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ПРОБЛЕМИ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН ‒ ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ  

В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ 

 

У статті розкривається сенс національної ідеї України у поступовому подоланні 

примітивного погляду на роль людини в соціокультурному просторі;боротьба за 

гуманітарний вибір власного суверенітету є збереженням історичного оптимізму та 

переходом від романтичного просвітництва до демократичного патріотизму. 

Ключові слова: метафізика історії, архетипи професіоналізму, інформаційна 

цивілізація, національна ідея, патріотизм, саморегуляція особистості, нова генерація. 

 

Постановка проблеми. Метою гуманітарної освіти є проблема інформаційно-

психологічної безпеки особистості в процесі створення комунікативно-інформаційного 

середовища. Ось чому особливістю гуманітарно-філософського розвитку майбутнього 

професіонала виявляється перехід від догматичного підходу формування стереотипів 

мислення до Європейського рівня громадянських якостей авіафахівця. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання професійної підготовки 

фахівців авіаційної галузі є основним напрямком багатьох наукових студій, в яких 

відображаються результати сучасних досліджень, що розвивають погляди В. Вернадського, 

Я. Корчака, А. Макаренка, Н. Лумана, З. Фройда, К. Юнга і деяких інших вчених 

закономірно підводять до висновку про необхідність філософсько-теоретичного осмислення 

ідеї загального інформаційного поля в галузі прикладних (педагогічно-психологічних, 

професійно-педагогічних) досліджень, що має безпосередньо практичне значення для 

професійної підготовки молодого авіатора до розуміння сутності своєї екстремальної 

професії. 

Існують значні відмінності в поняттєвому апараті в підходах до виділення 

професійного розмаїття основних тенденцій відтворення операторів складних систем 

управління у багатьох авторів (Т. Плачинда, В. Рижиков, І. Скловський). У той же час, 

аналіз сучасних підходів дозволяє виділити деякі центральні положення, котрі підтриманні 

багатьма фахівцями в цієї галузі. Постійний діалог між професіоналами дозволяє 

відпрацьовувати найбільш оптимальні форми підготовки молодого авіатора. Так, наприклад, 

виділяється освітнє середовище, як важливе джерело підготовки авіафахівця, який спирався 
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на інтенції української національної ідеї. Цей об’єктивний факт засвідчує появу в  

XXI столітті нової історичної реальності, котра вписується в «штучний світ», тобто в 

техносферу (де панує технократизм змагання нової техніки, технологій тощо) та ноосферу 

(де інформація та її суб’єкт відображують особистісний індивідуальний вимір сучасного 

фахівця). Активне використання поняття «гуманістика» інформаційного середовища 

розглядається нами, з одного боку, як ускладнення розуміння соціального середовища, а з 

іншого – як необхідність переходу до інноваційних методик в процесі всебічного розвитку 

молодого авіатора сучасності (В. Аксьонова, В. Зарин, М. Ляховецький, О. Скловська). 

Метою статті є вивчення досвіду соціально-гуманітарної підготовки майбутнього 

авіатора за допомогою осмислення закордонного та власного досвіду льотних навчальних 

закладів, зокрема кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук ЛА НАУ. 

Виклад основного матеріалу. Життєдіяльність курсанта ЛА НАУ розгортається як в 

етносоціальному середовищі, так і в інформаційному полі, яке створюється в залежності від 

рівня корпоративної культури.  

На рубежі тисячоліть достатньо активно використовуються поняття «професійна 

підготовка фахівців», «суб’єкт інформаційної сфери», «інфраструктура освітнього 

простору», «суб’єктивація громадської активності», «корпоративна авіаційна культура», 

«цивілізованість патріотичних поглядів», «національне усвідомлення особистості».  

Така ієрархізація в онтологічному та епістемологічному сенсах відображує 

суб’єктивацію молодого авіатора в інформаційній взаємодії з корпоративним, професійним 

та етносоціальним оточенням, що має свою закономірну специфіку системно-структурного, 

логічного та ситуативного функціонування, як нелінійно-постнекласичне осмислення 

майбутньої професії (синергетичний ракурс). 

Неоліберальна історіографія зараз реалізує іноді шляхи механічної заміни «супер-

інтернаціоналістичних» радянських міфологем виховання за стереотипами лише 

моністичного тлумачення сенсу «етносоціальної енергії», середовища, природи 

(суб’єктивуючи вчення В. Вернадського про ноосферу). 

Тривалий час філософія у просторі фундаментальних засад освіти становила важливий 

компонент дефініційно-системного мислення, використовуючи спадщину «великих педагогів і 

філософів», розгортаючи як додаток духу, сукупну гуманістику виявлення глобальних 

соціокультурних трансформацій суспільства. Оскільки є кодекс загальнолюдської моралі, що 

передбачає виявлення поваги навіть до громадської (віктимної) жертви постає, як духовна 

відповідальність за долю етносу, зокрема спрямування на з’єднання когорти свідомих 

патріотів. Без цього майже не можна припинити «ліберальну демагогію» або лише з’ясувати 

участь вихованця в необхідних соціальних змінах, або часто-густо, зрозуміти про те, що нібито 

наша педагогічна парадигма – це механічний конгломерат знань наукових і духовних. У 

понятійній системі «етичний нахил парадигми», ще з ранньохристиянських педагогів, завжди 

статус Наставника займав центральне місце, бо він допомагав орієнтуватися серед 

філософських концептів, до тієї чи іншої галузей соціокультурної дійсності, оскільки 

демократичний патріотизм є запорука прогресу освіти і української держави та суспільства. 

Саме цей шлях розгортання філософії, як оновленої характеристики освіти, притаманний не 

тільки для давнини і нового часу, а й для XXI століття. 

Інновації мають бути пов’язані з осмисленням відповіді видатних українських 

гуманістів, в першу чергу, Великого Кобзаря, з його прогнозом про створення на еволюційній 

основі «сім’ї великої, вільної, нової», яка через страждання трансформує український етнос в 

українську політичну націю. Така логіка є гуманістичним внеском носіїв демократично-

патріотичного напрямку у європейський шлях розвитку. Іншими словами, філософеми 

людяності простору освіти, як і загальна філософістика, потребують звернення саме до ідеї 

гуманізму, який суттєво впливає на стабілізацію соціального простору, може висувати проекти 

реформування освіти, її безперервного існування в майбутньому, що дає можливість її 

реорганізації на основі існуючих «українських шкіл майбутнього», особливо за досвідом 
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В. Сухомлинського. Звичайно, аж ніяк і не завжди ці проекти співвідносилися з соціально-

культурними, фінансовими ресурсами, але вони завжди випереджали свій час і задавали 

перспективу в розвитку освітньої системи і філософської педагогічної думки. 

Стан справ у освітньому просторі України поступово почав конструктивно 

змінюватися. Створюються асоціації і об’єднання філософів та педагогів, що спеціалізуються в 

галузі гуманізації освіти, виявляють зацікавленість до проблем філософії нестабільності, до 

наукових методів її подолання за допомогою досвіду духовних побратимів з Прибалтики, 

Молдови та інших регіонів, де відбулося громадське гальмування етносоціального 

протистояння, яке трансформувалося у форми політичної конфронтації між корінним та 

«нетитульним» населенням. 

Аналіз ментально-ціннісних символів формування масової національної системи 

виховання потребує уважного вивчення шляхетної традиції, оптимізуючи комунікативну 

гуманістику соціального простору у дусі «освітньої парадигми», змістовне значення якої має 

ще бути узгодженим науковою елітою з таким поняттям як «педагогічна парадигма» 

(В. Андрущенко, Є. Борінштейн, В. Кремень, М. Романенко). Здійснений аналіз 

продемонстрував, що зберігаючи загальне епістемологічне значення терміну «парадигма», що 

відображує систему взірців, методів, прийомів та засобів освітньо-історичного пояснення, 

зміст поняття «освітня парадигма» знаходить своє онтологічне висвітлення у контексті 

існування процесу базового рівня професійної комунікації, як систему онтологічних сенсів та 

індивідуальних аспектів філософських тлумачень пізнання освітніх парадигм. Вже наприкінці 

80-х років XX ст. в Україні почали вживати це поняття, щоб продекларувати те, що «офіційна 

філософія» відмовляється бути добровільною «прислужницею ЦК КПРС». Тому й 

посилюється пошук епістемологічних носіїв шляхетних поглядів. У якісній етносоціальній 

зміні понять засвоєння нових категорій, що є відтворенням ідеальних патернів під впливом 

метаморфоз духу істини, іде метафізичний поступ, близький тому, що відображають дух і 

світських, і релігійних почуттів в процесі постійного пошуку сенсу життя. 

Аналізуючи дані таблиці 1, ми з’ясовуємо пізнавальні установки і соціальні орієнтири 

професійно-комунікативного навчання майбутніх авіаторів, що обумовлені світовими 

тенденціями комунікативного суспільства. Це відображається в освітньому просторі 

європейських країн, у професійно-комунікативній підготовці українських фахівців тощо. 

Професійна хода буття використовує синкретичне осмислення громадянської відповідальності 

молодих авіаторів, які почали більш чітко усвідомлювати власну професіоналізацію, але в 

аспекті поглиблення процесів демократизації в Україні. 

Структура нашого дослідження передбачає аналіз еволюції професійної свідомості 

курсантів ЛА НАУ у постімперську добу на фоні власного духовного розвитку, соціальної 

участі особистості в процесі становлення громадянського суспільства та суперечливої зміни 

вектору політичної активності українського народу. Простежується перманентний конфлікт 

«батьків і дітей», прихильність молодого покоління до громадянської взаємодії на користь 

становлення цивілізаційних чеснот пасіонаріїв (Л. Гумільов), але у контексті національних 

вимог до негайної реалізації ідеалів патріотичних носіїв площини європейської 

відповідальності, що висвітлює роль християнських ідеалів (М. Вебер), щоб більш вдало 

формувати громадянські та професійні якості майбутніх фахівців, носіїв професійно-

екологічної доктрини, серед захисників Кобзаревих проявів духу політичної нації. У цілому 

соціально-гуманітарний комплекс знань, головним чином, окреслює ноосферо-цивілізаційний 

сенс професійної культури, який ми аналізуємо, як духовну рису фахівця, зокрема відображує 

етичний і морально-духовний портрет фахівця льотної справи тощо. За умов 

постіндустріальної доби української цивілізації, він діє таким чином, щоб мати чіткі 

громадські уявлення та усвідомлення аксіологічного аспекту своїх прав та обов’язків, 

демонструючи креативне зростання, становлення генерації «нової духовної аристократії». 

 

 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

22 

 

Таблиця 1 

Пізнавальні установки і соціальні орієнтири професійно- 

комунікативного навчання майбутніх фахівців (в%)  

(Льотна академія Національного авіаційного університету України) 
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Відмінні 18,9 18,2 15,4 15,1 11,7 14,9 

Добрі та відмінні 43,7 40,9 41,2 32,9 35,3 42,7 

Добрі та задовільні 32,0 40,9 37,4 45,2 43,8 36,9 

Задовільні 5,3 — 5,9 6,9 9,2 5,4 

 

Дані таблиці 2 відображають рівень пізнавальної активності і мотиви льотного 

навчання, щоб викладачі соціально-гуманітарних наук мали змогу реально ефективно 

формувати громадянську позицію майбутніх авіаторів, корегувати використання 

методологічних платформ гуманітарних наук, з філософських позицій оцінювати рівень 

патріотизму і професіоналізму, саме зараз співпадає з втіленням у процес навчання 

європейських ідеалів та цінностей. У той же час, окрема авіаційна корпорація найбільш 

оптимізує можливості для творчого зростання молодої генерації, якою створюються 

оптимальні умови для апробації громадських навичок. Вихід на друге за ціннісною вагою 

місце такої галузі, як особиста професійна «ніша у суспільстві», «корпоративна культура у 

цивільній авіації», висвітлює комунікативно-професійні орієнтири серед респондентів. З 

одного боку, це відображує привабливість опанування онтологічних цінностей, і гальмує у 

свідомості молоді пріоритети «бізнесу і розваг». З іншого боку, тут не обійтись без системного 

свідомого відношення до гуманітарного навчання у вищому навчальному закладі. Істотний 

вплив на «успішність» курсантів, мають мотиви професійної комунікації в аспекті орієнтирів 

навчання (фундаментальне і прикладне знання), що знайшло підтвердження у різноманітних 

варіантах курсантських відповідей. Сенс соціального буття є те, без чого чітко виявити 

корисну мету неможливо. Сьогодні, як ніколи, молода людина формує свої життєві умови, 

пов’язуючи власну долю зі зміцненням українського державного суверенітету. Взаємодія 

професіоналізму, філософії, моралі, громадської думки об’єднують носіїв громадських 

традицій у дусі «нескореної козацької нації». Етичні норми, звичаї, у процесі виховання 

молодих патріотів формуються завдяки гуманістиці оптимізму, легітимного механізму 

громадського захисту. Цивілізований патріотизм можливо розвинути завдяки рефлексії, 

соціально-філософському аналізу настроїв і власних почуттів (своїх козацьких пращурів, що 

мали у свідомості природну гуманістику внутрішньої правди, самоочищення і любові як до 

всієї України, так і до окремої людини) та завдяки вільному опануванню безцензурної 

інформації відповідно духу критичного раціоналізму. 
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Таблиця 2 

Пізнавальна активність і мотиви льотного навчання майбутніх фахівців  

для подолання стереотипів волюнтаризму і споживацької психології 
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«5» 8.8 17 13.3 14.5 13.6 17.8 25.1 — — 

«5-4» 37.8 38.9 44.4 39.5 45.4 43.6 41.4 5 3 

«4-3» 45.5 39.2 34.8 39.3 36.3 34.7 28.8 15 21 

«3» 9.5 5 7.8 6.6 4.8 3.2 4.4 80 75 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  Питання про те, чому у творчості 

педагогів-просвітників йде таке ретельне софійне осмислення героїчної віктимності 

історичного етносу, постає як еволюційний поштовх до самовідтворення української 

політичної нації, де світовий розум ‒ це принцип, який діє оскільки не можна обожнювати дух 

насилля, дикунства, варварства. По-перше, необхідно усвідомлювати у змісті українського 

буття роль загальної ідеї, яка обумовлює розуміння віктимності історії, до якого подібні (як 

споріднені) форми Логосу та розуміння свого «Я» видатною людиною (її часто імітує «видатна 

посередність»). По-друге, софійність репрезентує своє «Я-буття» – шляхетну духовність волі 

проти «бунту мас». Ціннісні ознаки лише тоді перемагають, коли відзначають також роль та 

значення цивілізаційних умов присутності римського права, в якому відправним пунктом є 

поняття легітимного захисту гідності людини. По-третє, в європейській культурній традиції 

національний дух діє відповідно принципам громадського оновлення, оскільки свобода, 

безумовно, є першоджерелом, що заявило про себе як про свідоме концептуальне осмислення 

антроподицеї надії, що об'єктивує феномен віктимної софійності носіїв етносоціальних верств, 

що поєднує соборну волю всіх регіонів і верств в єдине ціле. 

