніше нотатки К. Дальгауза відносно музичної форми. 
Німецький дослідник вважає музично-теоретичний твір Й. Маттезона 
«Капельмейстер» (1739) останнім вченням про композицію, де спостерігається злиття 
форми і змісту. У «Досвіді настанови до композиції» Г. Кр. Коха, вже простежується 
розподіл «механічного» і «поетичного»: німецький музикознавець тлумачить форму як 
«вбрання», «одяг» («Einkleidung»), що виступає «механічною» частиною композиції, 
на противагу «поетичному» змісту. Згідно Г. Кр. Коху, внутрішній характер або «дух 
музичної п’єси» підпорядковується «механічним правилам» і виступає вторинним, 
несуттєвим компонентом. Отже, естетика почуття у Г. Кр. Коха виступає корелятом 
схематизму вчення про форму, емоційний зміст і формотворення музики виступають 
як діалектика загального і одиничного [17]. 

Романтична естетична парадигма стверджує примат «поетичного», що 
доступне лише почуттю, тому детальний музично-технічний аналіз у романтиків 
відсутній, бо він не здатен сягнути височин сутності музики. К. Дальгауз зазначає, що 
музична аналітика Е. Т. А. Гофмана і Р. Шумана здійснюється у межах світоглядних 
засад романтизму. Звертаючись до таких яскравих зразків музичного аналізу, як 
рецензія Е. Т. А. Гофмана на П'яту симфонію Л. Бетховена й стаття Р. Шумана, 
присвячена «Фантастичній симфонії» Г. Берліоза, К. Дальгауз визнає домінантну 
позицію саме духовної субстанції в описі форми і структури творів. 

Німецький музикознавець звертається до класичного вчення про музичну 
форму, основоположником якого вважається А. Маркс, котрий у своєму відомому 
«Вченні про музичну композицію» проголошує єдність змісту й форми, які на його 
думку виступають «неподільним цілим» і являють собою «внутрішню розумність» 
(«innere Vernünftigkeit»). А. Маркс пропонує генетичне розуміння музичних форм, а не 
у вигляді певної класифікації, бо це завжди накладає обмеження, проте як виникнення 
творів спричинене процесом становлення, що передбачає певну варіативність. 
К. Дальгауз доходить висновку, що музичний аналіз А. Маркса включає в себе два 
підходи: абстрагуючий і генетичний, абстракція збіднює музичні форми, перетворюючи 
їх на схеми, проникнення ж в глибинні шари музичної форми наближує до істинного 
розуміння сутності твору. 

К. Дальгауз фокусує свій погляд на постаті Гуго Рімана, внесок якого у розвиток 
вчення про музичну форму важко переоцінити. Апологет нової музичної герменевтики 
акцентує увагу на архітектонічному аспекті музичної форми в теорії Г. Рімана, який 
музикознавець вважає пріоритетним, на відміну від динамічного і таким, що було 
покладено в основу композиторської практики А. Брукнера. Аналізуючи працю 
«Катехізис музичної естетики», К. Дальгауз констатує, що для Г. Рімана музична 
форма виступає корелятом естетики почуття, проте судження теоретика вирізняються 
наявними протиріччями і парадоксами. Г. Ріман лавірує між сутністю музику, формою 
і почуттям, головним він вважає мелодійний рух і вільну з’яву почуття, одночасно 
зазначаючи, що обов’язковою є й музична форма, що власне і перетворює мистецтво 
на мистецтво. Питання що є первинним у музичному аналізі Г. Ріман залишає 
відкритим, виявляється, що бути мистецтвом для музики стає другорядним. Естетика 
почуття опиняється у просторі напруження й неоднозначності навіть в інтенціях такого 
фахівця як Г. Ріман. К. Дальгауз пояснює це об’єктивними труднощами співіснування 
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форми й змісту у музиці [16].Наступним об’єктом дальгаузівської рефлексії стає вчення 
німецького музичного теоретика Августа Хальма, який у своїй роботі «Про дві культури 
музики» (1913) вдається до полеміки з Паулем Беккером щодо бетховенської 
герменевтики, відмовляючись від естетики почуття і «поетичної ідеї», затверджуючи 
звукові енергії основними рушійними силами музики. Слід зазначити, що музичний 
«енергетизм» домінантну позицію в музичному аналізі віддає «технічній» мові, 
відтісняючи почуття. Натомість прибічниками даної теорії виступають також Е. Курт і 
Г. Шенкер. Аналізуючи методи музичного аналізу так званого «енергетизму», 
К. Дальгауз наголошує, що спростування естетики почуття призводить до спрощення 
й її кореляту – схематичного формалізму, що в свою чергу перетворює музичну 
аналітику у звід вказівок для аналізу творів індивідуального характеру. На думку 
К. Дальгауза, методика А. Хальма – це шлях до розчинення вчення про форму в 
аналізах окремих творів, те, чого прагнув уникнути Г. Ріман. 

Здійснивши аналіз досліджень попередників, К. Дальгауз артикулює власне 
визначення що таке музична форма, і, звертаючись до теорії Г. Рімана, цитує: «єдність 
у відмінності», пропонуючи трьохкомпонентну співвідносність, спираючись на 
філософську та музикологічну платформи. 

Розглянемо детальніше склад музичної форми за К. Дальгаузом. Натомість 
перший компонент базується на Плотіновій ідеї про форму-ейдос, яка відроджується 
у ХVIII – ХІХ століттях А. Е. Шефтсбері та Й. Й. Вінкельманом. Під формою-ейдосом 
Плотін розуміє ідею та її явлений образ, мислитель вважає, що існує внутрішня й 
зовнішня форма-ейдос. Другий компонент ґрунтується на основних характеристиках 
музичної форми – звук, тема, афекти, сюжет. Третій компонент включає пірамідальну 
ієрархію співвідношень: матеріал (матерія) – форма (логос) (за Арістотелем). 
Нагадаємо, що давньогрецький філософ вважав ці два компоненти – матеріал і 
форму, поряд з причиною і метою, – елементами субстанції як одиничного буття, 
здатними викликати рух у світі. У становленні музичної форми, на думку Арістотеля, 
матеріал і форма чергуються у такий спосіб: певний час на вищому рівні знаходиться 
форма, згодом на наступному найближчому рівні форма змінює місцезнаходження і 
стає нижчим (матеріалом) для наступного вищого (форми) і так далі. Отже, побудова 
музичної ієрархії має такий вигляд: звук виступає формою матерії, рядок пісні – 
формою звуків у пісні, пісня в цілому – формою рядків і т. д. Завершується це 
становлення, згідно Арістотелю, звершенням, досягненням мети. 

К. Дальгауз констатує, що протягом тривалого часу в музичній царині такою 
метою виступав скоріше жанр, аніж окремий конкретний твір. Лише становлення 
музичної автономії, абсолютності в ХІХ столітті надає музичному мистецтву 
самодостатності та субстанціональності. 

Як ми бачимо, К. Дальгауз пов’язує глобальні зрушення в осмисленні музичного 
мистецтва саме з кристалізацією музики як субстанції, сповненої власних сенсів і 
наділеною іманентністю. Музикознавець прагне подолати альтернативу форма-зміст і 
вийти на новий рівень осягнення музичної аналітики, враховуючи теорію музики, 
історію, філософію. 

Слід зазначити, що музично-теоретична концепція К. Дальгауза базується на 
широкому спектрі досліджень поглядів інших музикознавців, філософів, соціологів. Це 
зумовлено світоглядною й методологічною позицією мислителя, котрий вважав за 
необхідне здійснення аналізу власне музичної еволюції, естетичне та історичне 
знання якої дозволяє глибше розуміти цінність того чи того музичного твору. 
К. Дальгауз наголошує, що «історія впливу музики первинно вміщує виконання та його 
сприйняття, однак друге життя знаходить в літературному та мовленнєвому 
осмисленні музичних творів» [18, с. 46]. Розуміння музики являє собою засвоєння як 
музичної так і музично-мовленнєвої (музично-літературної) традиції, в якій поняття 
«інтерпретація» у значенні «творити музику» і «інтерпретація» як «тлумачення 
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музики» зливаються. Осягнення музики буде більш точним, якщо зробити зусилля 
щодо усвідомлення структури музичної мови, якою про неї мовиться [18, с. 46]. 

Наразі, нова музична герменевтика виступає універсальною музично-
естетичною концепцією, яка розглядає й вирішує теоретичні проблеми музичної 
історії, співвідношення форми і змісту, здійснює ціннісно-оцінювальну діяльність, що 
базується на ідеї нерозривності музичного змісту та свідомості. При цьому важливу 
роль відіграють дослідження історії суджень про музику. Німецький музикознавець 
робить акцент на тому, що нова музична герменевтика як розуміння передумов та 
імплікацій аналітичного підходу є частиною саморефлексії аналізу [18, с. 9]. 

Найбільш детально й ґрунтовно музично-теоретичні погляди К. Дальгауза 
викладено в його книзі «Аналіз і ціннісне судження», центральною проблемою якої 
виступає прагнення уникнути в музичному аналізі суб’єктивізму і формалізму. Саме ці 
два підходи вже розмежувалися ще у другій половині ХVІІІ століття. Вчений схиляється 
до думки, що аналіз форми-структури має спиратись на існування абсолютної музики, 
головним призначенням нової музичної герменевтики музикознавець вважає її 
здатність до обґрунтування ціннісного судження про музику. 

Книга складається з трьох частин: «Передумови», «Критерії» та «Аналізи», 
кожна з яких висвітлює музично-теоретичні та аксіологічні підходи: передумови 
поєднання аналізу музики й естетики, критерії аналізу музики та аналітичні етюди. 
Насамперед К. Дальгауз доводить необхідність гнучкого зв’язку музичного аналізу, 
філософії, естетики, історії. Мислитель прагне ствердити музичний аналіз у якості 
самодостатньої й повноцінної наукової дисципліни. Він наводить приклад розбору 
музичних творів різних епох, авторів та стилів з метою продемонструвати наявність 
міжгалузевих та загальнокультурних зв’язків. 

Доробок К. Дальгауза викликає стійкий інтерес як спроба оформлення 
положень, що слугували б визначенню художньо-естетичного рівня музичного твору. 
Музикознавець показує нерозривний зв’язок між чуттєво-емоційним та раціональним 
судженням про музику. Прийнято вважати, що аналітичні аргументи, що базуються на 
реальних речах, таких як нотний текст музичного твору, є вторинними; вони лише 
ілюструють первинне спонтанне емоційне судження про музику. У цьому зв’язку 
К. Дальгауз радить відрізняти ґенезу естетичного судження від його обґрунтування, 
що виступає вже раціональним моментом. Простежуючи з’яву емоційних вражень від 
музики, музикознавець підкреслює що їх природа є ранньою та невиявленою. Це 
означає, що раціональне пояснення являє собою не додавання чогось ззовні, а 
розкриття того, що первинно покоїлось в основі чуттєво-емоційного  
враження [15, с. 11]. 

До чуттєво-емоційного враження та раціонального судження К. Дальгауз додає 
ще історичний момент. Музикознавець переконаний, що «естетичні судження, 
принаймі переконливі мають обґрунтування у вигляді предметних суджень, що 
виступають документальним відображенням музичних інтенцій епохи. І навпаки, 
аналітичні прийоми, у тому числі і ті, що здаються бездоганно-описовими, пов’язані з 
естетичними передумовами» [15, с. 15]. Дослідник відстежує формування історичних, 
функціональних та естетичних суджень і засвідчує, що рефлексія музики відбувається 
у межах естетичних критеріїв, що сформувалися в ХІХ столітті. Однак у сьогоденні 
вони вже стають менш релевантними і потребують переосмислення та вимагають 
наповнення цілковито новими змістами. 

Якщо функціональне судження спрямоване на доцільність музичного цілого, то 
естетичне судження значною мірою пов’язане з ідеєю музично-прекрасного. Проте 
межа між цими двома судженнями суто умовна [15]. Стосовно третього судження – 
історичного, то, безумовно, він пов’язаний з музичними постулатами Нової музики. 
К. Дальгауз протиставляє це судження поняттям прекрасного та доречного, 



О. КАРПЕНКО 
Музично-філософська концепція К. Дальгауза в контексті нової музичної герменевтики 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій 
281 

називаючи його вірним або аутентичним і таким, що вміщує композиційно-технічну та 
філософсько-історичну складові. 

Свої теоретичні положення К. Дальгауз супроводжує музичними посиланнями 
на творчість А. Шенберґа. Німецький музикознавець наголошує, що смислові 
відношення всередині музичного твору передбачають зв’язок музичного матеріалу, до 
якого входять звуковисотність, ритміка, гармонія та інше, з функціями у формі. 
К. Дальгауз вбачає широту палітри відносин не в загальному музичному контексті, а в 
окремо взятому творі, що наділяється яскравою індивідуальністю. Однак при цьому 
музичний теоретик радить уникати надмірного захоплення пошуками мотивно-
тематичної спорідненості та трактування музичного твору як суцільної мережі 
відповідностей [6]. 

Дослідник визнає додекафонію як межову стадію мотивно-тематичного 
розгортання, визначальною особливістю якої є пов’язаність будь-якого фрагменту 
твору з іншим, проте логічне осмислене воно виступає у якості кореляту до такої 
мелодики, котра після «емансипації дисонансу» тяжіє до розпаду, тобто цілковитої 
відсутності будь-яких зв’язків. Наразі, гранично ригористичне здобуває рівновагу за 
рахунок анархічного [15, с. 47]. Іще однією умовою релевантності критерія широкої 
палітри відносин є «достатня артикульованість» твору, тобто наявність подібної до 
мови експресію мелодики і водночас чітке розмежування та легка синтаксична 
доступність для огляду. 

Критерій диференціації та інтеграції логічно витікає з попереднього і розуміється 
як чисельність відмінностей всередині частин цілого, розгалуженість і багатство 
динаміки, розмаїття мелодичного та ритмічного малюнка. Під інтеграцією К. Дальгауз 
розуміє функціональний зв’язок, взаємодоповнення вищезазначених компонентів, в 
результаті чого вони зливаються, утворюючи неподільну єдність. 

Музикознавець застерігає відносно останнього критерія і наполягає бути 
пильними і обережними, застосовуючи його у музичному аналізі. К. Дальгауз 
засвідчує, що на відміну від природничих наук, де диференціація й інтеграція 
вирізняються взаємопроникненням, в мистецтві спостерігається більш складний 
процес: не завжди збільшення диференціації означає посилення інтеграції. 

Значну зацікавленість викликає ще один критерій, який К. Дальгауз назвав 
принципами форми. Він безпосередньо пов’язаний з диференціацією та інтеграцією, а 
також з розмислами вченого стосовно порівняльного аналізу форм, що належать 
різним епохам. К. Дальгауз вирізняє чотири принципи форми: утворення ряду, 
розгортання, розвиток, групування. Звертаючись до відомих у німецькій музикології 
принципів форми, К. Дальгауз розглядає їх у новому ракурсі – історико-естетичному.  

Музично-аналітичні критерії естетичної оцінки музики, висунуті К. Дальгаузом 
демонструють стійкий нерозривний зв’язок історичного, філософського й теоретичного 
підходів. В цілому музично-філософська концепція видатного німецького 
музикознавця й філософа – значне й унікальне явище на тлі феноменолого-
герменевтичних пошуків у ХХ столітті. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Огляд наукових розвідок німецького музикознавця К. Дальгауза засвідчує 
необхідність розбудови гнучкої методології як філософської рефлексії музики, так і 
теоретичних аспектів осягнення музичного буття. Звернення до концептуальних 
засобів феноменології, герменевтики, історії філософії, історіографії розширюють 
межі пізнання буттєвості музичної царини. Феноменолого-герменевтична методологія, 
спрямована на музичну стихію, дарує нові «обертони» пізнання музичної дійсності, 
виробляє новий інструментарій осягнення і розуміння музичної структури та дієвість її 
впливу на людину. 

Прагнення К. Дальгауза до інтердисциплінарності, тісним міжгалузевим 
перетинам сприяє більш глибокому та масштабному проникненню у приховану 
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сутність музичного твору, більш детальній розшифровці послань автора, більш 
розширеному плану сприйняття твору слухачем. Визначаючи горизонти розуміння 
музичної культури, осягнутої в онтологічному, аксіологічному й соціокультурному 
вимірах, ідеї німецького дослідника актуальні й затребувані у музичному часопросторі 
ХХІ століття. 

Окреслене у даному дослідженні проблематичне поле спонукає до глибинного 
вивчення феноменологічної і герменевтичної традиції західноєвропейської наукової 
думки вітчизняними дослідниками та екстраполяції досягнень світової філософської 
думки у музикологічну площину сучасної української гуманітаристики. 
Багатоаспектність пропонованого дослідження не може бути вичерпною у межах 
окремої публікації, поставлене питання зостається відкритим і таким, що потребує 
розробки у майбутньому. 
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Анотація. У пропонованій статті докладно розглянуто педагогічні умови формування у 
студентів – майбутніх педагогів-музикантів загальноосвітнього профілю готовності до 
педагогічної імпровізації. Як показали перебіг і підсумки теоретико-експериментальної частини 
дослідження, педагогічними умовами формування такої готовності є: мотиваційне 
забезпечення підготовки студентів; опанування теоретичних знань і процесуальної сутності 
педагогічної імпровізації; формування комплексу імпровізаційних умінь і навичок, що загалом 
забезпечує ефективність інтуїтивного пошуку оперативного прийняття педагогічного рішення, 
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адекватного несподіваній ситуації навчально-музичної комунікації та спрямованого на 
коригування її мети, змісту, методичних прийомів. Означені педагогічні умови активно 
впливають на мотиваційний, змістово-процесуальний і конструктивний компоненти структури 
готовності майбутніх учителів музики до педагогічної імпровізації. 

Ключові слова: педагогічні умови; структура готовності; педагогічна імпровізація; 
учителі музики. 
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Abstract. The article discloses in details the pedagogical conditions of developing students’ 

(future teachers-musicians of general educational profile) readiness to pedagogical improvisation. 
The process and the results of the theoretical and empirical parts of the research prove that 
pedagogical conditions of such a readiness are motivation support of students’ training; getting 
theoretical knowledge and procedural essence of pedagogical improvisation; developing a set of 
improvisation abilities and skills that ensure the effectiveness of intuitive search for the prompt 
adoption of an educational decision that is adequate to an unexpected situation of educational and 
musical communication and aimed at correcting the purpose, content and methodological 
techniques. Pedagogical actions of a teacher are aimed at managing the schoolchildren’s musical 
activity, in particular during pedagogical improvisation, are realized in the form of special techniques, 
which are divided into musical expressions and verbal explanations. Combined impressions have 
the highest methodological efficiency. 

Key words: pedagogical conditions; structure of readiness; pedagogical improvisation; 
music teacher. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Формування у студентів – 

майбутніх учителів музики – готовності до педагогічної імпровізації може бути 
ефективним і плідним за  педагогічних умов, коли створюється атмосфера свідомої 
співпраці педагога та студентів з метою досягнення конкретних запланованих 
результатів. «Оскільки педагогічні системи за своєю суттю є процесуальними, їх 
динамізм і здатність до зміни можуть забезпечуватись організованою взаємодією 
компонентів системи в русі, який відбувається за певних внутрішніх і зовнішніх умов. 
Виходячи з цього, можна визначити педагогічні умови як сукупність різнопланових 
факторів (компонентів), необхідних і достатніх для виникнення, функціонування та 
зміни певної педагогічної системи» [9, c. 81]. 

Педагогічними умовами формування у майбутніх учителів музики готовності до 
педагогічної імпровізації, як показали перебіг і підсумки теоретико-експериментальної 
частини дослідження, є: 

 мотиваційне забезпечення підготовки студентів; 
 опанування теоретичних знань і процесуальної сутності педагогічної 

імпровізації; 
 формування комплексу імпровізаційних умінь і навичок, що загалом 

забезпечує ефективність інтуїтивного пошуку оперативного прийняття педагогічного 
рішення, адекватного несподіваній ситуації навчально-музичної комунікації та 
спрямованого на коригування її мети, змісту, методичних прийомів. 

Педагогічні умови активно впливають на мотиваційний, змістово-процесуальний 
і конструктивний компоненти готовності майбутніх учителів музики  до педагогічної 
імпровізації, створюючи можливість розробки структури їх підготовки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професія учителя музики 
передбачає наявність двох напрямів діяльності: педагогічної та музичної, які 
знаходяться в діалектичній єдності та розглядаються як музично-педагогічна 
діяльність. Л. Арчажникова підкреслює, «що в процесі формування в учителя 
готовності до виконання завдань музично-естетичного виховання дітей саме музично-
педагогічна діяльність є вихідною ланкою у всьому, що належить до його професії. 
Цим визначається і об’єм необхідних йому знань, умінь та навичок, і зміст цих знань, і 
методи їх передавання, і особисті якості вчителя в проведенні уроку, в прилученні 
учнів до музичного мистецтва». Тому специфіка музично-педагогічної діяльності поля-
гає у «розв’язанні педагогічних завдань засобами музичного мистецтва» [1, c. 17]. 

Особливістю музично-педагогічної діяльності Л. Арчажникова вважає наявність 
художньо-творчих засад, що виявляються «в умінні цікаво, захоплююче проводити 
уроки музики та позакласні заняття, яскраво, образно виконувати музичні твори» [1, 
c. 18]. Г. Падалка, аналізуючи потреби професії педагога-музиканта 
загальноосвітнього профілю, серед різноманітних аспектів його багатопланової 
музично-педагогічної діяльності виділяє два основних напрями – художню культуру, 
де найперше місце посідає розвинений музичний смак педагога, що є «своєрідним 
орієнтиром, на який рівняються діти і який відбивається на всій їхній художній 
діяльності», і педагогічну майстерність, основи якої «значною мірою зумовлені 
особливостями художнього пізнання, на засадах якого грунтується викладання 
предмета «музика» в школі» [6, c. 24 – 36]. 

До педагогічної майстерності вчителя музики, як і педагога іншої спеціальності, 
цілком належить педагогічна імпровізація, основою якої, на думку Л. Арчажникової, є 
«прояв загальнологічних та емоційно-творчих дій в їх єдності. Сутність педагогічної 
імпровізації полягає у вільному поєднанні різних видів музично-виконавської 
діяльності та словесного експромту. Для здійснення педагогічної імпровізації велике 
значення має рівень загальної культури вчителя музики, його психолого-педагогічна 
грамотність і наукова ерудиція» [1, c. 30]. 

Оскільки для вчителя музики змістом викладання предмета є мистецтво, то 
творчий характер діяльності та вміння вільного спілкування виявляються в 
знаходженні специфічних методів і прийомів педагогічного впливу відповідно до 
конкретної ситуації, емоційної спрямованості атмосфери уроку, а також у пошуках 
нових, оригінальних способів навчання і виховання засобами музичного мистецтва. 
Завдяки цьому в педагогічній імпровізації сконцентровані головні риси творчої 
діяльності вчителя музики: музично-виконавський і виконавсько-мовленнєвий види 
діяльності вчителя музики – специфічні для даної професії засоби втілення 
педагогічних дій у різних організаційних формах. Тому в основу уроку музики мають 
бути покладені заздалегідь запланований сценарій та осмислена режисура, але сам 
урок загалом і всі його складові мають бути пронизані художньо-педагогічною 
імпровізацією.  

Отже, педагогічна імпровізація вчителя музики є об’єктивною складовою 
навчально-виховного процесу, яка виступає засобом інтуїтивного пошуку 
оперативного розв’язання суперечностей між усталеними, традиційними прийомами 
музично-виконавської і виконавсько-мовленнєвої діяльності та несподіваною 
ситуацією взаємодії вчителя й учнів, що потребує нестандартного застосування цих 
прийомів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета означеної статті 
полягає у з’ясуванні педагогічних умов формування у майбутніх учителів музики 
готовності до педагогічної імпровізації, що вимагає визначення структури їх 
професійної підготовки. 
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Теоретичні основи дослідження. Відомо, що структура є сукупністю стійких 
зв’язків між безліччю компонентів об’єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність 
самому собі. 

У нашому випадку об’єктом є готовність майбутніх учителів музики до 
педагогічної імпровізації, а її компоненти – мотиваційний, змістово-процесуальний і 
конструктивний – завдяки усталеним зв’язкам генетично взаємопов’язані і взаємозу-
мовлені. 