Перспективами подальших досліджень даної проблеми є софіологічне розуміння 

механізму громадського опору бюрократичній протидії, що свідомо заторкує рух невігласів з 

їх обожнюванням негативізмів зовнішнього тиску на владу. У центрі уваги подальших 

досліджень має бути також аналіз опозиційної (іноді латентної) свідомості молодої людини, 

яка має право поєднуватися з однодумцями, а також – право на презентацію сполучення 

етносоціальних інтересів і громадян, і окремих регіонів з відшкодуванням помилок політичної 

авторитарності влади, бо саме такі дії свідомих громадян гальмують вектор метафізичної 

державної сили. Без цього важко протистояти у еволюційній площині ворогам і, зокрема 

агресивним сусідам. Неможливо також тільки за допомоги етнобіологічних підходів (соціал-

дарвінизм), без змістовного логічного аналізу того, що означає поняття «освітнє буття» або 

«суверенне мислення», нарешті, «фрагментарність сучасного життя», без філософського 

розуміння механізмів діяльності «національних влад і опозиціонерів» тощо, зрозуміти 

феномен національної ідеї.  
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THE PROBLEMS OF ETHNO-SOCIAL CHANGES ARE THE PHENOMENON OF THE 

NATIONAL IDEA IN THE EDUCATIONAL CONTEXT 

 

Abstract. Formulation of the problem. The purpose of humanitarian education is the 

problem of informational and psychological security of the individual in the process of creating a 

communicative and informational space. That is why the peculiarity of the humanitarian and 

philosophical development of the future professional is the transition from a dogmatic approach to 

the formation of stereotypes of thinking to the European level of civil qualities of aviation specialist. 

Analysis of recent research and publications. The issues of professional training of aviation 

specialists are the main focus of many scientific studies, which reflect the results of modern studies 

that develop the views of V. Vernadsky, Y. Korchak, A. Makarenko, N. Luman, Z. Freud, K. Yung 

and some other scientists logically lead to the conclusion that the philosophical and theoretical 

conception of the idea of a general information field in the sphere of application (pedagogical-

psychological, professional and pedagogical) research is of practical significance for a 

professional preparation of a young aviator to understand the essence of his extreme profession. 

There are significant differences in the conceptual apparatus in the approaches to the selection of 

the professional diversity of the main tendencies of reproduction of operators of complex control 

systems by many authors (T. Plachinda, V. Rihikov, I. Sklovsky). At the same time, the analysis of 

modern approaches allows to highlight some central provisions, which are supported by many 

specialists in this field. Permanent dialogue between professionals allows you to work out the most 

optimal forms of training a young aviator. For example, the educational environment is highlighted 

as an important source of training for aviation specialist who relied on the intentions of the 

Ukrainian national idea. This objective fact testifies to the emergence in the XXI century of a new 

historical reality that fits into the "artificial world", that is, in the technosphere (where technocratic 

competition of new technology and appearance of new technologies, etc.) and the noosphere (where 

information and its subject reflect individual measurements of modern specialist). The active use of 

the notion of "humanism" of the information environment is considered by us, on the one hand, as a 

complication of the understanding of the social environment, and on the other – as the need for the 

transition to innovative methods in the process of comprehensive development of the young aviator 

of the modern life (V. Aksonova, V. Zaryn, M. Lyakhovetsky , O. Sklovskaya). 

The purpose of the article is to study the experience of the future aviators and their social 

and humanitarian preparation by means of comprehension of the foreign and native experience of 

flying educational institutions, in particular, the Department of Professional Pedagogy and Social 

and Human Sciences LA NAU. 

Ethno-social problems of changes are the phenomenon of national idea in educational 

context. The sense of Ukrainian National idea is in gradual overcoming of the primitive view of the 

human role in sociocultural space. 

The struggle for humanistic dimension of the own sovereignty is the maintaining of 

historical optimism and the transition from romantic enlightenment to democratic patriotism. 

Key words: Metaphysics of history, archetypes, professionalism, informative civilization, 

national idea, patriotism, self-regulation, new-generation.  
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У статті проведений системний аналіз підручників, навчальних і методичних 

посібників з трудового навчання, які сьогодні застосовуються учнями і вчителями середньої 

школи та студентами і викладачами вищих навчальних закладах. Були також досліджені 

різні підручники, навчальні посібники, довідники, задачники та інші методичні матеріали, 

які були підготовлені з інших предметів. Системний аналіз навчальної літератури, 

проводився з використанням спеціальних критеріїв, запропонованих у монографічному 

дослідженні. 

Ключові слова: підручник, навчальний посібник, довідники, задачники, середня школа, 

вищий навчальний заклад. 

 

Постановка проблеми. Робота з удосконалення якості навчання ведеться 

безперервно і ніколи не може бути припинена. Це пояснюється, насамперед, бурхливим 

розвитком науки і техніки, яка повинна знаходити висвітлення в навчальних програмах, 

підручниках і навчальних посібниках, а також і тим, що змінюються пізнавальні можливості 

у тих, хто навчається, удосконалюються методи і технічні засоби навчання (ТЗН), що 

дозволяє збагачувати зміст навчання. Сучасна підготовка фахівців ставить перед навчальним 

процесом нові вимоги як у частині його змісту, методів, засобів і форм,так і в частині його 

організації і управління. Виконання цих вимог висуває в якості одного з основних напрямків 

підвищення якості навчання фахівців – розробку технології навчання (ТН), яка забезпечує 

необхідний рівень підготовки в оптимальних умовах організації навчально-виховного 

процесу (НВП). 

Навчальна література є невід’ємним компонентом усього навчального процесу. У 

загальній системі засобів навчання вся література служить основним стержнем для 

одержання певних знань. Важливість і необхідність підручника в навчальному процесі 

загальновідома. Видатний чеський педагог Я. А. Коменський сказав, що книга є 

найголовнішим засобом навчання з усієї системи засобів навчання [4, с. 95]. 

К. Д. Ушинський назвав підручник «фундаментом гарного навчання» [7, с. 383].  

Тому серед усього різноманіття різної літератури підручник є першим і 

найважливішим джерелом знань для учнів, і його слід розглядати як один з основних 

компонентів усього комплексу засобів навчання. Концентрація змісту освіти навчальних 

програм у підручниках, навчальних посібниках та ін. методичних матеріалах дозволяла і 

дозволяє зараз вирішувати багато освітніх питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необходимость глубокого 

функционального анализа школьных учебников в свое время указывали многие видные 

исследователи проблем учебника (Ю. К. Бабанский, И. Д. Зверев, И. Я. Лернер, 

В. Н. Столетов, Н. Ф. Талызина, С. Г. Шаповаленко и др.). Они отмечали, что при 

построении модели учебника необходимо научно определить назначение каждого его 

элемента как первичного условия и научного подхода к построению его структуры.  

Великий вклад в діло розвитку системи трудового навчання і професійної підготовки 

(теоретичні дослідження, практичні розробки і реалізація їх на практиці) внесли видні учені 

(С. Я. Батишев, А. П. Бєляєва, Б. С. Гершунський, Н. К. Дєєва, А. Г. Калашніков, 
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Є. Г. Костяшкін, Д. О. Тхоржевський, В. К. Сидоренко, М. М. Шкодін, А. Г. Щеколдін та ін.) 

і які дали певну картину розвитку цієї системи освіти в цей період (до 1991 р.).  

Мета статті. Метою статті є системний аналіз навчальної і методичної літератури з 

трудового навчання, яка сьогодні застосовується вчителями і викладачами в навчальному 

процесі в школах та вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Першим звернув увагу на досить велику кількість 

помилок, неточностей у навчальній літературі науковий співробітник НДІ педагогіки 

України Н. М. Розенберг [8, с. 116]. Тому далі нам хотілося б акцентувати увагу на тих 

загальних недоліках, з якими довелося зіштовхнутися, провівши системний аналіз різних 

підручників, навчальних посібників та іншої літератури. 

Тому далі нам хотілося б акцентувати увагу на тих загальних недоліках, з якими нам 

довелося зіштовхнутися, провівши системний аналіз різних типів підручників, навчальних 

посібників та ін. літератури. Анализу были подвергнуты учебники и учебные пособия с 

трудового обучения. Более подробно эти исследования изложены в монографии [1, с. 128-135]. 
Розглянемо навчальний посібник авторів Л. В. Ажаман, А. Е. Миколаєнко [5]. Цей 

навчальний посібник містить неточності та помилки, як у стилістичному, так і в технічному 

плані. 

1. Автори на початку «Розділу III. Електротехнічні роботи» на (с. 153) у меті уроку 

№ 21-22 пишуть: «формувати інтерес до професії електротехніка, електромонтажника». 

Електротехніка – такої професії немає. Електротехнікою називають розділ технічного 

предмета, де вивчають протікання фізичних процесів в електричних колах. Останнє, що 

відзначають автори у меті уроку: «виховувати почуття прекрасного…». Тут увагу учнів 

потрібно акцентувати на таких якостях, як: особлива увага до виконання роботи, 

відповідальність за якість виконуваної роботи, безпомилкове виконання окремих операцій зі 

складання електричних схем тощо. 

2. Відповідно до Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) з 1982 року в усьому 

світі введені нові міжнародні стандарти на різні електротехнічні та фізичні одиниці виміру, а 

також на умовні позначки на електричних схемах. 
3. На сторінках 174, 175, 176, 178 та ін. наведені неправильні умовні позначення 

різних елементів.  

4. На багатьох електротехнічних схемах написи виконані не за стандартами [с. 176 

(рис. 70); с. 177 (рис. 8); с. 187 (рис. 2) і т.д.]. 

5. На деяких електричних схемах автори допускають грубі помилки, не проставляючи 

крапки в місцях зʼєднань елементів. Наприклад, поглянемо на електричну схему на с. 187, 

рис. 2, де зображено двополярне джерело живлення. Конденсатори С1 і С2 виконують роль 

фільтрів цих джерел живлення. Вони не приєднані до схеми. Це грубе порушення на 

електричній схемі. 

6. В окремих випадках автори беруть рисунки електричних апаратів з книг інших 

авторів і не вказують на це в списку літератури [с. 166 (рис. 13); с. 164 (рис. 10)]; рис. 13 

автори запозичили із книги авторів Б. М. Терещук, В. І. Туташинський, В. К. Загорний 

[9 с. 169], причому в нову книгу цей рисунок перейшов з тими ж помилками; на електричній 

схемі взагалі немає написів; рис. 10 запозичений з навчального посібника М. В. Анісімова 

[2, с. 71]. 

7. Наприкінці книги, де наведені інструкції, правила техніки безпеки, автори 

допускають дуже серйозні помилки. На (с. 270) в правилах електробезпеки в пункті 4 (б) 

наводять захисні пристрої, за допомогою яких можна фіксувати наявність напруги на 

електричних проводах. Як пристрої автори пропонують використовувати «пробник з 

неоновою лампочкою» і «контрольну лампочку». Необхідно відзначити, що пристрій з 

неоновою лампочкою називається «індикатором». Друга груба помилка авторів є те, що вони 

рекомендують застосовувати «Контрольні лампочки». Відповідно до «Правил улаштування 

електроустановок» (ПУЕ) «Контрольними лампочками» категорично забороняється 

користуватися. 
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Розглянемо побудову і зміст двох підручників з трудового навчання авторського 

колективу Б. М. Терещук, В. І. Туташинський, В. К. Загорний [9; 10]. 

1. На с. 154 автори намагаються дати нове визначення поняттю «напруга» [9]. 