Структура (на відміну від моделі, процедури тощо) підготовки до педагогічної 
імпровізації пов’язана перш за все з природою цього незвичного явища – раптовістю, 
несподіваністю виникнення, адекватністю конкретній ситуації, оперативністю 
прийняття рішення. Тому запропонована структура не може мати суворої 
процесуальної визначеності. 

Проблема готовності особистості до професійної діяльності ретельно 
розглядається в наукових дослідженнях М. Дяченка і Л. Кандибовича [3]. Вони 
розуміють цей феномен як передумову плідного використання будь-якої діяльності [3, 
c. 49] та наголошують на необхідності вирізнення готовності як психічного стану 
людини і стійкості характеристики особистості. На їх думку, перший вид готовності є 
ситуативним, що відбиває особливості й вимоги майбутньої ситуації, другий – 
тривалим або стійким, що діє постійно та його не потрібно формувати кожного разу. Ці 
види готовності – цілісні утворення, що складаються з мотиваційних, пізнавальних, 
емоційних, рольових компонентів [3, c. 51]. 

У більшості психолого-педагогічних досліджень підкреслюється, що професійна 
готовність до педагогічної діяльності є складним синтезом взаємозумовлених і 
взаємопов’язаних структурних компонентів – мотиваційного, змістово-
процесуального, конструктивного. 

Імпровізаційні вміння і навички майбутніх учителів музики розглядаються як 
передумова їх готовності до педагогічної імпровізації. У зв’язку з цим доцільно навести 
короткий виклад компонентів цієї готовності, визначити їх мету, завдання і зміст. 

Мета мотиваційного компонента – сформувати у майбутніх учителів музики 
комплекс мотивацій щодо готовності до педагогічної імпровізації. 

Відповідно до мети основні завдання передбачають: а) обгрунтування ролі 
мотиваційного компонента у формуванні готовності до педагогічної імпровізації; б) 
виявлення складу реально існуючих мотивів музично-педагогічної діяльності вчителів; 
в) створення і впровадження в практику музично-естетичного навчання і виховання 
комплексу мотиваційного забезпечення готовності до педагогічної імпровізації. 

Підготовка до педагогічної імпровізації шляхом виховання у студентів мотивів 
навчально-пізнавальної та музично-естетичної діяльності створює сприятливі 
передумови для формування дійсно педагогічної спрямованості майбутніх педагогів-
музикантів. 

Мотивом діяльності, на погляд О. Леонтьєва, є «предмет потреби – 
матеріальний чи ідеальний, чуттєво сприйманий або даний тільки в уявленні, в 
думках» [4, c. 13]. Як правило, у будь-якій діяльності конкретний індивідуум реалізує 
потреби, що поділяються на духовні (принципові), пов’язані із самоутвердженням, 
самовираженням, розкриттям власних здібностей, і матеріальні. 

«Перший вид потреб, – підкреслює Р. Пилоян, – актуалізується у зв’язку з тим, 
що людина, яка є соціальною істотою, потребує оцінки оточуючих її людей. Не менш 
важливою для неї є й самооцінка. Другий вид потреб пов’язаний з природною 
необхідністю їсти, пити, одягатися, виховувати дітей, допомагати батькам» [7, c. 26]. 

Мотивація спортивної діяльності, яку розглядає Р. Пилоян [7], багато в чому 
відповідає суті мотивації педагогічної і, зокрема, музично-педагогічної діяльності. 
Погоджуючись з його поглядами на цю проблему, закономірно визначити структуру 
мотиваційного компонента готовності майбутніх учителів музики до педагогічної 
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імпровізації. Вона охоплює сім основних видів потреб, які своєю чергою поєднуються 
в три мотиваційні групи засад: спонукальні, базисні, процесуальні. 

Спонукальні засади сприяють мотивації майбутнього педагога-музиканта на 
досягнення саме духовних і матеріальних потреб та охоплюють два види (П 1, П 2). 

Перший вид (П 1) принципово орієнтує студента на самоутвердження, 
самовираження і передбачає розкриття таких його творчих здібностей, як інтуїція, 
антиципація, творче мислення й уява, фантазія, імпровізація в усіх видах діяльності, 
здатність і вміння оперативно знаходити нестандартні способи розв’язання 
пізнавальних завдань і несподіваних педагогічних ситуацій, творча ініціатива та 
сприймання, нова інтерпретація музичних творів та ін. 

Другий вид потреб (П 2) спонукальних мотиваційних засад спрямований на 
зацікавленість студента постійно підвищувати ефективність процесу музично-
естетичного виховання. У зв’язку з цим майбутній учитель музики прагне задовольнити 
його матеріально-виробничі потреби в загальноосвітній школі – створити сприятливі 
умови для проведення уроків музики, занять хорового колективу, концертної 
діяльності, позакласної роботи; подбати про наявність необхідного музичного 
інструмента або групи інструментів для учнів, магнітофона, телевізора, програвача 
тощо. До цього ж виду потреб звичайно належить і матеріальна підтримка роботи 
вчителя  з музично-естетичного виховання учнів адміністрацією школи або відділу 
освіти. 

У процесі музично-естетичного виховання потреби, що належать до 
спонукальних мотиваційних засад (П 1, П 2), реалізуються особливо наочно передусім 
завдяки розв’язанню учителем музики безлічі суперечностей духовного і 
матеріального спрямування, внаслідок чого виникає необхідність у педагогічній 
імпровізації. Це дозволяє зробити більш об’єктивним і наочним процес суспільного 
визнання педагога-музиканта. 

Наступні три види потреб (П 3, П 4, П 5) належать до базисних мотиваційних 
засад і мають специфічний характер. Для досягнення найбільших результатів у 
музично-виховній роботі в загальноосвітній школі майбутній учитель музики 
зацікавлений мати сприятливі сімейно-побутові умови життя, добре здоров’я, належні 
спеціальні вміння і навички щодо готовності до педагогічної імпровізації. Потреби 
цього порядку характеризують рівень об’єктивних можливостей учителя музики. Тому 
вони мають назву базисних засад мотивації. 

Перший вид цієї групи потреб (П 3) відбиває природну потребу педагога-
музиканта у певному доброзичливому соціально-особистісному мікрокліматі, в повазі 
до нього членів родини, друзів, знайомих, у наявності сприятливих сімейно-побутових 
умов життя тощо. Як свідчать результати досліджень Р. Пилояна, потреби (П 3) часто 
є «провідними в структурі мотивації» [7, c. 29]. 

Другий вид потреб (П 4) базисних засад мотивації логічно випливає з 
попереднього (П 3). Мати добре здоров’я, чудову фізичну форму і на основі цього 
відмінний настрій, моральний комфорт, впевненість у власних силах, оптимістичне 
бачення і ставлення до дійсності, що оточує, віру в майбутнє зацікавлений як 
майбутній учитель музики, так і педагог іншої спеціальності, людина загалом. 

Третій вид потреб (П 5) є, на наш погляд, провідним у групі базисних 
мотиваційних засад щодо готовності до педагогічної імпровізації. Без нагальної 
потреби в оволодінні студентами – майбутніми учителями музики спеціальними 
знаннями, імпровізаційними вміннями і навичками неможливо бути впевненим в його 
готовності до цієї незвичної діяльності. 

Майбутній педагог-музикант загальноосвітнього профілю, навчаючись на 
музично-педагогічному факультеті педвузу, має ретельно і наполегливо здобувати 
знання, вміння і навички, необхідні для подальшої роботи в школі. Це психолого-
педагогічні, методичні, музично-теоретичні та музично-історичні знання, володіння 
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основним і додатковим музичними інструментами, вокальна та диригентсько-хорова 
підготовка, здатність витончено і диференційовано слухати музику (мелодичний, 
гармонічний, ладовий, ритмічний, тембровий музичний слух; чуття форми, стилю, 
строю, ансамблю тощо). 

Передумовою готовності учителя музики до педагогічної імпровізації  є 
володіння комплексом спеціальних умінь і навичок. До них належать читання з листа, 
транспонування, підбір на слух, імпровізування на музичному інструменті та створення 
нових, оригінальних варіантів виконання, спеціальні вокальні, інструментальні, 
диригентські та ін. прийоми керування музичною діяльністю учнів. Майбутні педагоги-
музиканти потребують належного рівня володіння імпровізаційними виконавсько-
мовленнєвими вміннями і навичками. 

Таким чином, цей вид (П 5) у групі базисних засад мотивації є ознакою музично-
професійної спрямованості потреби студентів музично-педагогічних факультетів 
педвузів щодо готовності до педагогічної імпровізації. 

До третьої групи мотиваційних засад увійшли два види (П 6, П 7), що відбивають 
рівень потреб майбутніх учителів музики у нагромадженні інформації (психологічної, 
професійної, соціальної, побутової тощо) про учнів, їх батьків, колег по навчанню і 
роботі, а також ступінь зацікавленості студентів у наявності позитивного психогенного 
впливу. Оскільки їх роль важлива безпосередньо під час процесу навчально-музичної 
комунікації, ці види потреб визначено як процесуальні засади мотивації. 

Перший вид третьої мотиваційної групи (П 6) природно викликає потребу 
майбутніх педагогів-музикантів у нагромадженні якомога більшої інформації перш за 
все про учнів, з якими спілкуються під час уроків музики. Завдяки цьому підвищується 
якість та ефективність музичних занять. Заздалегідь враховуючи психологічні 
особливості кожного учня, його здібності, нахили, інтереси, потреби, можливості, 
педагоги в процесі музично-естетичного виховання гнучко, цікаво, різноманітно, 
варіативно перебудовують власну навчальну і виховну діяльність і розкривають 
широкий простір для педагогічної імпровізації. 

Другий вид потреб процесуальних мотиваційних засад (П 7) полягає в 
зацікавленості майбутніх учителів музики у відсутності психогенних впливів, що 
негативно відбивається на їх навчанні та практичній роботі в школі. Навпаки, у них 
виникає потреба у співпраці з педагогами педвузу, школи, іншими студентами, у 
сприятливій психологічній атмосфері занять, у несподіваних ситуаціях, які 
нестандартно, нешаблонно, оригінально розв’язуються, тощо. Такий ефективний 
«інструмент» мотивації позитивно впливає на готовність студентів музично-
педагогічних факультетів до педагогічної імпровізації.  

Таким чином, мотиваційний компонент структури підготовки майбутніх учителів 
музики до педагогічної імпровізації складається з семи видів найбільш природних 
людських потреб, поділених на три мотиваційні групи – спонукальні, базисні, 
процесуальні засади. Перелічені мотиваційні групи генетично пов’язані та існують 
одночасно, в комплексі. 

Змістово-процесуальний компонент має на меті забезпечити формування у 
майбутніх учителів музики досліджуваного компонента готовності до педагогічної 
імпровізації. 

Основне завдання полягає у визначенні змісту, об’єму, структури навчального 
матеріалу, опанування якого дасть змогу реалізувати мету. 

Мета і завдання змістово-процесуального компонента структури підготовки до 
педагогічної імпровізації визначили його зміст, який складається з двох 
взаємопов’язаних частин теоретичних і процесуальних знань майбутніх учителів 
музики. 

Перша частина – сукупність методологічних і теоретичних посилок, психолого-
педагогічних і спеціальних знань сутності педагогічної імпровізації складається з двох 
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взаємопов’язаних блоків: методологічне і теоретичне обгрунтування взаємодії 
стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності; психолого-педагогічні та 
спеціальні знання змісту, функцій і видів педагогічної імпровізації.  

У першому блоці докладно розглядається сутність понять «стереотипне» та 
«імпровізаційне» з погляду філософії, психології, мистецтвознавства. Продовжуючи 
розгляд взаємодії стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності, 
обгрунтовується положення про те, що стереотипне полягає у жорсткості зв’язків 
елементів навчально-виховного процесу (мети, мотивів, суб’єкта, засобів, умов, 
об’єкта, результатів тощо), імпровізаційне передбачає варіативність усіх елементів 
цього процесу, а також варіативність зв’язків між ними, завдяки якій відбувається його 
змінювання і розвиток. 

У другому блоці грунтовно визначається поняття «імпровізація», зокрема, 
«педагогічна імпровізація», її зміст, функції та види. Виходячи на розгляд педагогічної 
імпровізації вчителя музики, формується висновок, що вона є об’єктивною складовою 
навчально-виховного процесу і виступає засобом інтуїтивного пошуку оперативного 
розв’язання суперечностей між усталеними, традиційними формами музично-
виконавської і виконавсько-мовленнєвої діяльності та нестандартними, творчими 
методами їх втілення в несподіваній ситуації взаємодії вчителя й учнів. 

Друга частина – процесуальні знання щодо педагогічної імпровізації – розкриває 
етапи процесу творчої діяльності загалом і педагогічної імпровізації, зокрема, які 
передбачають: 

 миттєвий аналіз несподіваної ситуації, що склалася на уроці, або раптову 
появу (осявання) оригінальної ідеї; 

 оперативне прийняття педагогічно доцільного рішення; 
 прилюдне втілення творчого задуму; 
 експрес-оцінку результатів. 
У цій частині висвітлюється процес набуття комплексу спеціальних прийомів 

керування музичною діяльністю учнів, що застосовуються під час педагогічної 
імпровізації. 

Цікавий, захоплюючий виклад теоретичних положень сутності педагогічної 
імпровізації вчителя музики обов’язково має підвищити інтерес і потреби (П 1, П 5, П 
7) студентів до цього незвичного явища. 

Змістово-процесуальний компонент структури підготовки майбутніх педагогів-
музикантів до педагогічної імпровізації безпосередньо втілюється у конструктивному. 

Конструктивний компонент має на меті сформувати у студентів – майбутніх 
учителів музики готовність до педагогічної імпровізації. 

Основними завданнями цього компонента є: 
 формування конструктивного компонента, який сприятиме становленню 

мотиваційного і змістово-процесуального компонентів; 
 розробка комплексу специфічних педагогічних дій, які формують у майбутніх 

учителів музики готовність до педагогічної імпровізації. 
Відповідно до навчальних програм з музики середньої загальноосвітньої школи 

учитель музики має розвивати творчі здібності учнів до співу, музикування, виховувати 
в них музичний слух, художні смаки, вчити розмірковувати про почуту музику, робити 
самостійні висновки й узагальнення; враховувати сучасні підходи до організації 
навчально-виховного процесу та одночасно спиратися на закономірності самої 
музики, пам’ятаючи, що урок музики повинен бути цілісним уроком мистецтва. 

Зазначені програми передбачають тематичну побудову, яка сприяє досягненню 
цілісності та єдності всіх елементів уроку, де головним є не види діяльності учнів, а 
різні грані музики як єдиного цілого. Це дає учням змогу ефективно оволодівати 
вокально-хоровими, музично-ритмічними й іншими практичними навичками відповідно 
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до конкретної теми. Матеріал програм не є догмою і розкриває перед учителем музики 
можливості вільного маневрування при орієнтації на тематичний компас. 

Програми охоплюють такі елементи уроку, які розглядаються в комплексі: 
хоровий спів (вокально-хорові навички); виконання музично-ритмічних рухів 
(пластичне інтонування засобами вільного диригування, танцювальні рухи, 
крокування, гру на уявних музичних інструментах тощо); гру на елементарних 
музичних інструментах (бубні, барабані, трикутнику, металофоні, сопілці тощо); 
музичну грамоту (звуковисотність, метроритм, темп, динаміку, лад, тембр, регістр 
тощо); слухання музики. Основою всіх форм залучення учнів до музики є емоційне, 
активне сприймання музики. 

Неважко помітити, що всі умовно поділені елементи уроку мають як 
традиційний, усталений характер, так й імпровізаційне спрямування. Наприклад, 
виконання музично-ритмічних рухів і гра на елементарних музичних інструментах 
головним чином є імпровізаційними. Вивчення музичної грамоти не є самоціллю й 
органічно включається в урок під час розучування пісень і слухання музики, що своєю 
чергою вимагає від педагога-музиканта визначених знань, умінь і навичок. 

Виходячи з того, що в програмах особливе місце відводиться хоровому співу, 
правомірно зосередити увагу саме на цій формі залучення учнів до музики, де 
педагогічна імпровізація виявляється наочно й повно. 

Зміст конструктивного компонента структури підготовки майбутніх учителів 
музики до педагогічної імпровізації передбачає цілеспрямоване і послідовне 
засвоєння студентами комплексу специфічних педагогічних дій, що сприяють 
керівництву музично-виховною роботою в школі.  

Педагогічні дії вчителя, спрямовані на керівництво музичною діяльністю 
школярів, зокрема, під час педагогічної імпровізації, реалізуються у вигляді 
спеціальних прийомів, що поділяються на музичні покази та словесні пояснення. Вони 
використовуються під час демонстрування пісень, ілюстрування навчальних завдань 
уроків, у процесі керування хоровим виконавством учнів та існують вокальні, 
інструментальні, диригентські, до того ж не тільки ізольовані, але й комбіновані. 
Найбільшою методичною ефективністю володіють комбіновані покази. 

Їх якісними особливостями є: а) художня виразність музичного виконання – 
співу, гри на музичному інструменті, диригування; б) педагогічна доцільність, що 
залежить від точності відбору того чи іншого прийому відповідно до певних 
педагогічних завдань і від націлювання його якості на розв’язання цих завдань. Саме 
це характеризує показ як передумову застосування педагогічної імпровізації. 

Залежно від того, на які види музикування спираються покази, прийоми 
поділяються на одноелементні, двохелементні і трьохелементні. До одноелементних 
належать різні види вокальних, інструментальних і диригентських прийомів, що 
виконуються ізольовано. До двохелементних – різні види поєднання співу та гри на 
музичному інструменті (вокально-інструментальні), співу та диригування (вокально-
диригентські), диригування й гри на музичному інструменті (диригентсько-
інструментальні), двох видів диригування (подвійні диригентські). До трьохелементних 
– поєднання різних видів співу, диригування та гри на музичному інструменті 
(вокально-інструментально-диригентські), співу та двох видів диригування (подвійні 
вокально-диригентські). 

Головною особливістю вокальних прийомів є необхідність співу вчителя, що 
наближається до звучання дитячого голосу. Це виявляється в процесі ілюстрування 
потрібного характеру звучання, без якого керівництво вокально-хоровою роботою з 
учнями неможливе. Володіння вокальними прийомами дозволяє педагогу вільно 
варіювати власні ілюстрації залежно від змісту педагогічного завдання, більш 
рельєфно виділяти окремі музично-виразні засоби або зіставляти різні варіанти 
вокального виконання. Досить поширеним у роботі вчителів є прийом вокальної 
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підтримки учнів під час їх виконання. Крім співу мелодії з текстом чи вокалізації, 
застосовується спів на різні склади (наприклад, такі, що «заокруглюють» чи 
«освітлюють» звучання, або під час роботи над єдиним формуванням голосних – ма, 
мо, му, ме, мі та ін.); з назвою звуків, ритмічних складів, ступенів ладової сольмізації – 
йо - ле - ві - на - зо - ра - ті (головним чином, під час розбору пісні). При цьому важлива 
вільна орієнтація педагога в музичному матеріалі: вміння переходити від співу одного 
голосу до співу іншого; точно задати тон без допомоги інструмента; слухаючи спів 
однієї з хорових партій, підспівувати мелодію іншої тощо. 

Інструментальні прийоми, як правило, виконуються вчителем за умови 
зберігання контролю за діями учнів. Ілюструючи навчальне завдання (за допомогою 
гри мелодії, акомпанементу пісні, гармонічної каденції тощо), педагог одночасно 
спостерігає за особливостями сприймання учнів, співацького процесу загалом. Такий 
розподіл уваги передбачає гнучке видозмінення змісту інструментальних показів: 
переведення гри акомпанементу на гру мелодії, одного голосу на інший; гру 
акомпанементу в різних варіантах – спрощеному, у вигляді гармонічних функцій, в 
різній ритмічній організації тощо; зміну характеру звуковедення, фразування, 
динаміки. Умови роботи в класі (наприклад, розміщення меблів і місце розташування 
музичного інструмента) потребують від педагога вільного виконання прийомів будь-
якою рукою. Так, наприклад, гра мелодії може бути як у правій, так і в лівій руці. Більш 
того, в одній руці часто поєднуються гра мелодії та гармонічної основи пісні. 

Різноманітне коло одноелементних диригентських прийомів має застосовувати 
вчитель музики, керуючи співацькою діяльністю учнів. Перш за все це жести, що 
передають ті чи інші особливості хорового звучання в комплексі або окремо. В умовах 
класу ці жести суттєво трансформуються: значно скорочується їх амплітуда, 
збільшується рельєфність, наочність, контрастність, часто жести виконуються однією 
рукою. Подібно до вокальних та інструментальних прийомів, у диригентському жесті 
опукло підкреслюється один з музично-виразних засобів (наприклад, плавність 
звуковедення, кульмінація тощо). 

Значне місце під час керування співом учнів займають жести, що наочно 
передають ритмічну й інтонаційну побудову мелодії. Традиційними серед них є 
графічні покази в просторі, завдяки яким кожний звук мелодії передається шляхом 
наочного зіставлення жестів за висотою. При цьому кисть руки або зберігає єдину 
форму, або змінює її. Останнє відбувається у випадку застосування ручних знаків 
ладової сольмізації. Під час передавання метроритмічної побудови мелодії ритмічний 
рисунок подається єдиними за формами жестами на одній висоті (переважно в 
уповільненому темпі). 

При одночасному передаванні метроритмічної та звуковисотної сторін різні за 
висотою жести чергуються в потрібному ритмі. Вони мають закономірну ефективність: 
єдність зорової та слухової наочності в них сприяє активізації музично-слухових 
уявлень учнів, концентрує їх увагу на потрібній стороні побудови мелодії, допомагає 
їм у подоланні інтонаційних і ритмічних труднощів виконання. Ці прийоми особливо 
ефективні в тих випадках, коли вони паралельно відображають музично-виразні 
особливості пісні (звуковедення, нюансування, фразування тощо), тобто коли 
технічний і художній бік пісні взаємодіють. 

Чільне місце в роботі вчителів музики займають прийоми показу графічних 
зображень, що передають окремі грані музичного твору. Це загальноприйнятий нотний 
запис, різні схематичні зображення, наприклад, звуковисотні та метроритмічні схеми 
(запис мелодії крапками, рисочками, драбинкою, запис ритмічних складів, ладових 
ступенів та ін.); схеми динамічного розвитку, фразування тощо. Застосування нотного 
запису і схематичних зображень вимагає від педагога визначених навичок їх показу. 
Точно фіксуючи рукою певні знаки, вчитель мобілізує увагу учнів, прищеплює навички 
стеження за нотним записом. Хоча в художньому відношенні фіксуючі жести не мають 
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особливої виразності, вони вимагають вільного і природного руху педагога-музиканта 
біля дошки, вміння організувати показ так, щоб запис був чітко видний і йому, і учням. 
У цьому разі педагогічна імпровізація виявляється у розв’язанні безлічі педагогічних 
завдань щодо інтонації, ритму, динаміки, фразування. 

Якими б не були одноелементні прийоми, їх можливості обмежені. Заміна 
одноелементних прийомів дво- і трьохелементними за аналогічних обставин підвищує 
ефективність показу, компенсує недоліки всіх елементів. Такі прийоми незамінні за 
необхідністю одночасного усунення відразу декількох дефектів у співах учнів. 
Вокально-інструментальні прийоми охоплюють різноманітні варіанти співу під власний 
акомпанемент: демонстрування пісні, гру та спів мелодії, гру одного і спів іншого 
голосу та ін. Такі прийоми корисні під час ілюстрування навчальних завдань і 
керівництві хоровим співом (як музично-слухової опори). Вільне володіння вчителем 
музики навичками співу під власний акомпанемент грунтується як на вмінні співати й 
грати окремо, так і на вмінні координувати ці дії. Педагог звично користується 
паралельно вокальними і вокально-інструментальними прийомами. 

Вокально-диригентські прийоми мають високу ефективність під час 
ілюстрування навчальних завдань за допомогою співу і жесту, що підвищує наочність 
показу, а також у процесі поєднання активної вокальної підтримки хорового співу учнів 
з диригентським керуванням, актуалізуючи можливість впливу на якість хорового співу. 
Останнє особливо часто застосовується за умови співу без підтримки музичного 
інструмента (a capрella). Значне місце в роботі вчителя займають інструментально-
диригентські прийоми. Вони застосовуються і для ілюстрування навчальних завдань 
(наприклад, показ співвідношення мелодії за висотою та ритму з одночасною грою на 
інструменті), і для керівництва хоровим звучанням. Часто поширене епізодичне 
застосування диригентських жестів та одночасної гри мелодії й акомпанементу пісні. 