Дослівно в підручнику написане таке: «За паралельного зʼєднання електричний струм 

виконує однакову роботу, витрачену на нагрівання й світіння спіралей електричних ламп. Ця 

робота і визначає нову фізичну величину, яку називають електричною напругою». Те, що 

автори називають напругою, суперечить і загальноприйнятим і науково доведеним поняттям, 

викладеним у підручниках з фізики, електротехніки та інших. 

2. Автори порушують хронологію подачі спеціального навчального матеріалу, а саме: 

спочатку дають матеріал про паралельне зʼєднання споживачів (§ 31, с. 153), а потім у 

(§ 34 с. 161) – матеріал про послідовне зʼєднання споживачів. 

3. Наприкінці (с. 153) і на початку с. 154 подається поняття електричного струму. 

Називаючи цей термін як «сила струму», що є неправильним з погляду державних 

стандартів, неправильно трактують поняття взаємодії струмів. Струми не можуть 

притягатися і відштовхуватися [9, с. 155, 2 абзац]. Ці фізичні процеси можуть протікати між 

магнітними полями, які виникають навколо провідників зі струмом. 

4. На (с. 159) є рис. 146, на якому зображений стенд із електричною проводкою 

лічильника. На цьому стенді наведені електричні елементи і електропроводка, які 

використовувалися років 40 тому. Цей стенд запозичений з підручника автора 

С. К. Андріївського [3, с. 65]. 

5. Із цього ж підручника (3, с. 18) авторами запозичені електричні схеми [9, с. 173], які 

можна було б навести, якщо їх перекреслити з урахуванням нових державних стандартів.  

6. На сторінці 174 наведена практична робота 21. В назві роботи учням рекомендують 

«Перевірка електричного струму в колі за допомогою пробника» (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Наведена сторінка 174 із підручника [483] 
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7. При виконанні самої роботи автори рекомендують перевірити за допомогою 

електричного пробника наявність напруги на різних ділянках електричного кола. Це вже 

ближче до істини. Пов’язано це з тим, що за допомогою будь-якого пробника (електричного 

або електронного) можна перевірити тільки наявність напруги. Наявність струму в ланцюзі 

можна перевірити можна тільки за допомогою приладу (амперметра). 

8. Усі ці нюанси повинні бути дуже докладно розписані в підручниках для учнів. 

Помилок тут ніяких не може бути, тому що їм доводиться працювати з напругою, а це така 

фізична величина, яку й не видно, і не чутно. 

9. На сторінці189 наведено декілька запитань. У запитанні 16 написано: «Що 

перевіряється методом, зображеним на малюнку?». По-перше, це не малюнок, а рисунок, 

тому що він відноситься до технічного креслення. По-друге, малюнки це ті роботи, які 

виконуються художником за допомогою олівця, акварелі або маслом (рис. 2). 

10. В одній з відповідей (а) написано «Значення сили струму в електричному колі». 

По-перше, не має такого поняття, як «сила струму». Це відбулося в 1982 р. в зв’язку зі 

зміною стандартів. По-друге, на рисунку показана лампа розжарювання з патроном і двома 

проводами. В народі це «створення» називають «контрольною лампочкою». В ПУЕ чітко 

записано, що «контрольною лампочкою» виконувати вимірювання в мережах більше 36 В 

категорично заборонено. 

 

 
 

Рис. 2 Наведена сторінка 189 із підручника [483] 

 
11. Загальний висновок з поданого матеріалу: 

1. Питання на стор. 189 поставлені не коректно. 

2. При такому підключенні виміряти нічого не можна. 

12. На рис. 2 подані запобіжники квартирної проводки. В цій проводці один провід – 

фазний, а інший нульовий. Це теж важливо і треба пояснюти учням. 

13. На сторінках 191 (рис. 3), 193, 196 [9] поданні стенди, які запозичені з підручника 

автора С. К. Андріївського [3, с. 65]. 

Загальний висновок стосовно розділу «Електротехнічні роботи» можемо зробити 

такий: 

1. Автори пропонують матеріал і дають визначення фізичних величин (струм, 

напруга, потужність, робота) без урахування державних стандартів і того, як вони подаються 

у відповідних підручниках з фізики Ф. Я. Божинової, М. М. Кірюхіна, О. О. Кірюхіної [6]. 

2. Авторам підручника з трудового навчання необхідно зробити посилання на 

підручник з фізики, але тут виникає суперечність що, полягає в подачі навчального 

матеріалу.  
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Рис. 3 Наведена сторінка 191 із підручника [483] 

 
3. Розділ електростатики учні середньої школи повинні вивчати в 9-му класі, тому 

учням 7-го класу досить складно зрозуміти всі процеси, які відбуваються в електричних 

ланцюгах. Найвдалішим варіантом при викладі цього матеріалу в трудовому навчанні було б 

вилучити його при визначенні фізичних понять.  

Системний аналіз підручника з трудового навчання для учнів 8-го класу авторів 

Б. М. Терещука, В. І. Туташинського, В. К. Загорного [10] показав, що в ньому є неточності і 

просто помилки, як стилістичні, так і технічні. 

1. На с. 188, 189, 195-197 та ін. порушені норми пунктуації. 

2. На с. 191, 196 також, як і в підручнику для 7-го класу, авторами взяті старі стенди з 

підручника С. К. Андріївського [3, с. 61, 65]. 

3. На електричних схемах немає умовних позначень [10, с. 175, 178, 190 та ін.]. 

4. Автори на с. 189 рекомендують перевіряти наявність напруги на запобіжниках 

«контрольною лампочкою», що категорично заборонено ПУЕ. 

За 1995–2011 рр. для профільних професій було підготовлено 7 підручників і один 

навчальний посібник («Електричні й радіотехнічні вимірювання», «Імпульсна та цифрова 

техніка», «Електротехніка з основами промислової електроніки» й ін.) [дисертація автора: 

150, 157, 240-242, 276, 463, 515]. 

З них 6 робіт з грифом Міносвіти України, які рекомендовані для профільних 

навчальних закладів. Експертна оцінка цих підручників показала, що викладачі і майстри 

виробничого навчання стримано, оцінили ці роботи. 

Загальні висновки щодо цих робіт: 

1. У книгах застосовується математичний апарат вищої школи. Потрібно врахувати, 

що в середні навчальні заклади на перший курс приходять учні після 9-го класу середньої 

школи і цей математичний апарат їм незнайомий.  

2. Деякі підручники підготовлені для вищої школи [1]. 

3. У книгах при описі фізичних процесів (предмет – електротехніка – тема «Трифазні 

мережі»; предмет – радіоелектроніка – тема «Коливальні системи») застосовується складна 

технічна мова. 

4. Не скрізь у підручниках при виконанні електричних схем дотримуються 

державних стандартів. 

5. Загальні зауваження до всіх підручників і навчальних посібників: побудова, зміст 

та інші компоненти книг повторюють підручники, у свій час випущені для вищої школи, але 

ж до них повинні бути застосовані інші навчальні, методичні та технологічні підходи. 
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6. За цей час не було підготовлено жодного лабораторного практикуму для середньої 

та вищої школи. 

7. У жодній з наведених книг не описується лабораторне, демонстраційне 

обладнання та інші ТЗН. 

Загалом системному аналізу було піддано 175 підручників, навчальних посібників і 

методичної літератури, підготовлених для ПТНЗ, загальноосвітніх шкіл та ін. типів 

навчальних закладів. Системний аналіз навчальної літератури, проводився з використанням 

спеціальних критеріїв, запропонованих у монографічному дослідженні [1, с. 257-260]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Системні дослідження 

підручників, навчальних посібників та іншої методичної літератури довели, що: 

1. У навчальній літературі досить велика кількість неточностей і помилок. 

2. При виконанні графічного матеріалу (принципових електричних, монтажних та ін. 

схем) автори і видавництва не дотримуються державних і міжнародних стандартів. 

3. Опис принципу роботи електричних схем не завжди має детальний пояснювальний 

характер. 

4. У процесі опису принципу роботи електричних схем і електронних апаратів не 

завжди повністю пояснюється фізична сутність процесів, що протікають. 

5. Неточності і помилки в позначенні електричних схем є не тільки в підручниках та 

навчальних посібниках, виданих для ПТНЗ, але і в підручниках і навчальних посібниках з 

трудового навчання, фізики для середньої школи та інших навчальних закладів. 

У період ринкової економіки при підготовці фахівців на перше місце виходять 

питання економії ресурсів при цьому якість підготовки має бути високою. Необхідно також 

враховувати і ті демографічні фактори, які відбуваються в сучасному суспільстві. При 

підготовці сучасного фахівця вже не досить у кваліфікаційній характеристиці відображати 

тільки знання і вміння, необхідно також враховувати психофізіологічні можливості людини, 

елементи творчої діяльності, інтелектуальні здібності та ін. Досить важливим є те, що 

побудова всієї піраміди навчального процесу для конкретної професії починається з 

конкретних об'єктів і засобів праці, у результаті цього для навчальних планів і програм 

здійснюється відповідний відбір навчального матеріалу. Власне кажучи, мова йде про 

теоретичне обґрунтування і практичну реалізацію (конструювання) прогностичних 

професійних моделей для всіх профілів і професій трудового навчання. 

В період з 2004 по 2018 рр. було розроблено й надруковано 23 нових навчальних 

посібника для студентів і викладачів з трудового навчання, які подані в монографії [1, с. 374-

375]. 
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Abstract. Modern preparation of experts puts for educational process new requirements for 

its maintenance, methods, means and training forms, and to a part of its organisation and 

management. Educational literature is an integral component of all educational process. 

Importance and necessity of textbook for educational process is well-known. Outstanding Czech 

educator J. A.Komensky has told in due time that the book is the pivotal means of education in all 

system of tutorials. 
Many outstanding researchers of problems of textbook in due time specified in necessity of 

deep functional analysis of school textbooks in Ukraine and abroad. It is connected with that at 

construction of model of textbook it is necessary to define scientifically appointment of every 

element as a primary condition and the scientific approach to construction of its structure. 
The system analysis of the educational and methodical literature from labour training which 

is applied today by educators and teachers in educational process at schools and higher 

educational institutions has been carried out. 175 textbooks, manuals and methodical literature 

prepared for comprehensive schools and different types of educational institutions have been 

studied using system analysis. Sociological and theoretical researches which were carried out in 

laboratories of methodology and a forecasting technique in professional pedagogy of the regional 

interuniversity research centre on problems of "the Human factor" have given the chance to draw 

general conclusions. The essence consists that the problem which demands decision is a creation of 

scientifically proved unified literature. 
At creation of the unified educational literature for groups of specialities criteria have been 

offered with the help to which teaching material selection can be carried out, namely: 
- technics and technology should be related; 
- the work maintenance should be related on components; 
- the teaching material should answer modern level of development of  science, technics and 

to consider technology; 
- in the course of construction of the qualifying characteristic, it is necessary to consider 

prospects of development of the branch, all complexity of the maintenance and objects of work; 
- the teaching material should have predicted character, consider prospects of development 

of concrete manufacture and branch development; 
- it is necessary to provide the scientifically-proved parity of the basic and special parts of 

the maintenance of formation (general educational, general technical and professional). 

Key words: model of textbook,, the forecasting, the unified educational literature, the 

qualifying characteristic, the formation maintenance. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

К ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ХАРАКТЕРА 

 

В данной статье раскрывается процесс подготовки будущих учителей трудового 

обучения к творческому проектированию межпредметного характера: описывается 

тематика творческого проектирования, даётся определение творческому проекту, 

раскрывается структура и содержание творческого проекта: изделие и пояснительная 

записка (актуальность темы: исторические сведения; обоснование выбора изделия с 

учётом основных принципов проектирования; новизна, оригинальность и практическая 

значимость творческого проекта; графическая документация: технические рисунки и 

чертежи; технологическая документация: технологические и маршрутные карты; 

экономический расчёт изделия – это определение количества, размеров и массы 

израсходованных материалов; использованная литература; приложения). Анализируется 

учебно-методический и практический опыт учителей по работе с материальными 

творческими проектами межпредметного характера: 1. Желательно, чтобы творческий 

проект был выполнен по одной из тем программы, которая изучалась в текущем году. Это 

даст возможность лучше закрепить новый материал. Вместе с тем проект не должен 

копировать объект труда, а может содержать лишь изученные направления, например: 

вязание, вышивание, макраме и др. для девочек или резьба по древесине, выпиливание и 

выжигание по древесине, лесная скульптура, деревянная мозаика, чеканка др. для мальчиков. 

2. Группируя выбранные темы, по 3-4 направлениям, учитель сможет более грамотно и 

качественно проводить занятия, т.к. большой разброс тем снижает уровень проведения 

урока и не дает учителю возможности подготовить необходимый дидактический 

материал (графическую и технологическую документацию, подборки иллюстрированных 

журналов, образцы творческих проектов, тематические рабочие тетради т. д.). При 

выполнении сложных проектов можно организовать группы. 3. Творческий проект должен 

носить межпредметный характер и на этом учитель трудового обучения должен 

акцентировать внимание учащихся, показать какие предметы и в чем, конкретно 

отражены. 4. В учебной мастерской необходимо оформить уголок проектов, который 

может содержать следующие разделы: положение об ученическом проекте; примерные 

темы проектов; требования к пояснительной записке; оформление творческой работы; 

образцы заданий для учащихся; порядок защиты проекта; критерии оценок; экономическое 

обоснование проекта; образцы творческих работ; образец титульного листа 

пояснительной записки. 5. Каждому учащемуся желательно иметь напечатанную рабочую 

тетрадь, которая может быть использована в качестве пояснительной записки в 5- 

7 классах. Вместе с тем она является учебно-методическим пособием, т.к. знакомит 

школьников с основами работы над проектами. 
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Постановка проблемы. Анализ процесса подготовки будущих учителей трудового 

обучения к творческому проектированию межпредметного характера. 

Цель статьи. Изучить и проанализировать процесс подготовки будущих учителей 

трудового обучения к творческому проектированию межпредметного характера. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время творческие 

проекты заняли прочное место в технологическом образовании учащихся школ [1; 2; 3; 9; 10] 

и, тем не менее, в их организационно-методическом обеспечении ещё есть пробелы и 

разночтения. С одной стороны, это хорошо, т. к. есть широкие возможности для 

педагогического творчества, но с другой – молодым учителям, студентам технологических 

факультетов надо иметь хорошую учебно-методическую подготовку для организации 

творческого проектирования. 

Это возможно если в педагогических университетах для будущих учителей трудового 

обучения будет преподаваться учебная дисциплина: «Творческое проектирование» [1; 2]. 

Изложение основного материала. Темы творческих проектов, выбираемых 

обучающимися, должны охватывать всю область ранее приобретенных знаний учащихся в 

комплексе на протяжении каждого года обучения и не только по трудовому обучению и 

общеобразовательным дисциплинам, но и по культуре, экологии, экономике, эстетике, 

дизайну, эргономике и т. д. – всем тем знаниям, которые приобрел школьник за этот год и 

предыдущее время не только в школе, но и в семье, в обществе. 

Что касается материальных проектов, которые пока занимают лидирующее место в 

школах, то здесь главная роль отводится умениям и навыкам в практической деятельности, 

без которых хороший творческий проект не состоится. 

Для того чтобы помочь учащемуся найти, разработать и передать идею с помощью 

проекта, учитель трудового обучения должен сам иметь теоретическую и практическую 

подготовку по данному вопросу, в совершенстве владеть не только вопросами 

проектирования, но быть человеком творческим, способным придумать интересный проект с 

учетом имеющихся материально-технических возможностей. 

При выборе темы желательно, чтобы родители тоже принимали в этом участие и 

оказали посильную помощь, как в формировании творческого замысла, так и в подборе 

материалов и необходимой литературы. 

В соответствии с учебной программой, учителю желательно предложить тематику 

творческих проектов для каждого года обучения учащихся, чтобы дать им возможность 

подумать над ней самостоятельно с учетом своих способностей и возможностей, а потом 

воспользоваться советом учителя.  

После того как определено направление творческого проекта, ученик начинает 

глубоко изучать этот вопрос, знакомится с соответствующей литературой, собирает в 

тематическую папку материалы (рисунки, эскизы, схемы и т.д.), составляет примерный план 

проекта. После консультации у преподавателя и просмотра им подобранного и изученного 

школьником материала составляется чёткий конкретный план деятельности учащегося, 

определяется содержание пояснительной записки и примерный эскиз изделия. Рекомендуем 

учащемуся иметь альбом с эскизами своего изделия, в котором по мере работы над ним, 

изучения аналогов, появляются разные варианты изделия. В них вносятся дополнения и 

изменения, пока, наконец, он не приобретет черты окончательного варианта. 

Только после такой предварительной работы ученик может приступить к 

изготовлению изделия. Параллельно с работой над изделием в черновик пояснительной 

записки могут вноситься изменения и дополнения. После изготовления изделия и проверки 

его действия (если в этом есть необходимость) пояснительная записка оформляется 

окончательно. 
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Для того чтобы работы были выполнены четко и аккуратно, необходимо соблюдать 

единство требований. Заранее надо познакомить учащихся с рекомендациями по работе с 

проектами, разработать и довести критерии оценки, требования по оформлению 

пояснительной записки (или рабочей тетради, применяемой вместо пояснительной записки) 

и самого изделия, если проект носит материальный характер. 

Вместе с тем, работа над проектом не должна быть заботой только одного учителя 

трудового обучения. Проект, как правило, носит межпредметный характер. В зависимости от 

направления темы исследования, к выполнению задания могут привлекаться учителя физики, 

химии, биологии, истории, математики, черчения, изобразительного искусства и др. 

дисциплин. Консультирование по проектам рекомендуем проводить на занятиях 

объединений по интересам, специально выделив для этого время. В школе может быть 

составлен и вывешен для всеобщего обозрения общий график консультаций по проектам. 

Характерными признаками творческого проекта являются: творческий характер 

работы, наличие проблемных ситуаций, требующих решения. В то же время творческий 

проект – это разработанное и выполненное под руководством учителя учебно-трудовое 

задание, активизирующее творческую деятельность учащихся (от идеи до защиты) и 

направленное на создание нового, оригинального и практически значимого изделия. 

Творческий проект включает в себя изделие и пояснительную записку. Пояснительная 

записка имеет титульный лист (образец оформления прилагается) и состоит из следующих 

разделов: актуальность темы; графическая документация; технологическая документация; 

экономический расчёт изделия; использованная литература; приложение [2]. 

Актуальность темы: исторические сведения; обоснование выбора изделия с учётом 

основных принципов проектирования (надёжность, экономичность, технологичность, 

унификация, экологичность, эстетичность); новизна, оригинальность и практическая 

значимость творческого проекта. Изготовленное изделие должно иметь определённую 

ценность, полезность для человека и общества в целом. 

Графическая документация: технические рисунки и чертежи (сборочные и рабочие). 

Сборочным чертежом называют графический документ, который содержит изображение 

сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки и контроля. По 

сборочному чертежу производят соединение (сборку) деталей в изделие (сборочную 

единицу) после того, когда эти детали изготовлены по рабочим чертежам. Над основной 

надписью сборочных чертежей помещают таблицу-спецификацию, в которой указывают 

номера позиций, наименование, количество и материал деталей сборочной единицы. 

Технологическая документация: технологические и маршрутные карты. 

Технологическая карта – это технологический документ, в котором раскрываются 

названия и последовательность выполнения технологических операций при изготовлении 

изделия, а также указываются инструменты и приспособления для их осуществления. В 

этом документе рассматриваются графические изображения изделия на различных этапах 

технологического процесса его изготовления. 

Маршрутная карта – это технологический документ, в который входят как описание 

отдельного маршрута – последовательности выполнения работ (комплекса технологических 

операций) по изготовлению изделия, так и указание используемых инструментов и 

приспособлений. В этом документе даётся технический рисунок готового изделия, 

раскрываются название и материал для его изготовления. 

Экономический расчёт изделия – это определение количества, размеров и массы 

израсходованных материалов (древесины, металлов, краски и др.), унифицированных 

деталей (винтов, гаек, гвоздей, шурупов и др.) и времени на изготовление, сборку или 

отделку. Для упрощения расчётов износ инструментов, приспособлений, оборудования и 

количество затраченной электрической энергии в мастерской не учитываются. 

Использованная литература. Приложения: схемы, графики, диаграммы, фото- и 

видеоматериалы и др. 
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Анализируя учебно-методический и практический опыт учителей по работе с 

материальными творческими проектами, можно сделать следующие рекомендации. 

1. Желательно, чтобы творческий проект был выполнен по одной из тем программы, 

которая изучалась в текущем году. Это даст возможность лучше закрепить новый материал. 

Вместе с тем проект не должен копировать объект труда, а может содержать лишь изученные 

направления, например: вязание, вышивание, макраме и др. для девочек или резьба по 

древесине, выпиливание и выжигание по древесине, лесная скульптура, деревянная мозаика, 

чеканка др. для мальчиков. 

2. Группируя выбранные темы, по 3-4 направлениям, учитель сможет более грамотно 

и качественно проводить занятия, т.к. большой разброс тем снижает уровень проведения 

урока и не дает учителю возможности подготовить необходимый дидактический материал 

(графическую и технологическую документацию, подборки иллюстрированных журналов, 

образцы творческих проектов, тематические рабочие тетради т. д.). При выполнении 

сложных проектов можно организовать группы. 

3. Творческий проект должен носить межпредметный характер и на этом учитель 

трудового обучения должен акцентировать внимание учащихся, показать какие предметы и в 

чем, конкретно отражены. 

4. В учебной мастерской необходимо оформить уголок проектов, который может 

содержать следующие разделы: положение об ученическом проекте; примерные темы 

проектов; требования к пояснительной записке; оформление творческой работы; образцы 

заданий для учащихся; порядок защиты проекта; критерии оценок; экономическое 

обоснование проекта; образцы творческих работ; образец титульного листа пояснительной 

записки. 

5. Каждому учащемуся желательно иметь напечатанную рабочую тетрадь, которая 

может быть использована в качестве пояснительной записки в 5-7 классах. Вместе с тем она 

является учебно-методическим пособием, т.к. знакомит школьников с основами работы над 

проектами. 

Тема творческого проекта выбирается преподавателем совместно с учащимся с 

учетом его интересов, склонностей, способностей, но окончательный выбор темы остаётся за 

педагогом. Необходимо, чтобы проект являлся комплексным итогом изученных тем, 

закреплял знания, полученные учащимися в течение учебного года. Необходимо продумать и 

возможность практического применения проекта. 

Творческие проекты могут быть: конструкторско-технологическими, художественно-

конструкторскими и научно-исследовательскими. 

Основой для разработки творческих заданий могут быть взяты следующие 

направления: техническое и художественное творчество, декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство. Элементы данных видов творчества входят в общий проект, 

сочетаясь между собой, создавая единое законченное произведение. 

В рамках учебного предмета «Трудовое обучение» результатами проектов могут быть 

объекты, системы, технологии, предложения по совершенствованию и благоустройству 

окружающей среды. Они могут включать конструирование и изготовление объектов учебно-

производственного назначения, крупных школьных объектов, спортивных сооружений, 

детских площадок, оформление кабинетов и мастерских, материалы творческих 

исследовательских работ по заданию предприятий и организаций с возможной оплатой 

выполненных работ. 

Например, при выполнении проекта спортивного городка необходимо комплексное 

решение. Надо провести исследование местности, где будут находиться объекты, 

разработать план их размещения, предложить дизайнерское решение каждого объекта, 

выполнить эскизы, чертежи, провести маркетинговые исследования, подобрать инструмент, 

приобрести материалы по сходной цене и качеству, рассчитать объекты на прочность и 

другие показатели, выполнить работу, провести испытание объектов и т.д. 
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Здесь необходимо участие многих учителей и работников школы: администрации, 

учителя физкультуры, черчения, изобразительного искусства, экономики, трудового 

обучения, которые отвечают каждый за свой участок работы и консультируют учащихся, 

выполняющих проект. 

Учащиеся могут выполнить групповой проект, заранее сделав эскизы в альбом и 

продумав комплексную работу, например, по таким темам, как: «Город мастеров», «Весёлая 

семейка», «Кукольный театр», «Мир увлечений», «Путешествие в сказку», «Город будущего» 

и др. Само название темы говорит о его содержании. Так, выполняя самостоятельную 

творческую работу в групповом проекте «Город мастеров», каждый учащийся делает своё 

изделие, например, оригинальной формы подсвечник, разделочные доски с резьбой; изделия 

народных промыслов: глиняные игрушки, изделия из лозы; из природных материалов; 

разнообразные виды вышивки, росписи по ткани; объекты технического моделирования и т.д. 

После выполнения такого проекта можно провести аукцион или выставку-продажу изделий, 

где каждый мастер рекламирует свой товар, пытаясь продать его подороже, расскажет о своём 

виде творчества и даже покажет приёмы работы. 

В теме «Кукольный театр» девочки могут сшить или связать персонажей различных 

сказок, например, «Теремок», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Снегурочка» и др.  

А мальчики могут изготовить постановочные декорации. После завершения работы 

маленький творческий коллектив сделает театрализованное представление перед учащимися 

младших классов, доставив радость и им и себе. 

В соответствии с учебной программой по трудовому обучению, учителю желательно 

разработать тематику творческих проектов для каждого года обучения учащихся, чтобы дать 

им возможность подумать над ней самостоятельно с учетом своих способностей и 

возможностей, а потом воспользоваться советом учителя, имея уже свои представления о 

темах.  

Разрабатывая тематику творческих проектов, надо стремиться, чтобы в нее входили 

изделия народных промыслов, работа над которыми может сочетаться с изучением истории и 

быта народа той местности, где живут школьники. Знание истоков народного творчества 

способствует воспитанию таких качеств как патриотизм, любовь к своему народу. Эта работа 

также может вылиться в комплексный творческий проект, включающий изучение истории, 

традиций промысла, организацию экспедиций к его истокам, выявление династий, хранителей 

промысла, выполнение фотоальбома или кинофильма о данном виде творчества и т.д. 

Развитию творческих способностей, изучению родного края способствует работа с 

природным материалом, из которого могут быть изготовлены игрушки, украшения, изделия 

народных промыслов. Например, сцены из сказок с участием лешего, бабы-яги из сучков, 

коряг, водяных и речных растений. Делая творческий проект завершенным, можно 

разработать его совместно с учителем литературы и придумать по теме сказку, чтобы 

выступить с ней при защите проекта или на общешкольном смотре-конкурсе. 