У подвійних диригентських прийомах поєднується передавання музично-
виразних особливостей з метроритмічними та звуковисотними співвідношеннями 
мелодії. Активізуючи музично-слухові уявлення учнів, педагог досягає єдності 
технічної та художньої сторін вокально-хорової роботи. Під час співу a caрpella такі 
прийоми сприяють більш упевненому подоланню учнями інтонаційних, ритмічних та 
інших труднощів безпосередньо в процесі роботи над художнім образом твору. Ці 
покази особливо дійові за умови двоголосного співу, коли кожна рука передає 
особливості одного з голосів (за допомогою графічного показу в просторі або ручних 
знаків). 

Проте, на уроках музики часто виникають ситуації, коли навіть двохелементні 
прийоми виявляються не досить дійовими. В таких випадках педагог-музикант поєднує 
відразу три одноелементних прийоми. Володіння трьохелементними прийомами 
грунтується як на вільному оперуванні одноелементними, так і на навичках їх 
координації в двохелементних. Вокально-інструментально-диригентські прийоми, 
тобто одночасний спів, гра на музичному інструменті та диригування застосовуються 
в роботі над одно-, дво- чи трьохголосними піснями з акомпанементом. За умови 
одноголосного співу диригентське керування поєднується з активною музично-
слуховою підтримкою всіх учнів, за умови дво- чи трьохголосного співу – з одночасною 
підтримкою кожного голосу. 

Подвійні вокально-диригентські прийоми, тобто спів та одночасно два 
диригентських покази, застосовуються переважно за умови співу a capрella. При цьому 
диригентські прийоми обох рук мають бути різними (наприклад, одна рука показує 
музично-виразні особливості твору, а друга – метроритмічні та звуковисотні 
співвідношення та ін.). 
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До викладеного вище потрібно додати, що застосування розглянутих прийомів 
супроводжується необхідними словесними поясненнями вчителя музики, які 
підсилюють ефективність педагогічної імпровізації, зокрема, її комунікативно-
організаційної функції, що контролює і спрямовує дії педагога та учнів, мотиваційно-
пізнавальної, що збагачує зміст цих дій, професійно-діяльнісної, що підвищує 
професійну майстерність і культуру педагога.  

Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації 
природно випливає із специфіки уроку музики та є об’єктивною умовою реалізації 
навчальних програм з музики. Структура готовності майбутніх педагогів-музикантів 
загальноосвітнього профілю до педагогічної імпровізації в узагальненому вигляді 
подається на  рис. 1. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Таким чином, мотиваційне забезпечення підготовки студентів – майбутніх 
учителів музики; опанування теоретичних знань і процесуальної сутності педагогічної 
імпровізації; формування комплексу імпровізаційних умінь і навичок, що загалом 
забезпечує ефективність інтуїтивного пошуку оперативного прийняття педагогічного 
рішення, адекватного несподіваній ситуації навчально-музичної комунікації та 
спрямованого на коригування її мети, змісту, методичних прийомів разом складають 
педагогічні умови формування готовності до педагогічної імпровізації. Водночас, 
педагогічні умови активно впливають на мотиваційний, змістово-процесуальний і 
конструктивний компоненти структури готовності майбутніх учителів музики до 
педагогічної імпровізації. 
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Анотація. Розглянуто проблему формування творчого потенціалу майбyтніх учителів 

музики під час фахової підготовки. Особливу увагу приділено аналізу теоретико-
методологічних підходів до окресленого питання. Беручи до уваги складність творчого 
потенціалу як особистісного інтегрального новоутворення, найбільш впливовими на 
формування досліджуваного феномену автори визначили такі методологічні підходи, як 
системно-інтегративний, особистісно-креативний, рефлексивний, акме-синергетичний. 

Ключові слова: творчість; творчий потенціал; музичне мистецтво; професійна 
підготовка; майбутній учитель; підходи. 
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Abstract. The problem of forming creative potential of the future music teachers during their 
professional training is considered. Particular attention is paid to the analysis of the theoretical and 
methodological approaches to the above mentioned issue. Taking into account the complexity of 
creative potential as a personal integral phenomenon, the authors identified the following 
methodological approaches, such as system and integrative, personal and creative, reflexive, acme-
synergetic, as the most influential factors in the formation of the investigated phenomenon. 

Key words: creativity; creative potential; musical art; professional training; future teacher; 
approaches. 

 
Швидкоплинні соціокультурні та економічні зміни суспільства вимагають 

мобільних, креативних фахівців, здатних до саморозвитку і творчих перетворень. 
Формування творчої особистості є найголовнішою вимогою і, одночасно, досягненням 
суспільства, адже в усіх галузях людської діяльності вона є каталізатором 
прогресивного руху. Саме тому створення умов для ефективного формування 
творчого потенціалу особистості, як основного фактору її розвитку, є невідкладною 
проблемою сучасної освіти. Значна роль у цьому процесі надається педагогу, в 
діяльності якого знаходять відображення творчі ідеї та інновації, гуманістична 
спрямованість і креативне перетворення дійсності.   

Сучасний світ висуває в якості основного пріоритету освіти формування 
соціально-активної, творчої особистості, здатної швидко і мобільно пристосовуватися 
до мінливих умов життя. На соціокультурну арену виходить людина-творець – homo-
creator, який створює себе, своє оточення, та неодмінно володіє творчим потенціалом. 
Визначаючи сутність феномену творчого потенціалу, ми вважаємо за необхідне 
спиратися на ряд значущих у цьому контексті понять, таких як особистість, творчість, 
потенціал особистості. 

Особистість педагога, а також теоретичне і практичне розв’язання проблеми 
його творчого розвитку в процесі професійного навчання завжди привертали увагу 
науковців (І. Драч, І. Зязюн, В. Кан-Калік, Г. Коджаспірова, О. Макаренко, 
Я. Пономарьов, М. Поташник, К. Ушинський, та ін.). Серед питань творчого розвитку в 
науковій літературі значне місце займає проблема формування творчого потенціалу 
особистості (М. Бердяєв, Г. Лейбниць, А. Маслоу, Г. Олпорт, О. Радищев, 
Г. Сковорода, Б. Спіноза, Ф. Шелінг, В. Штерн, Л. Фейєрбах, Й. Фіхте, Е. Фром, К. Юнг 
та ін.). Увага дослідників зосереджувалася на різних аспектах і феноменах творчого 
потенціалу особистості та його розвитку. Це стосується вивчення творчих здібностей 
( Л. Руденко, М. Роговенко, Н. Слюсаренко, І. Теплицький, М. Титаренко, Л. Тихенко, 
Л. Шпак), творчої діяльності (С. Мельник, О. Расказова), творчої активності 
(Л. Баранова, Г. Костюшко, Т. Чурпіта) тощо.  

Вчені наголошують на необхідності формування творчого потенціалу як певного 
рушія всебічного розвитку особистості, можливостей здійснення нової діяльності, 
досліджуючи цей феномен з позицій філософії (О. Клепіков, І. Кучерявий, Л. Коган, 
В. Овчинніков, Р. Пономарьова, О. Чаплигін та ін.), культурології (М. Ценко, 
Н. Мартинович, Л. Москвичова та ін.), психології (М. Гнатко, І. Мартинюк, В. Моляко, 
В. Рибалка, В. Роменець та ін.), педагогіки (Е. Гуцало, Г. Кічук, П. Кравчук, 
Н. Посталюк, О. Виговська, В. Лісовська, О. Приходько та ін.).   

Особливого значення набуває проблема формування творчого потенціалу 
учителя музичного мистецтва. Творча природа музики дає незрівнянні можливості для 
формування і реалізації на практиці творчого потенціалу учасників музично-
навчального процесу. Накопичений науковий матеріал висвітлює різні аспекти 
формування творчого потенціалу учителів музичного мистецтва. Творчий потенціал 
учителя музичного мистецтва розглядається як передумова його творчої діяльності 
(Е. Абдуллін, З. Борзаковська, Н. Кічук, З. Міщенко, С. Олійник та ін.), ймовірна 
здатність до творчості в педагогічній, музикознавчій та інструментально-виконавській 
діяльності (О. Алексюк, Н. Гузій, Є. Йоркіна, І. Кривохижа, О. Олексюк, Г. Падалка, 
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О. Рудницька, Ці Сянбо, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.). Значним підґрунтям 
формування творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва є процес 
його інструментально-виконавської, зокрема фортепіанної підготовки (І. Бабакова, 
З. Борзаковська, Н. Збожимська, В. Звягінський, А. Матейко, З. Міщенко, 
В. Москаленко, Ю. Ростовська, О. Черепанова та ін.), розвивальний потенціал якої 
реалізується в умовах індивідуальної творчої діяльності через особистісну 
інтерпретацію музичних творів, суб’єктне осягнення авторського задуму, формування 
індивідуальної звукотворчої культури (Л. Баренбойм, Т. Беркман, К. Ігумнов, Г. Коган, 
Н. Любомудрова, Г. Нейгауз, А. Ніколаєв, С. Савшинський, М. Фейгін, Г. Ципін та ін.). 

Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в 
процесі навчання гри на фортепіано відбувається у творчій діяльності. У межах 
фортепіанної підготовки в педагогічних університетах можливо умовно виокремити 
певні напрямки означеної активності студентів.  

По-перше, це пошуково-дослідницька творчість студента, націлена на 
теоретичне опанування музичним твором, творчо-науковий пошук щодо 
обґрунтування виконавської концепції музичного твору, виявлення засобів 
переконливого її відтворення, аналізу та інтерпретації результатів діагностики й 
самодіагностики фахових здібностей і здобутків у контексті навчання гри на 
фортепіано. Пошуково-дослідницька творчість майбутнього вчителя музичного 
мистецтва орієнтує його до ефективного репертуарного пошуку в контексті 
педагогічної практики та самостійної творчої діяльності з будування концепції 
музичного твору на основі художньо-виконавського і методичного аналізу 
мистецтвознавчих джерел. У науковій літературі підкреслюється, що самостійність у 
фахово-творчій діяльності є рушійною силою фахівця (Л. Остапенко) і основною 
умовою його саморозвитку (Г. Падалка). Формування фахової творчої самостійності, 
згідно з дослідженням І. Бобакової, забезпечує підвищення продуктивного рівня й 
результативності процесу навчання гри на фортепіано майбутніх учителів музичного 
мистецтва. Художньо-вербальна інтерпретація музичного твору ґрунтується на 
здатності майбутніх учителів музичного мистецтва до створення переконливої, 
емоційно-насиченої, особистісно усвідомленої художньо-вербальної рецензії до 
музичного твору, метою якої буде трансляція учням його осягненого образного змісту, 
смислового навантаження, тексту та підтекстів твору музичного мистецтва.  

Художньо-вербальна інтерпретація забезпечує реалізацію творчо-теоретичних 
пошуків, що відбуваються на рівні практичного втілення творчих результатів у 
інтерпретаційно-виконавській діяльності.   

За твердженням О. Олексюк, відображення особливостей мови музичного 
мистецтва відбувається через естетичний категоріально-понятійний фонд. До нього 
автор відносить: знання фундаментальних категорій естетики та категоріальних 
понять, пов’язаних з естетичним аналізом музичних творів (художній зміст, форма, 
стиль тощо). Разом з тим, «повноцінна взаємодія цих феноменів можлива лише на 
рівні усвідомлення переживань. Результатом стає єдність переживань і знань про 
сутність категорій, про виражальні можливості музичних засобів», що в свою чергу 
являється важливою передумовою катарсичного впливу категорій естетики [11, с. 11].  

Аранжування, імпровізація, композиція та конструювання акомпанементу 
сприяють розвитку творчого потенціалу кожного студента, незалежно від рівня 
підготовки і базових музичних здібностей, а також пошуку і знаходженню шляхів 
творчого вирішення музично-педагогічних завдань на основі стимулювання творчої 
ініціативи в психологічно комфортній атмосфері. Форми творчої діяльності, такі як 
конструювання, імпровізація і композиція покликані не стільки розвинути 
композиторські навички у студентів, скільки сформувати в них позитивний мистецький 
досвід дивергентного мислення, толерантності, творчої свободи, сформувати ідею 
творчого підходу до майбутньої фахової діяльності. Означені методи допомагають 
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студентам подолати протиріччя, що може виникнути у процесі інструментальної 
підготовки майбутніх фахівців: між проявами творчого потенціалу (у вигляді 
креативних дій) і технологічністю («навченістю»).   