Сделать групповой творческий проект из природного материала могут и старшие 

школьники. Например, оборудовать игровую площадку в детском саду, при школе или в 

своем микрорайоне. Здесь тоже могут быть сказочные персонажи, выполняющие и игровые 

функции: горка-дракон, кони-качели и др. Знакомясь с растительным миром, учащиеся 

изучают и природные материалы для трудового обучения. Это деревья, сучья, плоды, семена 

не только дикорастущих, но и культурных растений, сельскохозяйственных культур. 

Использование природного материала при работе с проектами способствует развитию 

творческого воображения школьников, помогает изучению природы, общению с ней. 

Использование природного материала при работе с проектами способствует изучению 

природы родного края, общению с ней, развитию творческого воображения школьников. В 

таком проекте могут принять участие учителя биологии, зоологии, географии, 

изобразительного искусства, а если организован туристический поход, то и физкультуры. 

А каким интересным может быть комплексный творческий проект: «Осенний бал»! 

Здесь надо придумать сценарий, различные конкурсы, эстрадные номера, оформить зал. 
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Разработка такого проекта и его осуществление явится коллективным творческим делом, как 

учащихся, так и учителей. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, поле 

деятельности учащихся по выполнению комплексных творческих проектов широко и 

многогранно. Здесь огромный простор для творчества, фантазии, сочетающейся с 

конкретной практической работой, при выполнении которой надо затратить много труда и 

мастерства. Только сочетание творчества и мастерства даст хороший творческий проект, 

который не только найдёт практическое применение, но и принесёт удовлетворение 

школьнику от выполненной работы. 
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PREPARATION OF FUTURE HANDICRAFT TEACHER TO THE CREATIVE 

INTERSUBJECT PLANNING 

 

Abstract. This article reveals the process of preparation of future teachers of labor studies 

to the creative designing interdisciplinary nature: describes the subject of the creative design gives 

the definition of creative project, reveals the structure and content of the creative project: the 

product and the accompanying explanatory Memorandum (the relevance of the topic: historical 

information; the rationale for the selection of the product subject to the basic principles of design; 

novelty, originality and practical significance of the creative project; graphic documentation: 

technical drawings; technological documentation: technological and route maps; economic 

calculation of the product-is to determine the number, size and weight of consumed materials; used 

literature; applications). The article analyzes the educational-methodical and practical experience 

of teachers working with material creative projects of inter-representative nature: 1. It is desirable 

that the creative project was carried out on one of the topics of the program, which was studied in 

the current year. This will make it possible to better consolidate the new material. However, the 

project should not copy the object of labor, and may contain only studied areas, such as: knitting, 

embroidery, macrame, etc. for girls or carving wood, sawing and pyrography on wood, wood 

sculpture, wooden mosaics, embossing etc. for boys. 2. Grouping the selected topics in 3-4 

directions, the teacher will be able to conduct classes more competently and efficiently, because the 

wide range of topics reduces the level of the lesson and does not give the teacher the opportunity to 

prepare the necessary didactic material (graphic and technological documentation, collections of 

illustrated magazines, samples of creative projects, thematic workbooks, etc.). When you run 

complex projects, you can organize groups. 3. The creative project should be of an interdisciplinary 

nature and the teacher of labor training should focus the attention of students, show what subjects 

and what are specifically reflected. 4. In the training workshop need to apply for area projects, 

which can contain the following sections: status of the student's project; exemplary topics of 

projects; requirements to explanatory note; execution of creative work; samples of assignments for 

students; the procedure for the protection of the project; evaluation criteria; economic viability of 

the project; samples of creative work; a sample cover page explanatory note. 5. It is desirable for 

each student to have a printed workbook, which can be used as an explanatory note in grades 5-7. 

However, it is a teaching aid, as it introduces students to the basics of working on projects. 

Key words: training of future teachers, teacher of labor training, creative project, creative 

design, interdisciplinary nature. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У статті обґрунтовано та визначено структуру професійної компетентності щодо  

формування  професійно-комунікативної компетентності майбутнього  перекладача 

авіаційної галузі. Структура професійно-комунікативної компетенції перекладача в 

авіаційній галузі може бути представлена гнучкою комбінацією мовних, міжкультурних, 

міжособистісних та технологічних компетенцій. Приділена увага роботі з визначення 

дефініцій ключових з означеної проблеми понять: «компетентнісний  підхід», «професійна 

компетентність», «професійна компетентність перекладача, «лінгвістична компетенція». 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, перекладач 

авіаційної галузі, перекладач авіаційної галузі, професійно-комунікативна компетентність, 

лінгвістична компетенція. 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть в Україні активно в системі 

вищої професійної освіти використовується компетентнісний підхід, який зумовлює 

принципові зміни в спрямованості освітньої діяльності, трансформації в організаційній 

моделі, методичному забезпеченні навчання студентів. Водночас його використання 

дозволяє спрогнозувати результати освітньої діяльності. Компетентнісна парадигма 

впроваджується і в професійну підготовку майбутніх перекладачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльності з формування професійно-

комунікативної компетентностімайбутніх Для організації продуктивної експериментальної 

навчальної перекладачів авіаційної галузі необхідно було визначити структуру цього 

феномена. Її компонентами, на нашу думку, мали стати складові, які характеризували б цю 

компетентність як на рівні підготовки універсального перекладача, а також перекладача, 

готового до діяльності у сфері цивільної авіації. 

Звернемось до досвіду структурування фахової компетентності перекладача вченими, 

які досліджували дотичні до нашої дослідження проблеми. О. В. Попова фахову 

компетентність перекладача називає «перекладацькою». Дослідниця вважає, що результатом 

набуття компетентності є засвоєння освітніх, предметних і професійних (концептуально-

фахових) компетенцій. У складі перекладацької компетентності вона виокремлює мовну, 

лінгвосоціокультурну, комунікативно-мовленнєву, перекладацько-дискурсивну, специфічно-

технологічну компетенції [9, с. 17].  

З. Ф. Підручна розглядає так, що мовна компетенція інтерпретується як інтегрований 

комплекс різнорівневих мовних знань-норм, умінь їхнього функціонального використання в 

усних і писемних комунікативних актах із застосуванням адекватних стратегій і тактик 

мовної поведінки та здатностей мовця коректно розуміти інформацію, що передається йому 

вербальнимизасобами.  

Для виокремлення компонентів досліджуваного нами феномена важливими є зокрема 

висновки Е. Ф. Зеєра про те, що компетентність передбачає не стільки наявність значного 

обсягу знань і досвіду, скільки «вміння їх актуалізовувати в потрібний момент і 

використовувати в процесі реалізації своїх професійних функцій» [2, с. 94-95]. У зв’язку з 

цим професійна компетенція трактується вченим як загальна здатність людини 

мобілізовувати в ситуації конкретної дійсності отримані знання, вміння та узагальнювати 

способи виконання дій [3]. Таким чином, професійна компетенція виступає як засіб 

формування професійної компетентності фахівця.  
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Для нас важливими є також певні наукові положення Н. В. Комісарової про 

особливості професійної діяльності перекладача. На думку вченої, перекладацька діяльність 

має комунікативний характер, і є підстави розглядати її як особливий вид мовної діяльності, 

спрямованої на реалізацію завдань міжмовної комунікації. У процесі професійної 

комунікації перекладач виконує когнітивно-інформаційну, проектувальну, організаційну, 

посередницьку, гностичну, креативну функції.  

Для нашого дослідження важливими є узагальнення В. В. Сафонової [10, 11] та 

І. І. Халєєва [12] про використання понять «професійна компетентність» і «комунікативна 

компетентність» перекладача як тотожних. На їхню думку, професійна (комунікативна) 

компетентність зазначеного фахівця розкривається з позиції культурологічного підходу. 

Розглядаючи перекладача як субʼєкта культури, автори включають в структуру 

досліджуваного явища соціокультурний компонент, який визначається лінгвокраїнознавчою, 

соціолінгвістичною, загальнокультурною компетенціями.  

В. М. Комісаровим [5] професійна компетентність перекладача також розглядається 

як комунікативна компетентність. Однак учений пропонує дещо інший склад її структури 

через опис таких компетенцій, як мовна, текстоутворювальна, технічна, комунікативна і ряд 

особистісних характеристик, необхідних перекладачеві для успішного виконання своїх 

професійних функцій. Р. К. Міньяр-Бєлоручев [6; 7] до професійної компетентності 

перекладача включає мовну, мовленнєву компетенції; володіння навичками перекладу, 

ораторської мови і літературний талант.  

Мета статті: обґрунтувати проблему визначення структури професійно –

комунікативної компетентності майбутнього перекладача авіаційної галузі та важливість 

компетентнісного підходу для формування професійно-комунікативної особистості 

майбутнього перекладача авіаційної галузі. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що сформована комунікативна 

компетентність є професійно важливою для представників різних фахових напрямів, коли 

об’єктом діяльності є людина. Однак, як зауважує Н. В. Комісарова, цілком очевидно, що для 

здійснення продуктивного фахового спілкування майбутній перекладач повинен мати 

особливу професійно-комунікативну компетентність. Ця компетентність не співвідноситься з 

комунікативною компетентністю звичайної «неперекладацької» особистості. Вона може бути 

властива особливій «мовній особистості», що вивчає мову для професійного використання, 

тобто для задоволення суспільної потреби в спілкуванні. Автор вважає, що професійна 

комунікація перекладача виступає в єдності трьох компонентів: міжмовного, міжкультурного 

та міжособистісного. Перекладацьку комунікацію автор, услід за Р. К. Міньяр-Бєлоручевим, 

розглядає як складний вид мовленнєвої взаємодії, що подвоює компоненти комунікації, 

метою якої є передавання повідомлень у тих випадках, коли коди, якими користуються 

джерело та отримувач, не збігаються [4]. Учена виокремила в структурі професійно-

комунікативної компетентності перекладача три компоненти: лінгвістичний, 

соціокультурний і соціально-психологічний. Під професійною компетентністю перекладача 

вона, як і В. Н. Комісаров, Л. К. Латишев, Ю. Хольц-Мянт’ярі та ін. вчені, розуміє 

комунікативну компетентність, яка являє собою володіння гнучким, динамічним, своєчасно 

корегованим відповідно до мінливих умов та професійних завдань комплексом компетенцій, 

що забезпечують високу ефективність професійної діяльності. У загальному вигляді вона 

виражається в здатності результативно застосовувати наявний досвід здійснення 

комунікативної діяльності, що становить основу професійної діяльності перекладача, і 

формується за всіма основними напрямами підготовки майбутніх фахівців.  

Для нашого дослідження особливо значущим є документ, прийнятий EMTexpertgroup 

2009 року на конференції у Брюсселі [1, с. 4-7]. Ним чітко визначено структуру професійної 

компетентності перекладачів, які оволодівають освітнім ступенем магістра. Експертною 

міжнародною групою з 6 фахівців із перекладу були створені довідкові рамки для 

компетенцій, які застосовуються до мовних професій або для перекладу за широким 
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семантичним чи професійним розмаїттям, включаючи різні способи інтерпретації. Однак 

цими рамками не охоплено специфічних потреб тренерів-перекладачів і дослідників з 

перекладу.  

До структури професійної компетентності магістра з перекладу належать: мовна, 

інтеркультурна, соціолінгвістична, тематична, технологічна компетентності та інформаційна 

компетентність міжнародного виробництва.  

Значення компетентнісного підходу для підготовки кваліфікованого перекладача, 

аналіз результатів досліджень вітчизняних і закордонних учених щодо структурування його 

професійної (комунікативної) компетентності, прогнозування можливостей виконання ним 

фахових функцій у сфері цивільної авіації дозволяє нам виявити складові структури його 

професійно-комунікативної компетентності. Однак спочатку зробимо уточнення, що 

переклад – це та сфера професійної активності людини, в якій спілкування перетворюється з 

фактора, який супроводжує її діяльність, у базову, професійно значущу категорію. Саме тому 

ми послуговуватимемось поняттями «професійна діяльність» і «комунікативна діяльність» 

перекладача як синонімами. Для акцентування уваги на важливості спілкування для цієї 

професії вживатимемо термін «професійно-комунікативна компетентність», розуміємо 

«інтегративний ресурс, який реалізується вторинною особистістю в умовах ефективної 

міжкультурної та міжособистісної взаємодії з урахуванням національних цінностей і норм 

для вирішення фахових завдань шляхом поєднання предметного змісту професії та 

іншомовних навичок». 

З огляду на зазначене та з урахуванням можливості працевлаштування майбутнього 

перекладача у сфері цивільної авіаціїі, вважаємо, що структура професійно-комунікативної 

компетентності перекладача авіаційної галузі може бути представлена цілісним 

інтегративним гнучким поєднанням лінгвістичної, інтеркультурної, інтерперсональної та 

технологічної компетентностей. Здійснимо опис цих складових та зупинимося на найбільш 

важливій компетентності, а саме лінгвістичній. 

Лінгвістична компетентність поєднує мовну, мовленнєву та текстоутворювальну 

компетентності. Зокрема мовна компетентність являє собою здатність і готовність суб’єкта 

перекладацької діяльності здійснювати професійне спілкування двома мовами – рідною й 

іноземною у літературній формі. Для цього йому необхідні ґрунтовні знання фонетичних, 

лексичних, стилістичних, граматичних норм обох мов і сформовані навички володіння ними. 