Практичний досвід викладачів показує, що нерідко студент, який має високий 
рівень навичок гри на музичному інструменті і знань в галузі теоретичних дисциплін, 
не демонструє готовності переносити отриманий художньо-виконавський досвід у нові 
умови, і, відповідно, не здатен трансформувати його для самостійного і творчого 
вирішення педагогічних або виконавських завдань. У результаті систематичної і 
цілеспрямованої роботи у студента формується готовність до творчої роботи, 
розвивається уява, мислення, з'являється позитивна мотиваційна спрямованість на 
пошук нового, нестандартного, оригінального, що відповідає критеріям сформованості 
творчого потенціалу.  

Методико-практична творчість майбутнього учителя музичного мистецтва 
формується на основі набуття, поглиблення й систематизації знань змісту та еволюції 
жанрів і стилів музичного мистецтва, відповідних виконавських та методичних 
прийомів опанування музичного твору. Фортепіанна підготовка майбутніх фахівців 
включає націленість на формування і поглиблення рівня фахової функціональної 
грамотності. У дослідженні Н. Цюлюпи окреслюється зміст фахової грамотності 
майбутнього викладача музичного мистецтва, до якого відносяться теоретичні, 
методологічні та історичні питання, знання про технологію виконавської і музично-
викладацької діяльності, розуміння функціонування музичних явищ і закономірностей 
музично-педагогічного процесу [15].  

Практичне втілення й трансформація мистецько-виконавського та теоретико-
методологічного досвіду в процесі фортепіанної підготовки, застосування набутих 
знань і фахової грамотності під час вирішення методичних і виконавських завдань 
стимулює студента до адаптації, трансформації і, згодом, до творчого оперування 
виконавськими прийомами, засвоєними протягом навчання у виконавському класі. 
Необхідність такого виду творчості зумовлюється тим, що вчитель завжди має справу 
з новим матеріалом, новими умовами його викладання внаслідок мінливості художньо-
педагогічної ситуації. Отже, набутий практичний досвід має також  поповнюватися. 
Опрацювання музичних творів подібних за художньо-методичними завданнями або 
жанрово-стильовими особливостями, потребує відповідних способів вирішення 
поставлених завдань.  

Це зумовлює необхідність будувати на основі отриманого методико-практичного 
досвіду варіативний алгоритм виконавської та методичної роботи над твором 
музичного мистецтва, а також опановувати уміння доцільного його використання на 
практиці, знаходячи найефективніший шлях вирішення педагогічної проблеми. 
Методико-практична творчість учителя музичного мистецтва ґрунтується на 
швидкості, ефективності пошуку доцільного алгоритму роботи над музичним твором, 
гнучкості щодо прийняття рішення в процесі виконання музичного твору або художньо-
педагогічного спілкування з учнями. Вона передбачає готовність майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до пошуку варіативних, дивергентних і творчих педагогічних 
стратегій, що складає основу для формування творчого потенціалу   

Дослідження складного, багатогранного, інтегрального феномену творчого 
потенціалу, зокрема у контексті навчання гри на фортепіано, дозволило виявити його 
зміст, структуру та атрибутивні характеристики. В основу методики формування 
творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва було покладено 
науково-педагогічні підходи: аксіологічний, теоретико-методологічний, особистісно-
креативний, рефлексивний та акме- синергетичний.  

Аксіологічний підхід в нашій роботі ми розглядаємо в контексті дослідження у 
зв’язку з виокремленням ціннісно-спонукального компоненту структури творчого 
потенціалу. Як було зазначено в попередньому розділі, творчий потенціал 
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майбутнього вчителя музики в нашому дослідженні розглядається як система 
особистісно-професійних якостей і здібностей, спрямованих на створення суб'єктивно 
і об'єктивно нового в музичнопедагогічній практиці, що спонукає особистість до творчої 
самореалізації, саморозвитку і професійного самовдосконалення.  

Згідно з тим, що було виокремлено ціннісно-спонукальний компонент творчого 
потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва, вважаємо доцільним 
наголосити на необхідності звернути увагу на спонукальну природу цінностей 
особистості. Мова йде про усвідомлення студентом – майбутнім учителем музичного 
мистецтва – власної внутрішньої потреби у творчій самореалізації в галузі музичної 
педагогіки, цінності педагогічної творчості, цінності фахових досягнень у процесі 
навчання гри на фортепіано. При цьому формування і реалізація власного творчого 
потенціалу набуває для особистості безпосередньої значущості, що дає змогу 
трансформувати потенційну творчу енергію в актуальну, «кінетичну» творчу дію. 
Виходячи з сутності першого – ціннісно-спонукального компонента в структурі 
творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва, в якості першого 
підходу, як одного з найбільш впливових щодо формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя музики, ми виокремлюємо аксіологічний підхід, який ґрунтується 
на спонукальній природі цінностей особистості.  

Педагогічні цінності, як і інші, встановлюються у житті не спонтанно. На думку 
А. Кирьякової, вони залежать від соціальних, політичних, економічних відносин у 
суспільстві, які багато в чому впливають на розвиток педагогіки й освітньої практики. 
У наш час інтерес дослідників залучає широкий спектр різних аспектів цієї проблеми 
[6]. У роботах В. Сластьоніна, Г. Чижакової розглянута історія розвитку аксіологічного 
підходу в галузі педагогічної науки [15]. Формується методологія і понятійно-
категоріальний апарат педагогічної аксіології (Н. Нікандров, В. Сластьонін), 
розробляються концептуальні основи аксіологічноорієнтованої освіти ( А. Артамонова, 
Е. Бондаревська, Б. Гершунський, В. Гінецинський, І. Зязюн). Проводиться 
дослідження складу ієрархії цінностей, які не тільки спрямовують майбутню 
професійну діяльність студента, але визначають його взаємодію зі світом і з людьми 
(Н. Аляб’єва, А. Кирьякова). Автори виділяють наступні групи базисних цінностей 
університетської освіти: академічні цінності, цінності особистісного росту і 
благополуччя, цінності громадянського суспільства, організаційні цінності [1].  

На думку І. Беха, Л. Божович, А. Кавалерова, М. Кагана, І. Зязюна, О. Олексюк, 
М. Отич, В. Сластьоніна, та ін. аксіологічний підхід ґрунтується на розумінні природи 
цінностей і впливу ціннісних орієнтирів на творчу діяльність особистості. До того ж 
аксіологія (від грец. ἀξία –  цінний, λόγος   –  поняття,  вчення) – це філософська 
дисципліна, присвячена вивченню природи цінностей та способів їх пізнання [11]. 
Більшість дослідників погоджуються з думкою, що ціннісні настанови і орієнтації в 
професійній діяльності учителя, зокрема в галузі музичної педагогіки, є невід’ємною 
складовою творчої особистості педагога. За міркуванням О. Олексюк аксіологічний 
підхід актуальний для музично-педагогічної освіти саме тому, що музичний світ та 
музично-педагогічна освіта усвідомлюються як єдина інтегральна система [11, с. 11]. 
Вчена зосереджує увагу на тому, що ціннісне осягнення явищ зовнішнього світу, 
внутрішнього світу особистості і світу музичного мистецтва формує спрямованість 
вчителя музичного мистецтва на духовні цінності та стає активізуючим фактором його 
творчого розвитку [11, с. 17].  

Концептуальною основою аксіологічного підходу в нашому дослідженні є 
усвідомлення цінності творчої природи особистості, зокрема в контексті 
перетворювальної сили педагогічної діяльності в галузі музичного мистецтва. В такому 
контексті педагогічна творчість є основним критерієм, мірилом і головною метою 
ефективної підготовки фахівця в галузі музичної освіти. Так, Л. Романюк наголошує на 
тому, що творчість є однією з найвищих цінностей особистості, яка впливає на 
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вдосконалення як зовнішнього так і внутрішнього світів [14]. При цьому, здатність до 
творчості виступає як внутрішня характеристика особистості. Вона актуалізує 
прагнення вчителя до педагогічної імпровізації, до творчої самореалізації, до розвитку 
творчих здібностей учнів, що перетворює професійну майстерність на педагогічне 
мистецтво.   

О. Отич доводить, що ціннісні орієнтири майбутнього вчителя мають бути 
адаптованими до цінностей, прийнятих у суспільстві, у педагогічній системі, в рамках 
якої відбувається професійна підготовка і діяльність учителя [13]. Разом з тим, 
аксіологічний підхід дозволяє визначати кожного учасника художньо-освітньої 
взаємодії в процесі навчання гри на фортепіано в якості ціннісно-вмотивованого 
суб’єкта діяльності і будувати з ним суб’єкт-суб’єктні стосунки. Таке бачення процесу 
навчання гри на фортепіано майбутнього вчителя музики змушує обирати 
індивідуальні розвивально-творчі методи навчання, що сприятимуть усвідомленню 
студентами цінності власної фахової діяльності та можливості самовдосконалення в 
ній.  

Одна із цікавих, на наш погляд,  проблем, які обговорюються в працях 
вітчизняних і закордонних авторів у сфері вищої освіти – збереження і перетворення 
академічних цінностей і цінностей особистісного зростання. В якості пріоритетного 
завдання професійної освіти аксіологічний підхід акцентує увагу на академічних 
цінностях як сутнісних силах особистості. Цей аспект найбільш широко розкритий у 
наш час дослідниками в області організаційної культури. Так, Деніел Денісон, Роберт 
Хойшберг, Ненсі Лейн і Колін Ліф сформулювали різні набори цінностей і пропонують 
своє бачення необхідного у даному процесі: місія, адаптивність, залучення, 
послідовність. Так, поняття «місія» вчені розглядають з трьох сторін: стратегічний 
напрямок і задум, цілі і завдання, а також бачення. На їхню думку, досяжною місія стає 
лише тоді, коли вона є цінністю для всіх.   

Адаптивність, як високий ступінь гнучкості й розвиненої здатності реагувати на 
діяльнісне середовище, є також цінністю. Залучення припускає зацікавленість у своїй 
діяльності кожного учасника процесу спілкування. На думку авторів, три 
характеристики визначають поняття залучення як цінність: значимість кожного, 
демократична орієнтація і розвиток потенціалу.   

Поняття послідовність у контексті аксіологічного підходу є джерелом 
стабільності, внутрішньої інтеграції й припускає вміння досягати згоди між суб’єктами 
при наявності різних точок зору. Автори вказують на три фактори, що впливають на 
успішність цілеспрямованого спілкування між суб’єктами: ключові цінності, згода, а 
також координація й інтеграція.  

Адаптуючи виділені авторами складові корпоративної культури до організації 
процесу навчання майбутніх учителів музики, ми вважаємо за необхідне приділити 
увагу наступному: у процесі підготовки вербальнотворчого аналізу музичного твору 
слід прогнозувати динаміку проведення діалогу або обговорення змісту уроку; 
враховувати участь у бесіді всіх учнів класу. З цією метою слід проаналізувати всілякі 
рівні сприйняття учнями музично-художнього матеріалу. І, як наслідок – підготувати 
декілька варіантів презентації, завдань, тем діалогів з урахуванням можливостей, 
здібностей, підготовленості й вікових особливостей групи учнів.  

У нашому дослідженні в контекст академічних цінностей і цінностей 
особистісного росту, крім вищевказаних, ми включаємо якість та особливості 
накопичення знань майбутнього вчителя музики. Так, провідними професійними 
якостями, якими необхідно володіти майбутньому вчителеві музичного мистецтва, є 
вміння творчо мислити, бути носієм креативного складу розуму й навичок загальної 
конструктивної діяльності. Разом з тим, саме в конструктивній діяльності роль 
системотворчих цінностей визначає внутрішній світ особистості. Це свідчить про те, 
що творчий акт неможливий без осмислення діяльності. Усвідомлене засвоєння знань 
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у музичній педагогіці, засвідчує О. Олексюк, є «антиподом авторитарних методик 
викладання, наслідування поведінки педагога та бездумного тренування, за 
формулою «чим більше, тим краще» [11, с. 98]. Усвідомлене ставлення потребує від 
студента вмінь самостійно розібратися в загальній і спеціальній музичній термінології, 
у структурі та змісті твору, що виконується. Усвідомлена робота, вважає вчена, сприяє 
виробленню стійких навичок, формує власний підхід до вивчення  музичного твору, 
самостійність мислення та інтерпретації [11].  