Тобто, до складу мовної компетентності мають увійти фонетична, лексична, стилістична, 

граматична компетентності. Водночас зауважуємо, що тривалим є процес оволодіння 

лексичною компетентністю, оскільки не існує прямої відповідності при перекладі лексем з 

однієї мови на іншу; існують відмінності щодо використання фразеології, вживання 

синонімів тощо. Для її засвоєння недостатньо вивчити відповідну систему правил. Необхідна 

довготривала мовленнєва практика, практика взаємодії з носіями мови. Важливо 

майбутньому перекладачеві засвоїти й стилістичну компетентність: сукупність знань про 

стильові різновиди мови, жанри, засоби їх ідентифікації; уміння послуговуватись цими 

засобами залежно від ситуації спілкування, особливостей співрозмовників. Оволодіння цією 

компетентністю, як і лексичною, є непростим процесом, оскільки уміння інтерпретувати 

думку як вихідною, так і цільовою мовами не може бути сформоване винятково лише на базі 

знань із стилістики. Для цього необхідна довготривала мовленнєва практика і практика 

перекладу, яка дозволить у подальшому елементи стилістики використовувати автоматично. 

Майбутньому перекладачеві важливо знати, що стилістика жанру складається з певного 

стилістичного інваріанта, характерного для всіх текстів цього типу, допускає варіативну 

частину, зумовлену авторською концепцією конкретного тексту. Знання стилістичного 

інваріанта, або, як його ще називають – жанрово-стилістичної домінанти, є неодмінною 

умовою успішного виконання перекладачем своєї функції. 

Формування мовної компетентності у майбутніх перекладачів передбачає також 

засвоєння знань про графічні та типографські особливості відтворення мови, про специфіку 

використання в спілкуванні ідіоматичних структур, а також розвиток чутливості до змін в 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

44 

 

мові та розвитку мов, що є надзвичайно важливим для реалізації перекладачем креативної 

функції. Таким чином, мовна компетентність є інтегрованим комплексом різнорівневих 

знань мовних норм, умінь їхнього функціонального використання в усних і писемних 

комунікативних актах із застосуванням адекватних стратегій і тактик мовної поведінки та 

здатностей мовця коректно розуміти інформацію, що передається йому вербальними 

засобами.  

Висновки і перспективи подальших досліджень.Мовленнєва компетентність 

майбутнього перекладача тісно пов’язана з мовною, оскільки мовлення – це мова в дії, 

використання певної системи кодів у спілкуванні. Вона формується і виявляється в чотирьох 

видах мовленнєвої діяльності як рідною, так й іноземною мовами: говорінні, аудіюванні, 

читанні, письмі. Це обізнаність перекладача із закономірностями породження і сприйняття 

на слух текстів рідною та іноземною мовами; лінгвістичними засобами побудови і 

презентації різножанрового підготовленого та непідготовленого логічного і діалогічного 

мовлення; композицією та лексико-граматичними засобами побудови текстів різної жанрово-

стильової спрямованості обома мовами; володіння вміннями розуміти на слух основні ідеї, 

загальний зміст і деталі різножанрового матеріалу іноземною мовою; адекватно реагувати на 

відповіді та пропозиції інтерлокуторів і продукувати іноземною та українською мовами 

власні підготовлені та непідготовлені тексти в різних форматах відповідно до 

функціонально-стильової спрямованості дискурсу; ідентифікувати необхідну інформацію та 

розуміти зміст вихідного тексту в різних видах читання (ознайомлювальному, навчальному, 

вибірковому/переглядовому) з використанням усіх форм читання (вголос, мовчазне, 

змішаний тип); продукувати чіткі за змістом і логічною побудовою тексти, лінгвістичне 

оформлення яких відповідає стилістичним нормам обох мов, вирізняється лексичним 

багатством і різноманітністю граматичних форм і конструкцій. 

Сформованість мовної та мовленнєвої компетентностей є передумовою набуття 

майбутнім перекладачем і текстоутворювальної компетентності. Однак процес її формування 

є дещо інакшим, аніж створення тексту з використанням однієї мови, коли діапазон вияву 

творчих здібностей мовця є значно ширшим і сам процес є не завжди регламентований 

певними умовностями. Крім того, під час спілкування однією мовною системою 

повідомлення, що відправляється й отримується, має здебільшого стійке значення, яке 

співрозмовники інтерпретують однаково. І явище когнітивного дисонансу для таких ситуацій 

є не типовим. У процесі «одномовного» спілкування інваріантність повідомлення, яке 

передається, і яке отримується, забезпечується тим, що обидва комуніканти користуються 

однією і тією ж мовною системою, з однаковим набором одиниць з більш-менш стійким 

значенням, яке вони однаково інтерпретують. Створення тексту під час перекладацької 

діяльності є складним процесом. Спочатку суб’єкт цієї діяльності бере участь у вербальному 

спілкуванні вихідною мовою, тобто є рецептором (за В. Комісаровим) оригіналу. Вихідний 

текст осмислюється, аналізується й на його основі створюється текст мовою перекладу, який 

за своїми функціональними, структурними, смисловими, стилістичними характеристиками є 

повноцінним заміщенням оригіналу. А для того, щоб це відбулось, перекладачеві необхідні 

відповідні знання й особливі уміння: щодо об’єднання мовних актів на вихідній мові (ВМ) та 

на мові перекладу (МП), пошуку еквівалентних одиниць в МП, зокрема це стосується усного 

синхронного перекладу. Для цього необхідні неабиякі спеціальні знання, досвід й розвинені 

комунікативні здібності, оскільки в процесі текстотворення мовою перекладу фахівець 

утверджує комунікативну рівність двох відрізків тексту в різних мовах. Зауважимо ще й 

таке: комунікативна діяльність перекладача ускладнена тим, що він створює одне 

повідомлення на основі текстів двох мов, які можуть відрізнятись за формою, за змістом, що 

зумовлено відмінностями мов. А тому значущість текстоутворювальної компетентності для 

формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього перекладача полягає в 

тому, що різномовні тексти стають комунікативно рівнозначними у процесі взаємодії 

суб’єкта й об’єкта перекладацької діяльності. 
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PROBLEMS OF DEFINING THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL  

AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE FUTURE TRANSLATER 

OF THE AVIATION INDUSTRY 
 

Abstract. The paper considers the fact that the formed communicative competencies 

important for various specialties.The author justifies the professional communication of the 

translator on the basis of three components: interlingual, intercultural and interpersonal. To 

contemplate the significance of a competent approach for the training of qualified translators in the 

field of civil aviation, an analysis of the results is carried out pertaining to the studies performed by 

Ukrainian and foreign researchers on professional (communicative) competence. To determine the 

components of professional communication skills, the author develops specific methods and 

techniques. However, translation is an activity which requires a high level of professionalism and 

quality."Professional activity" and "communicative activity" of the interpreter are synonyms. To 

emphasize the importance of communication, the author uses the term "professional and 

communicative competence". 

Considering the above and taking into account the possibility of employment of future 

interpreters in the field of civil aviation, the author proves that the structure of the professional-

communicative competence of the translator in the aviation industry can be represented by a 

flexible combination of linguistic, intercultural, interpersonal and technological competencies.  

The linguistic competence of the future translator is closely related to the language and is 

defined as the system of linguistic knowledge possessed by native speakers of a language. It is 

distinguished from linguistic performance, which is the way a language system is used in 

communication. The author introduces this concept as the one closely connected with generative 

grammar, where it has been widely adopted and competence is the only level of language that is 

studied. 

Key words: aviation area, communicative competence, competency-based approach, 

translator, professional training, professionally oriented qualities, communicativeness competent 

approach, aviation translator, civil aviation, professional and communicative competence. 
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ШКАЛИ ВИМІРІВ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У статті дано означення шкали досліджуваної властивості;показано його зв'язок зі 

шкалою Стівенса; обґрунтовано необхідність і розглянуто можливості застосування 

означення в науково-педагогічних дослідженнях; сформульовано алгоритм пошуку шкали, що 

відповідає запланованому педагогічному експерименту, наведено приклади застосування 

основних видів шкал у педагогічних дослідженнях. 

Ключові слова: шкала вимірів, педагогічне дослідження, класифікації шкал, 

номінальна шкала, шкала рангів, шкала інтервалів, шкала відношень. 

 

Постановка проблеми. В [1] нами було обґрунтовано необхідність застосування 

математичної статистики в науково-педагогічних дослідженнях і, зокрема, в педагогічних 

технологіях навчання у вищій школі, а також розглянуто сутність вибіркового методу і 

організації вибіркових досліджень, як початкового етапу науково-педагогічних досліджень.  
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Нагадаємо, що вибірка В={еj, в({вч},{зч})}Г, де j =1,…,s, sk, береться як 

підмножина генеральної сукупності Г = {еі, в({вч},{зч})}, і=1, …, k,скінченного або 

нескінченного числа kоб’єктівеі педагогічного експерименту, які досліджуються за 

властивостями в({вч}, {зч}), що можуть змінюватись завдяки множині внутрішніх {вч} і 

зовнішніх {зч} відносно взаємодії елементів еі чинників.При цьому властивості в({вч},{зч}) 

елементів еjможуть бути якісними і кількісними. Визначення виду оцінки, що адекватно 

відображав би ці властивості, є важливою складовою організації педагогічного 

експерименту, який призначається, наприклад, для впровадження нової методики навчання у 

вищому навчальному закладі. 

За визначеним видом оцінки характеристик студентів контрольна і експериментальна 

групи порівнюються і робиться висновок щодо ефективності нової методики і доцільності її 

впровадження в навчальний процес.Звідси випливає наступний після формування 

репрезентативної вибірки етап – так описати властивості елементів генеральної сукупності, 

щоб вони якнайточніше відповідали меті дослідження. Це значить, що, враховуючи мету 

педагогічного дослідження,необхідно вибрати таку шкалу вимірів властивостей, яка 

враховувала бнайбільш повно наявність і характер інформації про досліджувані об’єкти. 

Наразі існують різні види шкал для характеристики (вимірювання) різних 

властивостей реальних об’єктів, в тому числі, і в педагогічних дослідженнях. Який з видів 

обрати для конкретного педагогічного дослідження, і чи можна вважати його шкалою 

вимірювання в класичному сенсі, є проблемою, розв’язанню якої присвячено дану працю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однієюз відомих наразі 

класифікаційвимірювальних шкал (не тільки в педагогічних дослідженнях) є класифікація 

(типологія) американського психолога С. С. Стівенса (1946 р.) [2], який запропонував 4 їх 

типи: шкала найменувань або номінальна, шкала порядку або рангова, інтервальна шкала і 

шкала відношень. 

Така класифікація піддається критиці різними науковцями [3]. Так, на думку деяких з 

них, номінальну шкалу не можна називати вимірювальною, тому що в ній нема вимірів в 

класичному сенсі, в ній нема відношень «більше-менше», нема операцій «додавання-

віднімання» і «множення-ділення», якщо навіть елементами шкали є числа. 

Натомість, замістькласифікації Стівенса пропонуються інші класифікації шкал. 

Наприклад, розглядаються [4] 6 видів: шкала найменувань і порядкова в якості основних 

шкал якісного аналізу та шкали інтервалів, відношень, різностей і абсолютна для кількісного 

аналізу. Мостелер (Mosteller) і Тьюки (Tukey) [4] запропонували свій поділ на 6 шкал: імена; 

оціночні судження; оцінки від 0 до 1; шкали, що відповідають додатнім цілим числам; 

шкали, що відповідають додатнім дійсним числам та збалансовані шкали – ті, що 

відповідають будь-яким дійсним числам. 

З аналізу різних типів вимірювальних шкал, які використовуються в техніці, 

економіці, соціології, педагогіці та інших галузях людської діяльності, випливає 

всеохоплююча, на перший погляд, класифікація [3] за формальнимозначенням: шкала– це 

трійка (R, f, S), де R – реальний об’єкт, f – його відображення в деяку формальну (знакову) 

систему S [3]. Але таке відображення, взагалі кажучи, не є відображенням в математичному 

сенсі, оскільки одному й тому ж реальному об’єкту можуть ставитись у відповідність різні 

елементи шкали, що втрачає сенс її застосування. 

Мета статті. Дати по можливості вичерпне означення шкал, що застосовуються в 

різних галузях людської діяльності, і, зокрема,в педагогічних дослідженнях;показати, 

впершу чергу, педагогам-гуманітаріям види класифікації і приклади застосування різних 

типів шкал впедагогічних технологіях навчання у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз підходів різних авторів до визначення шкал 

вимірів і їх класифікацій показав протиріччя, яких треба уникати при визначенні. 

По-перше, щоб уникнути ситуації, коли одному об’єкту ставляться у відповідність 

різні шкали або різні елементи однієї шкали, в якості реальних об’єктів треба розглядати 
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чітко визначену властивість реальних об’єктів, яка повинна відображатися в назві шкали. 

Наприклад, якщо студент групиоцінюєвласні можливості до навчання і їх може 

оцінювати викладач за тією ж самою числовою множиною, то таку шкалу не раціонально 

називати шкалою оцінки можливостей студента до навчання. В першому випадку шкалу 

доцільно називати шкалою самооцінки, в другому – шкалою зовнішньої оцінки можливостей 

студента до навчання. 

По-друге, види (значення) досліджуваної властивості повинні визначатися 

(виокремлюватися) дослідником завдяки його досвіду, відчуттям, приладам тощо. І тільки 

після цього значенням або видам властивості потрібно ставити у взаємну відповідність їх 

формалізований образ – дискретну множину з заданими операціями або числову пряму. Про 

інші, менш розповсюджені образи, тут мова не йтиме. Відтак, можна сформулювати 

наступне означення. 