У зв’язку з цим у контексті нашого дослідження при вивченні й інтерпретації 
музичних творів, ми концентрували увагу студентів на наступних позиціях:  

– розуміння й уміння виявляти зміст музичного твору;  
– розуміння специфіки й особливостей музичної мови; 
 – адекватність інтерпретації музичного твору (жанрово-стильова відповідність);  
– усвідомлення логічного взаємозв’язку твору, що виконується, у системі 

музичної культури;  
– побудування цілісного образу музичної події або явища при вербальному 

аналізі твору, що інтерпретується;  
– здатність викликати у свідомості нові художні образи;  
– здатність оперувати образами, тобто зіставляти, комбінувати, перетворювати 

смислові контексти у процесі звукотворчості.  
Отже, ми розглядаємо аксіологічний підхід в контексті  формування творчого 

потенціалу вчителя музичного мистецтва у зв’язку з виокремленням ціннісно-
спонукального компоненту означеного феномену, який полягає в усвідомленні 
студентом внутрішньої потреби в творчій самореалізації в галузі музичної педагогіки, 
за умовами якої реалізація власного творчого потенціалу набуває для особистості 
безпосередньої значущості, що дає змогу трансформувати потенційну творчу енергію 
в актуальну творчу діяльність.  

Формування когнітивно-світоглядного компоненту творчого потенціалу, який 
передбачає наявність взаємопов’язаної системи фахових, загально-педагогічних, 
психологічних, соціальних знань, переконань, установок, що у своїй взаємодії 
формують досвід і світогляд майбутнього вчителя музичного мистецтва, у зв’язку з 
такою важливою характеристикою світогляду як інтегративність (О. Горожанкіна), ми 
пов’язуємо з системно-інтегративним та теоретико-методологічним підходом. В. 
Діанова, Ю. Солонін дають наступне обґрунтування вказаному підходу. Вони 
зазначають, що культура в цілому, як і окремі її типи, локальні освіти, існує у вигляді 
стійких утворень, протягом досить тривалого часу зберігають свою своєрідність, 
впізнаваність, стабільність. Осягнення її в такому стійкому стані з певним 
відволіканням від процесів зміни в часі, характеризує підхід, який іноді іменують 
теоретичним. У теоретичному підході конкретність об'єкта замінена абстрактними 
аналогами реальних явищ.  

Зазначимо, що О. Потапенко та В. Іванова теоретико-методологічний підхід 
розглядають як концептуальну схему, яка пов’язує в єдину систему ідеї, форми, 
способи, прийоми організації і побудови теоретичної і практичної частин дослідження, 
тобто органічне поєднання системних та інтегративних елементів процесу навчання з 
урахуванням всіх його напрямків [15], що робить процес фахової підготовки вчителя 
персоніфікованим, цілісним і актуальним.   

Формування когнітивно-світоглядного компоненту творчого потенціалу вчителя 
музичного мистецтва ми розглядаємо  на засадах системно-інтегративного підходу з 
метою сутнісного поєднання всіх складових елементів художньо-інструментальної 
підготовки  студентів.  

Одним із засновників системного підходу вважається Карл Людвіг фон 
Берталанфі – австрійський біолог середини минулого століття, який вивчав ізоморфізм 
законів в самих різних сегментах наукового пізнання. Надалі формуванням основних 
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принципів системного підходу займалися О. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер та 
А. Чандлер. Ці вчені були далекі від системи педагогічних наук, але саме завдяки їх 
наукових робіт системний підхід у педагогіці отримав поштовх до розвитку.  

Розуміння того факту, що педагогіка є дуже складною системою, що 
складається з великої кількості цілей, завдань, принципів, форм і методів, приводить 
до усвідомлення сутності системного підходу. Іншою складовою виділеного підходу є 
категорія інтеграція. На основі численних означень поняття «інтеграція», І. Козловська 
стверджує, що інтеграцією є процес взаємодії певної кількості структурних елементів 
із заданими властивостями, який «супроводжується встановленням, ускладненням, 
зміцненням істотних зв’язків між цими елементами, а результатом такої взаємодії є 
формування інтегрованого об’єкта (цілісної системи) з якісно новими властивостями» 
[9].  

Термін «інтеграція» («integratio» – підсумовування, відновлення цілого з частин, 
об'єднання) виник в XVII ст. в математиці для позначення операції інтегрування 
функцій. У XVIII-XIX ст. цей термін вийшов за межі математики та набув статусу 
загальнонаукової категорії. На думку Ю. Шабанової, інтегратівність – це єдність и 
взаємозв'язок систем, де в центрі уваги знаходиться освітня ситуація та її технологічні 
рішення в побудові «живого» знання [17, с. 96].  

З одного боку, інтеграція проявляє себе як одна зі сторін процесу розвитку будь-
якої системи, з іншого – відображає результат взаємодії її елементів. Вченими були 
спроби об'єднати поняття «інтеграція» та «синтез». Однак ряд дослідників вважають, 
що інтеграція, включаючи в себе синтез як вищу стадію, не зводиться тільки до нього.  

Інтеграція знань здійснюється через розвиток інваріантних понять, збільшення 
їх обсягу та розширення спектра дії. В останні десятиліття в педагогічній літературі як 
синонім до терміну «інтеграція» стали вживати терміни «міждисциплінарний» і 
«трансдисциплінарний підхід».  

На думку вчених, у будь-якій діяльності, особливо спрямованої на формування 
творчого потенціалу  в майбутніх учителів музики в процесі гри на музичному 
інструменті, доцільно дотримуватись певної системи, а у процесі розв’язання нових, 
творчих завдань на заняттях з концертмейстерського класу— уміння моделювати 
необхідні системи. Для здійснення такої роботи студентів зовсім не обов’язково 
моделювати окрему систему. Навпаки, творча робота є взагалі складовою навчальної, 
а також професійної підготовки.  

Т. Бодрова наголошує, що впровадження системно-інтеграційного підходу в 
процес підготовки майбутніх учителів музики є особливо актуальним в умовах 
безперервної системної фахової підготовки майбутніх фахівців музичної освіти [2]. У 
такому випадку системність охоплює всі напрямки навчального процесу, починаючи з 
визначення його мети, моделювання змісту, форм, технологій навчання, засобів оцінки 
та корекції. Наукові положення системного підходу вивчалися такими вченими, як 
Ю. Бабанський, В. Безпалько, О. Пєхота та ін., які підкреслюють, що взаємодія та 
цілісність всіх напрямків і учасників педагогічного процесу стають запорукою їхнього 
фахового зростання. Впровадження системного підходу в формування навчального 
середовища передбачає поєднання багатьох структурних компонентів, 
підпорядковане загальною метою і принципами навчання і виховання. Таке поєднання 
має відбуватися з метою створення організованого, цілеспрямованого й доцільного 
педагогічного впливу на особистість майбутнього учителя музики.   

Проблеми систематизації та інтеграції всіх напрямків підготовки майбутнього 
вчителя музики, зокрема в контексті навчання гри на фортепіано, пояснюється 
неоднорідністю і багатовекторністю його професійної діяльності, яка включає сольно-
виконавський, концертмейстерський та художньо-вербальний елементи. При цьому 
інтеграція, яка трактується в науковій літературі як об’єднання раніше ізольованих 
елементів, що надає зміцнення зв’язків між ними, на шляху формування творчого 
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потенціалу майбутнього учителя музики дає змогу створити цілісну картину світу, 
сформувати творчо-орієнтований педагогічний світогляд. Адже інтеграція в педагогіці 
пов’язується не тільки з отриманням нових знань з різних сфер, а встановленням між 
ними істотних зв’язків між різними явищами в їх цілісній взаємодії.  

Системний підхід визначається п'ятьма основними принципами: цілісністю, 
ієрархічністю, структуризацією, множинністю і системністю. Останній принцип, за 
своєю суттю, об'єднує всі інші принципи, оскільки вказує на те, що кожен об'єкт може 
мати всі ознаки системи.  

Виходячи з цього, ми розмірковуємо так: вплив на студента з метою 
формування в ньому певних виконавських навичок, неможливий без усвідомлення 
його унікальності здібностей, темпераменту, вікових особливостей, можливостей 
пам'яті, сприйняття, рівня довузівської підготовки. Крім того, ефективне навчання 
передбачає розуміння того, що особистість студента з часом може кардинально 
змінюватися під впливом викладачів, форм і засобів навчання, виду практичної 
діяльності (продуктивна, репродуктивна), середовища спілкування, цілей і завдань, що 
стоять перед ним.   

У контексті нашого дослідження, системний підхід передбачає методично 
обґрунтованість кожного обраного вчителем  творчого завдання та їх послідовне 
виконання, що, в свою чергу, забезпечує формування творчого потенціалу. 
Особливості системно-інтегративного підходу в процесі формування творчого 
потенціалу зводяться до таких положень:  

- чітке визначення цілей і встановлення послідовності їх реалізації;  
- досягнення найкращих результатів при найменших витратах, шляхом вибору 

найдоцільніших способів досягнення поставлених цілей;  
- всебічна оцінка можливих результатів діяльності (позитивних і негативних);  
- визначення методів і засобів рішення творчих завдань, їх об’єднання у 

систему.  
Виокремлення креативно-діяльнісного структурного компоненту творчого 

потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва зумовлює обґрунтування 
особистісно-креативного підходу майбутнього учителя музичного мистецтва в процесі 
навчання гри на фортепіано. На думку Н. Кічук, під креативним підходом розуміється 
методологічна спрямованість навчального процесу на розвиток потреби до новизни, 
нестандартне розв’язання навчальних задач у студентів, що дозволяє шляхом 
активізації креативних здібностей забезпечувати  стимулювання як засвоєння 
навчальної інформації, так і її відтворення Визначений підхід забезпечує гармонізацію 
педагогічного впливу й активних дій студентів у навчанні, способів вирішення 
пізнавальних  задач, креативних здібностей студентів і разом з тим, набуття  
досвіду [7].  

Креативна спрямованість освітнього процесу сприяє розвитку орієнтації 
особистості в системі професійних цінностей, вихованню у студентів самостійності, 
активності та ініціативи.   

Позицію Л. Кондрашової, підтримує О. Дубасенюк, яка  вважає, що креативний 
підхід до організації освітнього процесу переорієнтує його з предметно-змістового 
аспекту на особистість майбутнього спеціаліста і виявляється у:  

-формуванні навчальних цілей у вигляді розумових задач;   
-ціннісно-смисловій інтерпретації навчальної діяльності;   
-нестандартних способах і діях по задоволенню потреби у новизні і творчості;   
-створенні авторських програм, проектів, конкурсних творчих робі тощо [5].  
Н. Кічук. в дисертаційному дослідженні [7], звертає увагу на те, що стратегія 

креативного підходу до організації освітнього процесу у вищій школі передбачає:   
- усвідомлення майбутніми вчителями власних особистісних і професійних 

можливостей;  
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- розвиток педагогічних здібностей до рівня креативних;   
- задоволення потреби у новизні і нестандартних способах розв’язання 

професійних проблем;   
-установку на творчість і подолання стереотипних способів та формалізму у 

професійних діях;   
-прогнозування шляхів і вдосконалення творчого потенціалу особистості 

майбутнього фахівця  
Особистісний підхід, як складова визначеного в нашому дослідженні 

особистісно-креативного підходу, проголошується однією з головних тенденцій 
сучасної педагогічної теорії і практики і не має однозначного трактування. 
Особистісний підхід у педагогіці употужнює уявлення про соціальну, діяльнісну, творчу 
сутність людини. Визнання особистості носієм культури і продуктом 
загальноісторичного розвитку не дозволяє розглядати особистість як механічну 
структуру, що навчається, – вважає О. Олексюк. Особистісний підхід, як наголошує 
вчена, означає: « орієнтацію в педагогічному процесі на особистість як мету, суб’єкт, 
результат і головний критерій його ефективності. Він вимагає визнання унікальності 
особистості, її інтелектуальної та моральної свободи, права на повагу. В рамках 
означеного підходу у вихованні передбачається опора на природний процес 
саморозвитку задатків і творчого потенціалу особистості, створення для цього 
відповідних умов». [11, с. 25].   