Шкала досліджуваної властивості (показника, ознаки) – формалізований образ видів 

(значень)цієї властивості, які визначені дослідником. Шкали різних властивостей, об’єднані 

за способом формалізації, можуть визначати їх класифікацію.Так, якщо образ властивості є 

множиною, що має міру в математичному сенсі, то таку шкалу є сенс називати шкалою 

вимірів. В іншому випадку її можна називати, наприклад, шкалою приналежності видам. 

З указаного означення шкали випливає алгоритм пошуку шкали, необхідної для 

конкретного педагогічного дослідження: 

‒ виділити з реальних об’єктів властивість, яку треба оцінити за допомогою шкали; 

‒ виокремити значення (види) властивості, які визначаються дослідником; 

‒ поставити їм у взаємно однозначну відповідність таку систему символів, в якій дії з 

символами адекватно відображали б дії з видами властивості. 

При цьому кожен з пунктів алгоритму повинен відповідати меті дослідження, за 

необхідності корегуючи її. 

Відтак, визначену подібним чином шкалу досліджуваних властивостей, об’єднанихв 

один вид за способом формалізації – множиною можливих математичних операцій – можна 

вважати шкалою Стівенса. Схематичне зображення класифікації Стівенса, яка є досить 

розповсюдженою в різних галузях людської діяльності і, зокрема, в педагогічних 

дослідженнях, подано на рисунках 1 і 2. 

Розглянемо сутність цих шкал і приклади їх застосування в педагогічних 

дослідженнях з точки зору даного означення шкали. 

Шкала найменувань (номінальна шкала) ставить у відповідність досліджуваним 

об’єктам їх символи (назви; числа,що слугують тільки ярликами об’єкта, тощо). При цьому 

досліджувані об’єкти «виміру» розпадаються на множину класів (категорій, видів, значень), 

що не перетинаються. З об’єктами, що «вимірюються» за шкалою найменувань, можна 

виконувати тільки операцію порівняння – чи співпадають вони, чи ні. За результатами такої 

перевірки можна обраховувати наповненість (частоту, ймовірності) для різних класів, яка 

може використовуватись для застосування різних методів статистичного аналізу (критерії 

Пірсона і Крамера узгодженості якісних ознак та ін.). 

Приклади використання шкали найменувань в педагогічних дослідженнях.Очевидний 

приклад шкали найменувань – шкала ознаки студента вишу навчатися на одному з 

факультетів, наприклад:{Факультет льотної експлуатації, Факультет менеджменту, 

Факультет ОПР}. Якщо студент вишу має можливість навчатися на кількох факультетах 

одночасно, то до шкали треба включити ще поєднання факультетів. 

В наступному прикладі досліджується група студентів, яка закінчила вивчення даної 

дисципліни. Треба охарактеризувати кожного студента за ознакою: наявність у нього знань, 

умінь та навичок, задекларованих в програмі дисципліни. Припустимо, що кожна з ознак 

визначається тільки за двома критеріями – має чи не має її студент. Тоді одним із прикладів 

шкали характеристики може бути упорядкована множина трьох символів, перший з яких 

свідчить про наявність (З) або відсутність ( – ) знань, другий – про наявність (У) або 
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відсутність ( – ) умінь, третій – про наявність (Н) або відсутність ( – ) навичок: 

{ЗУН,   ЗУ–,   З–Н,   –УН,   З– –,   –У–,   – –Н,   – – –}. 

Це також шкала найменувань. За нею можна поділити студентів на 8 груп, в кожній з 

яких студенти мають однакове значення досліджуваного комплексу ознак. Природньо, не 

кожну пару цих груп студентів можна порівняти одна з одною за успішністю вивчення даної 

дисципліни. Але так, як і в першому прикладі, можна порівняти студентів за приналежністю 

до конкретної групи і порахувати кількість студентів в кожній з груп. Якщо, наприклад, 

після педагогічного експерименту кількість студентів першої групи значно збільшиться, то 

можна зробити висновок про успішність експерименту. В цьому випадку використання 

шкали найменувань є доцільним. Але у випадку незначної різниці між кількістю студентів 

першої групи до і після експерименту така шкала не буде достатньо інформативною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схематичне зображення шкали найменувань (зліва) і шкали рангів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схематичне зображення шкали інтервалів (зліва) і шкали відношень. 

 

Порядкова шкала (шкала рангів) містить упорядковані відображення видів 

досліджуваної властивості. Порядок може описуватися розташуванням в множині видів 

(вищого рівня, найбільш виражено, більш привабливо тощо) або рангами, якими нумерують 

місця видів. В ранговій шкалі разом з можливостями номінальної шкали є також можливість 

порівняння видів, тобто їх рангів. 

Приклади використання порядкової шкали. Оцінки експертів часто виражаються саме 

в порядковій шкалі, оскільки експерт з меншими труднощами відповідає на запитання такого 

виду, як, наприклад, «Який викладач більш доброзичливий?», ніж оцінює викладача якимось 

числом. 

В наступному прикладі досліджується властивість групи студентів – проявлені 

нимилідерські якості. Результатом опитування чи іншого способувизначення лідерських 

якостей може бути рейтинговий список студентів, складений у порядку зменшення 
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вираженості цих якостей. Шкалою тут буде множина всіх перестановок прізвищ студентів. 

Наприклад, якщо складається рейтинговий список 20 студентів, то шкала буде містити 

Р20=20! списків. 

Від порядкової шкали можна перейти до шкали найменувань, виділивши за 

рейтинговим списком групу лідерів, що допоможе, наприклад, вибрати серед студентів вишу 

голову студентського самоврядування, або серед студентів однієї академічної групи старосту 

і його заступника. 

Очевидно, що з елементами розглянутої шкали рангів можна виконувати ті ж операції 

математичної логіки, що і з елементами номінальної шкали, а саме, визначення належності 

студента тій чи іншій рейтинговій групі та визначення кількості студентів в групі. Але 

розглянута шкала рангів має також і властивість порівняння всіх видів груп: студент (група), 

що має більш виражені лідерські якості, має вищий рейтинг. Зрозуміло, що елементи 

рейтингової шкали, виражені списком, не можна порівняти за ознакою «на скільки більший». 

В наступному прикладіза допомогою комп’ютерного тестування досліджується 

властивість студента правильно виконати завдання. Номінальна шкала {виконано правильно, 

виконано неправильно} може бути замінена більш гнучкою, наприклад: {(правильно вибрано 

і пов’язано факти), (неправильно вибрано, але правильно пов’язано факти, або правильно 

вибрано, але неправильно пов’язано факти), (неправильно вибрано і неправильно пов’язано 

факти)}. Три значення цієї порядкової шкали природньо розташовані за рангами – вищому 

рангу відповідає уміння студента повністю правильно виконати завдання.Яскравим 

прикладом шкали рангів є оцінювання успішності студентів за множиною {відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно}або за шкалою ECTS {A, B, C,…}.  

Шкала інтервалів разом з властивостями попередніх видів шкал дає можливість 

оцінки видів досліджуваної властивості за рівними інтервалами і, відповідно, – можливість 

кількісно оцінити різницю видів. Тут застосовуються майже всі статистичні методи, за 

винятком тих, в яких «нульова точка» однозначно відповідає відсутності даної властивості. 

Шкала інтервалів дозволяє суб’єктивним враженням ставити у відповідність числа зі 

значною частиною їх властивостей. 

Приклади шкали інтервалів. Досліджується зацікавленість студента в освоєнні нової 

навчальної дисципліни. Шкала, що визначається дослідником, може мати такі значення 

(види, градації): «дуже цікаво», «цікаво», «в деякій мірі цікаво», «майже не цікаво», «не 

цікаво», «зовсім не цікаво». Відстань між сусідніми градаціями вважається однаковою. 

Досліджується степінь згоди студента з поставленою йому оцінкою. В якості шкали 

дослідником обрано множину послідовних цілих чисел на числовій прямій, меншому з чисел 

якої ставиться у відповідність ознака «категорично не згоден», більшому – «повністю згоден». 

На думку окремих соціологів випускники шкіл користуються інтервальною шкалою 

для оцінки привабливості професій, хоча деякі соціологи [5] привабливість професій 

виміряють в порядковій шкалі. Це додатково підтверджує правильність даного нами 

означення шкали, в якому поділ на види залежить від дослідника. 

Шкала відношеньвважається найбільш розповсюдженою в науці і практиці. Вона має 

всі властивості шкали інтервалів, до яких долучається ще наявність початку відліку – 

нульової точки, що дозволяє порівнювати значення видів досліджуваної властивості, 

використовуючи їх відношення або пропорції. Завдяки цьому шкала відношень не накладає 

ніяких обмежень на математичний апарат, що використовується для обробки результатів 

досліджень. 

Приклади застосування шкали відношень. При дослідженні часу виконання студентом 

завдання в якості шкали природньо розглядати відрізок [0, tmax], де tmax – час, виділений на 

виконання завдання. 100-бальну шкалу ECTS (без використання А, В, С,…) можна також 

вважати шкалою відношень. Використовуючи її, порівняння навчальних досягнень студентів 

може бути, наприклад, таким: «Один студент набрав балів у стільки-то разів більше, ніж 

інший». 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, нами розглянуто 

основні види шкал, що використовуються в різних галузях людської діяльності; дано 

означення шкали досліджуваної властивості; вказано алгоритм пошуку шкали, необхідної 

для конкретного педагогічного дослідження; наведено приклади застосування різних видів 

шкал. Це повинно спонукати викладачів вищої школи до отримання необхідних знань і 

понять щодо вимірів в педагогічних дослідженнях, отримання вмінь застосовувати їх, 

дозволить педагогам з максимальною точністю і достовірністю аналізувати інформацію, 

ефективно та результативно застосовувати набуті знання та вміння в організації освітнього 

процесу у вищих навчальних закладах. 
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THE SCALES OF MEASUREMENTS IN PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

Abstract/ The purpose of the article is the formation of an exhaustive definition of the scales 

used in various spheres of human activity, and, in particular, in pedagogical research. Also, the 

purpose of the article is determining the types of classification and examples demonstration of the 

application of scales different types of teaching technology in higher education. 

In previous publications, we substantiated the need for the mathematical statistics using in 

scientific and pedagogical research and, in particular, in teaching technology in higher education. 

We considered essences of the sampling method and method of the organization of selective 

research on the initial stage of scientific and pedagogical research. The analysis of the approaches 

of different authors to the definition of the scale of measurements and their classifications pointed 

contradictions that should be avoided when determining scales. 

First, in avoiding a situation where different scales or different elements of the same scale 

are matched to one and the same object, it needs to discuss a clearly defined property of real 

objects, which should be revealed in the scales name. Secondly, the types of analyzed properties 

should be determined by the researcher due to his experience, sensation, devices, etc. And only 

after that value or types of properties need to be placed in the mutual correspondence of their 

formalized image, a.g. the discrete set with definite operations or numeric axis. 

The scale of the investigated property (indicator, attributes) is a formalized image of the 

types (values) of this property, which are determined by the researcher. 

The article describes the algorithm for finding the scale required for a particular 

pedagogical study.Such a scale of properties, united in one kind in this way of formalization as a set 

of possible mathematical operations, can be recognized a Stevens scale. 

Authors considered the main types of scales are used in various fields of human activity and 

authors given examples of their application.This should encourage higher education teachers to 

acquire the knowledge and understanding of measurements in pedagogical research, to obtain 

skills to apply it, will allow teachers with the accuracy and reliability to analyze information, 

effectively apply acquired knowledge and skills in educational process in higher education. 

Key words: Measurement scale, pedagogical research, classification of scales, nominal 

scale, grading scale, interval scale, relationship scale. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕС 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «КРАЇНОЗНАВСТВО» 

 

Статтю присвячено досвіду впровадження інтерактивних методів навчання у 

процес викладання курсу «Країнознавство» для студентів спеціальності міжнародні 

відносини.  

Схарактеризовано методи діалогічної взаємодії як складові інтерактивних методів 

навчання. Висвітлена методика проведення семінарських занять з використанням методів 

групової роботи, круглого столу, форумів. 

Ключові слова: інтерактивні методи, методи діалогічної взаємодії, групова робота, 

підготовка фахівців економічного профілю, краудсорсінг. 

 

Постановка проблеми. Професійна діяльність фахівця економічного профілю 

передбачає постійні міжособистісні контакти зі стейкхолдерами тому актуальним є питання 

активності студентів на заняттях в процесі професійної підготовки. Аналіз наукової 

літератури та результати практичної діяльності свідчать про те, що активна суб’єкт – 

суб’єктної взаємодія учасників освітнього процесу досягається завдяки впровадженню у 

практику роботи вищих економічних закладів інтерактивних методів навчання. 

Впровадження інтерактивних методів навчання у навчальному процесі вищої школи 

висвітлювали О. Гвоздяк, К. Долгош, С. Кашлев, І. Мельничук, Ю. Романишин, О. Січкарук, 

М. Соснова, І. Турчина, Т. Ходак, В. Щербіна та інші. 