О. Ідрісов доводить, що особистісний підхід трактується деякими вченими як 
пріоритет індивідуальності в освіті на противагу колективнонівелюючому вихованню. 
Інші пов'язують його з уявленням про цілісність педагогічного процесу. Наявність 
даних трактувань говорить про те, що особистісний підхід, як і сама особистість, не 
може бути зведений до одного єдиного способу його розуміння. Разом з тим, ніхто не 
заперечує, що орієнтація на особистість дозволяє подолати сумативність, 
функціоналізм освітньої системи.  

У контексті нашого дослідження, особистісний-креативний підхід розглядається 
як побудова особливого роду педагогічного процесу, який орієнтований на розвиток і 
саморозвиток особистісних властивостей індивіда, спрямованих на творчу 
самореалізацію. На поєднання з креативністю особистісного підходу вказують 
Т. Буданцева, І. Кукуленко-Лук’янець. Це полягає у можливості забезпечити кожному 
учаснику освітньої взаємодії значно вищу результативність навчально-пізнавальної 
діяльності на основі актуалізації особистісного творчого потенціалу [10].   

Особистісно-креативний підхід виникає на ґрунті взаємозв’язків креативності і 
особистості. Так, вчені А. Маслоу та К. Роджерс розрізняли масштаби креативності, 
відокремлюючи глобальний масштаб креативності в історичному контексті, результати 
якої впливали на суспільство, і особистісний, так званий малий масштаб, результатом 
якого ставали прояви творчої діяльності, в рамках повсякдення. У галузі музичної 
педагогіки, ми говоримо саме про особистісну креативність кожного учасника 
художньоосвітньої взаємодії, кожний прояв творчої активності, який дозволяє 
реалізовувати і розвивати творчий потенціал особистості, надавати їй задоволення в 
процесі творчої взаємодії з творами музичного мистецтва, допомагати саморозвитку, 
самоактуалізації і самореалізації майбутнього фахівця .  

Означені процеси відбуваються на умовах усвідомлення особистістю себе як 
суб’єкта власної діяльності. Суб’єктна позиція проявляється через осмислення 
власних проявів самопізнання, самоаналізу, самоактуалізації, тобто процесів, які в 
психолого-педагогічних науках визначаються як інтегральна якість особистості, що 
визначається як «самість» (У. Джеймс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.). Такі 
процеси є самостійним проявом суб’єктної позиції майбутнього фахівця і визначають 
те, що студент визнає себе активним, автономним і самостійним суб’єктом 
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педагогічного процесу, який сам безпосередньо несе відповідальність за власний 
розвиток, зокрема - професійно-творчий.  

Як вказує І. Кукуленко-Лук’янець, особистісно-креативний підхід стимулює 
свідомість до творчості, що зменшує залежність її від зовнішньої детермінації, 
посилюючи власні особистісні прояви. В такому разі результатом стає звільнення від 
стереотипів, продукування нових ідей, трансмутація знань та досвіду. Як наголошує 
автор, результатом впровадження особистісно-креативного підходу стає 
надситуативна поведінка учасників освітньої взаємодії, що орієнтована на вищі цілі 
[10].  

Виокремлення рефлексивно-інтерпретаційного компоненту творчого потенціалу 
майбутнього вчителя музичного мистецтва, визначило потребу спиратися на 
теоретико-методологічні засади рефлексивного підходу. У методологічному плані, як 
вказує В. Гурієвська, використання рефлексивного підходу зумовлюється потребою у 
використанні педагогічних технологій, спрямованих на усвідомлення процесу, які 
дозволять суб’єкту вийти на метапозицію, у якій він буде «над ситуацією», для більш 
широкого її розуміння, та, одночасно, глибоко усвідомлювати процеси, що 
відбуваються [4].   

Вибір рефлексивного підходу, як одного з впливових, на формування творчого 
потенціалу майбутнього вчителя музики, ґрунтується на засадах самопізнання, 
самооцінки та самореалізації в галузі професійної діяльності вчителя музики, яка 
включає постійну потребу у фаховій рефлексивній оцінці власних проявів креативності 
та навчально-професійних дій.  

Рефлексія розглядається як особливий механізм свідомості, який створює 
можливості для самовдосконалення і розвитку особистості. Рефлексія дає змогу 
майбутньому вчителю музичного мистецтва самодистанціюватися в процесі власної 
діяльності, за допомогою чого усвідомити, яким його бачать інші учасники педагогічної 
взаємодії. Усвідомлення власного образу так, як його сприймають інші учасники 
педагогічної взаємодії  зумовлює активізацію корекційних процесів на основі критичної 
оцінки себе і порівняння з тим фаховим образом, який сприймається як бажаний.   

Всі види педагогічної активності, які здійснює вчитель музичного мистецтва, 
зокрема виконання музичного твору на інструменті, мають ґрунтуватися на 
рефлексивній оцінці. Це зумовить глибоке й усвідомлене пізнання, вибір доцільних 
шляхів вирішення педагогічних проблем, оцінку їх результатів та корекцію подальших 
дій.  

Дослідження рефлексії в контексті творчості, творчого мислення  дозволило 
визначити взаємозв’язок інтелектуального та особистісного, а також відповісти на 
питання щодо джерела виникнення психічних новоутворень у творчому процесі, які 
відповідають за продуктивність мислення в процесі вирішення творчих завдань. 
Творчістю можливо називати, у такому випадку, нові інтелектуальні знання, які 
отримає й аналізує суб’єкт після здійснення певного творчого акту. Крім того, 
важливим аспектом рефлексії в контексті творчої діяльності є те, що рефлексія 
надзвичайно активізується саме перед інсайтом – тобто безпосередньо перед 
отриманням творчої ідеї, і домінує над іншими розумовими процесами в разі 
ефективного й успішного вирішення творчої проблеми, що вказує на наявність 
глибокого зв’язку між активною рефлексивною й продуктивною творчою діяльністю.  

В контексті діяльності вчителя музичного мистецтва, такий зв’язок дає змогу 
майбутньому фахівцю, активізуючи рефлексивні дії, зробити процес педагогічної 
творчості більш успішним, продуктивним, і, відповідно, більш ефективно розвивати 
творчий потенціал. Отже, рефлексивний підхід до формування творчого потенціалу 
майбутніх учителів музичного мистецтва виокремлюється у даному дослідженні як 
один із впливових на формування досліджуваного феномена, і ґрунтується на засадах 
самопізнання й самооцінки в процесі творчого здійснення навчально-фахової 
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діяльності через формування в студентів усвідомленої потреби у фаховій 
рефлексивній оцінці власних творчих проявів з метою підвищення їх ефективності й 
продуктивності.  

Останній виокремлений нами підхід – акме-синергетичний – пов’язує всі 
викладені вище теоретико-методологічні підходи у єдину систему, націлену на 
помноження всіх ресурсів особистості – інтелектуальних, психологічних, вольових і 
творчих – на шляху особистісного та творчого розвитку. Метою впровадження акме-
синергетичного підходу в підготовку майбутніх учителів музики є досягнення ними 
максимального рівня професійного розвитку шляхом самоорганізації і самовираження.   

Акмеологія розуміється як наукова дисципліна, яка вивчає феномен розвитку 
людини, індивіда, суб’єкта власної діяльності, яка досягає найвищого рівня у своєму 
розвитку (К. Абульханова-Славська, А. Бодальов, А. Деркач та ін). В контексті 
професійної підготовки майбутніх вчителів акмеологічний підхід розроблявся у 
наукових працях А. Бодальова, Н. Кузьминої, М. Поташника та ін. Цей підхід визначає 
специфічне наповнення професійної підготовки майбутнього фахівця, здатного до 
найвищого рівня власного професійного розвитку. В умовах акмеологічного підходу 
професійна підготовка вчителя  має бути націлена на формування в нього таких 
якостей, як відкритість новому, системний спосіб мислення, здатність до об’єктивної 
самооцінки, висока вмотивованість на досягнення тощо.  

Акмеологічний ресурс розвитку творчого потенціалу вчителя є таким, що 
спонукає його до творчої діяльності. У центрі акмеологічної педагогіки знаходиться 
професіоналізм учителя-дослідника, в процесі творчої педагогічної діяльності. За 
визначенням науковців, акмеологічний підхід до професійної підготовки студентів 
дозволяє створити унікальну систему, в якій творчі досягнення майбутніх фахівців 
готується за допомогою використання інноваційного педагогічного досвіду, 
педагогічної імпровізації, пошуком нових способів організації освітнього процесу. 
Означений процес будуватиметься з урахуванням гуманістичної спрямованості 
музичнопедагогічної діяльності, усвідомлення цінності навчання в галузі 
музичнопедагогічної освіти, творчого підходу до художно-педагогічної взаємодії, 
новаторства, інтуїтивності, ініціативності.   

А. Козир визначає, що акмеологічний підхід передбачає, що викладання втрачає 
ознаки авторитарності і набуває діалогічності  на засадах творчої взаємодії всіх 
партнерів, що спонукає студентів до самостійного розвитку. Акмеологічний вплив 
педагога стимулює розвиток креативності і рефлексивності, вказує дослідниця. Адже 
«акмеологічний вплив доцільно розглядати як процес і результат перетворення 
зовнішніх вимог у внутрішні особистісні переконання студента, як досягнення 
акмеологічного ефекту переходу майбутнього вчителя музики в якісно новий стан 
оптимальної самореалізації» [8].  

На думку С. Олійнік акмеологічний підхід стосовно до процесу становлення й 
розвитку особистості вчителя віддзеркалює новітні тенденції в освітній галузі, він 
«спрямований на самореалізаційне здійснення потенційно закладених в людині 
можливостей і нахилів, дослідження внутрішніх, глибинних психологічних процесів, які 
кермують механізмами її саморозвитку» [12]. Сьогодні акме-синергетичний підхід в 
якості підґрунтя має концепцію освіти, яка визначає особистість як цілісну структуру, 
що постійно еволюціонує і змінюється, та передбачає зміну параметрів фахової 
підготовки майбутніх учителів, зокрема музичного мистецтва, з орієнтацією на таку 
особистість, що дозволяє розробляти нові принципи і педагогічні умови формування 
творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Такі вимоги сьогодення передбачають побудову особливої педагогічної 
системи, ознаками якої буде наявність міждисциплінарних зв’язків, нелінійність та 
відкритість, що відповідає ознакам синергетичної педагогічної системи.  
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Синергетика розуміється як теорія самоорганізації складних систем, що 
змінюються. Вона репрезентує універсальні закони розвитку таких систем, 
проникаючи в сферу багатьох наукових напрямків, зокрема в педагогічні науки. 
Формування творчого потенціалу, у ракурсі синергетики передбачає націленість 
педагогічної системи на перехід до творчих проблемних методів, здатних забезпечити 
формування творчої особистості. За визначенням О. Вознюк та О. Дубасенюк 
синергетичний підхід до формування творчої особистості ґрунтується на таких 
положеннях:   

- творчість є основою розвитку емпатії і формування непрагматичної духовної 
орієнтації;   

- творчість є шляхом до виходу в сферу парадоксального і багатомірного, вихід 
за межі установок особистості;   

- творчість є метою розвитку особистості [3].  
Вважається, що ідея всебічного міждисциплінарного синергійного розвитку 

особистості ефективно реалізується в акмеології, метою якої є вивчення таких питань, 
як: закономірності реалізації і формування творчого потенціалу особистості в процесі 
творчої діяльності на шляху саморозвитку і професійного самовдосконалення; 
позитивні й негативні чинники досягнень; самоорганізація і самоконтроль в процесі 
досягнення «акме». На нашу думку, «синергетична акмеологія» синтезує в собі засади 
двох різних наукових напрямів – акмеології та синергетики. Її метою виявляється 
вивчення «досягнення максимальної досконалості будь-якою соціальною системою 
(зокрема, окремою людиною) за допомогою самоорганізації».   

Отже, проведений аналіз дозволяє висновувати: вважаючи те, що творчий 
потенціал майбутнього вчителя музики визначається як складне інтегральне 
утворення, ми виокремлюємо та обґрунтовуємо, відповідно до визначених критеріїв, 
найбільш ефективні теоретико-методологічні підходи до формування творчого 
потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі навчання гри на 
фортепіано. Такими підходами визначено: аксіологічний, системно-інтегративний, 
особистіснокреативний, рефлексивний, акме-синергетичний. 
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