Аналіз наукової літератури з означеної проблеми свідчить провідсутність 

цілеспрямованої роботи з вивчення досвіду впровадження інтерактивних методів навчання у 

практику роботи вищих економічних навчальних закладів та безпосередньо у процес 

викладання курсу «Країнознавство». Означене спонукало донеобхідності розробки занять 

означеного курсу з використанням методів діалогічної взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє констатувати, що останнім часом 

актуалізувалися наукові розробки питань використання інтерактивного навчання у вищій 

школі. О. Січкарук 1, с. 18 через систему методичних порад поділилася власним досвідом 

педагогічних експериментів, спостережень щодо розповсюдження у вітчизняній освітній 

практиці інтерактивних методів навчання. Запропонований курс «Інтерактивні методи 

навчання у вищій школі» предназначений для слухачів магістерських педагогічних програм 

та програм підготовки менеджерів вищої освіти.Проблема впровадження інтерактивних 

методів навчання у процес підготовки майбутніх педагогів висвітлюється у роботах 

С. Бричок, Ю. Калюжної, М. Скиби, І. Турчини, Т. Ходак. В. Тробюк провів огляд 

використання інтерактивних методів навчання на заняттях з вогневої підготовки. У фахову 

підготовку майбутніх лікарів, систему підвищення кваліфікації медичних спеціалістів 

впроваджували інтерактивні методи О. Лисенко, В. Петрунів, М. Соснова, Р. Слухенська.  

Заслуговує на увагу дослідження І. Мельничук, мета якого полягала в теоретико-

методологічному і методичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічної 

системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних 

технологій у вищих навчальних закладах. Дослідниця розкрила сутність методики 

використання засобів інтерактивних технологій під час вивчення таких дисциплін, як 

«Соціальні технології», «Вікова та педагогічна психологія», «Акмеологія», «Соціальна 

робота з групами соціального ризику». Заключний і визначальний етап експерименту 
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І. Мельничук здійснювала під час вивчення дисципліни «Тренінг професійної ідентичності». 

Окрім зазначеного науковці інтерактивні методи навчання як складова підготовки 

компетентних соціальних працівників досліджували О. Козакевич, О. Макеєва, Ю. Олефір. 

Питання інтерактивних методів навчання при підготовці фахівців для хімічної промисловості 

була предметом дослідження А. Посторонко. 

Як ми бачимо перераховані роботи не висвітлюють особливості впровадження 

інтерактивних методів навчання в практику роботи вищих економічних навчальних закладів. 

Саме тому нас зацікавила робота В Щербіни, яка вивчала питання особистісно-професійного 

розвитку майбутнього вчителя економіки в умовах інтерактивного навчання. Дослідницею 

розроблена та апробована програма спецкурсу «Педагогічна інтеракція» методичні 

рекомендації з курсу «Методика викладання економічних дисциплін» для студентів 

спеціальності «Економічна теорія» з метою упровадження інтерактивного навчання у 

навчально-виховний процес ВНЗ та загальноосвітніх шкіл.Аналізом стану використання 

інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання у підготовці документознавців-

менеджерів займалась Ю. Романишин. Робота проводилась на базі Івано-Франківського 

національного технічного університеті нафти і газу. Автором проаналізовано результати 

анкетування щодо визначення стану застосування інтерактивних методів у навчальному 

процесі на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності університету. Розроблена 

інтегрована комунікативно-інтерактивна модель проведення семінару з дисципліни 

«Інформаційний менеджмент». О. Гвоздяк та К. Долгош аналізували інтерактивні методи 

навчання для підвищення ефективності викладання іноземної мови спеціальності в 

майбутніх економістів-міжнародників. У практичній діяльності ними використовувались 

наступні інтерактивні методи: рольові та ділові ігри, технологія критичних інцидентів, 

комунікативно-ситуативне моделювання, мозковий штурм і кейс-стаді. У статтях О. Гай, 

Є. Захарової, Ю. Кононенко висвітлюються погляди авторів про використання інтерактивних 

методів викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Головний акцент 

зроблено на загальних вимогах до «CaseStudies», «мозковому штурмі», інтерактивних 

методах, що використовуються на лекціях.Питання сутності, необхідності та використання 

інтерактивних методів навчання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у вищих 

навчальних закладах Українививчала Д. Долбнєва. О. Сизоненко розглядає інтерактивні 

методи навчання як засіб підготовки фахівців з обліку нової інтеграції. 

Науковці вивчали різні аспекти впровадження інтерактивних методів навчання у 

процес фахової підготовки студентів, в той же час, методика організації навчанняз 

використанням інтерактивних методів для студентів спеціальності міжнародних економічних 

відносин все ще шукають свого вирішення.  

Мета статті полягає у висвітленні досвіду впровадження інтерактивних методів 

навчання у процес викладання курсу «Країнознавства» для студентів спеціальності 

міжнародні відносини Криворізького економічного інституту. 

Для реалізації означеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

‒ уточнити сутність та зміст поняття «інтерактивні методи навчання»; 

‒ схарактеризувати методи діалогічної взаємодії як складові інтерактивних методів 

навчання; 

‒ висвітлити методику проведення семінарських занять з використанням методів 

групової роботи,круглого столу, форумів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема методів навчання у педагогіці не нова, 

існують різні тлумачення як власне поняття «метод» та і класифікацій методів навчання, в 

тому числі інтерактивних методів. О. Сіроштан методи інтерактивного навчання визначає як 

«систему способів цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії педагога (викладача) і студентів, 

спрямованих на розв’язання навчально-виховних завдань фахової підготовки майбутніх 

педагогів у процесі навчально-пізнавальної діяльності вищого навчального закладу» 

[2, с. 88]. З точки зору І. Турчиної «інтерактивні методи навчання – це взаємопов’язана 
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спільна діяльність студентів і викладача, за якої всі учасники освітнього процесу 

взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, 

моделюють ситуації, занурюються в атмосферу співпраці зі спільного вирішення проблем» 

[3, с. 64]. Інтерактивні методи С. Кашлев [4, с. 6] визначає як способи цілеспрямованої, 

посиленої міжсуб’єктної взаємодії педагога та учнів по створенню оптимальних умов 

власного розвитку. Можна погодитися з науковцями, оскількиінтеракцію можна розуміти як 

посилену діяльність між викладачем та студентами та власно між студентами. У науковій 

літературі виокремлюють ігрові та неігрові інтерактивні методи навчання. Саме неігрові 

інтерактивні методи навчання включають методи діалогічної взаємодії: дебати, диспути, 

відкриті форуми, різні види дискусій («Круглий стіл», проблемна дискусія, експрес-дискусія, 

«Акваріум», «Ліберальний клуб» текстова дискусія і інші). А також методами автентичного 

оцінювання досягнень студентів (портфоліо). Аналіз монографій, підручників, навчально-

методичних посібників, навчально-методичних посібників для самостійного вивчення 

дисциплін для вищих економічних учбових закладів найбільш поширеними є розробки 

зайняття з використанням кейсів, ділових ігор, проектів, тренінгів та інших методів 

навчання. Інші методи діалогічної взаємодії недостатньо відображені в методиці викладання 

курсу «Країнознавство». 

Наведемо приклади використання означених методів на заняттях курсу. 

Тема: Методологічні основи країнознавства 

Мета: розкрити сутність, структуру та особливості курсу «Країнознавство» для 

студентів економічного навчального закладу: обговорити та сумісно зі студентами узгодити 

програму вивчення курсу відповідно до їх потреб та вимог фахової підготовки фахівців зі 

спеціальності «Міжнародні відносини», відпрацювати вміння роботи у групах, приймати 

колективні рішення. 

Тип заняття: семінар – робота в групах. 

Хід заняття 

1 етап – вступний: 

Вступне слово викладача про структуру та особливості курсу «Країнознавство» для 

студентів економічного навчального закладу та план проведення заняття; 

Студенти поділяються на групи по 4 студента. 

2 етап – змістовний: 

Кожна група обговорює запропоновані програми курсів «Країнознавство»; 

Складають власний зміст курсу, визначають декілька цілей та задач; 

Група перераховує перелік задач та цілей навчання з даного курсу, які на їх думку, 

буде намагатися реалізувати викладач. 

3 етап – дискусійний: 

Відкрита дискусія про завдання навчання між студентами та викладачем; 

Визначення обмежень, з якими стикаються суб’єкти навчального процесу при 

виконанні означених завдань; 

З’ясування сфер співпадіння та не співпадіння цілей та доцільних компромісів; 

Розробка проекту рекомендацій по співпраці для досягнення взаємоузгоджених цілей. 

4 етап – підсумковий: 

Аналіз діяльності груп; 

Підведення підсумків спільної роботи. 

Тема Італія 

Мета: охарактеризувати географічне положення та адміністративно-територіальний 

поділ Італії, проаналізувати етапи історичного розвитку, розкрити демографічну політику 

країни, охарактеризувати провідні політичні партії, основні риси цивільного права, митної 

політики, основні галузі господарювання, проаналізувати зовнішню політику та членство 

Італії в міжнародних організаціях. 

Тип заняття: семінар (круглий стіл). 

1. Вступне слово викладача 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

57 

 

2. Заслуховування стислих повідомлень учасників круглого столу 

3. Постановка перед учасниками «круглого столу» питань, що поступили з аудиторії 

4. Розгорнута дискусія 

5. Узгодження позицій з предмету обговорення 

Підсумки заняття. 

Ми створили групу у соціальних сітях «Країнознавство по п’ятницях» (оскільки 

заняття з курсу за розкладом по п’ятницях). Його створювали як форум та база інформації 

для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини. Там розміщується інформація 

про вебквести з курсу, навчальна та наукова література, тести тощо. Вся діяльність 

викладачів кафедри спрямована на підвищення якості навчального процесу а відповідно 

підвищенню конкурентоздатності фахівців економічного профілю. 

Взаємодія може відбуватися не тільки між суб’єктами освітнього процесу а і між 

студентом чи викладачем і комп’ютером. На застосуванні комп’ютерів базується метод 

краутсорсінгу. Головна ідея означеного методу полягає у наданні можливості широкому 

колу зацікавлених осіб в обмежений час висловити будь які ідеї з того чи іншого питання. 

Дебати організовуються через інтернет-ресурси, після чого проводиться аналіз ідей, 

готуються матеріали для прийняття рішень. Аналіз практики використання краудсорсінгу 

дозволив виокремити два напрями: для покращення якості освітнього продукту та послуг, а 

також у рамках соціально значущих проектів. Тому ряд дослідників вважають, що означена 

технологія знаходиться на межі проектних технологій іта інтерактивних методів навчання. 

Даний метод викликав певний інтерес до його впровадження у методику викладання курсу 

«Країнознавство». Отримані результати свідчить про те, що з його допомогою можливе 

рішення багатьох існуючих проблем та відповідно підвищення якості економічної освіти. 

Окрім того, вміння у студентів працювати у краудсорсинговому середовищі сприяє 

формуванню у них загальнокультурних та професійних компетенцій. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Подальшу свою роботу ми 

вбачаємо у вивченні світового досвіду впровадження інновацій в освіті. І сприяти 

впровадженню нововведень, які на думку британських експертів у найближчі роки будуть 

значно впливати на світову освіту. До них вчені віднесли: навчання через соціальні медіа, 

продуктивну невдачу, Teachback, дизайн-мислення, краудсорсінг, навчання через відеоігри, 

формуюча аналітика, навчання для майбутнього та інші. 
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EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF INTERACTIVE METHODS OF STUDIES IN 

PROCESS OF TEACHING OF COURSE «COUNTRY» 

 

Abstract. The theoretical-methodical aspects of interactive methods of education and 

features of introduction in training of future specialists in higher economic education 

establishments are covered in the article. The article explains the terms "interactive training 

methods". The author of the paper makes an attempt to classify the main kinds of interactive 

methods of training.During the use of interactive methods in the educational process of future 

economists should be based on the creative principles of interaction and pedagogical cooperation 

of the teacher and students where all participants of educational process are the subjects of the 

training.The main principle of such interaction is a continuous interaction between students, their 

cooperation, communication, teacher in this situation, the only organized and coordinated 

interaction (this is done quietly and naturally, since it focuses on creative self-realization of future 

economists).  

The methods of dialogic cooperation as one of effective methods of formation of professional 

competence and personal qualities of future specialists is proved.Scientists studied the different 

aspects of introduction of interactive methods of studies in the process of professional preparation 

student. Methodology of organization of studies with the use of interactive methods for the students 

of specialist of international economic relations still search the decision.The author describes 

theoretical approaches and own experience of using interactive methods in the process of teaching 

"Country". The accent is done upon the necessity of introduce of group work of students, realization 

round table,in order to raise the motivation and quality of education of economists. These results 

can be used by teachers to practice. 

The author comes to the conclusion about the prospects of educating through social medias, 

videogames, productive failure, Teachback. 

Key words: interactive, interactive methods, social medias, videogames, productive failure, 

Teachback. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ,  

ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ  

 

У статті проаналізована професійна підготовка авіаційних фахівців у льотних 

навчальних закладах. Основна увага приділена вивченню практичної підготовки на прикладі 

майбутніх фахівців з авіаційної безпеки. Сьогодення вимагає не тільки наявність 

бездоганної теоретичної підготовки, а й вміння застосовувати знання безпосередньо в 

реальній професійній діяльності. Ретельно вивчивши навчальний план підготовки бакалаврів 

(майбутніх фахівців з авіаційної безпеки), зокрема щодо їх практичної підготовки було 

запропоновано декілька доповнень щодо вдосконалення існуючого навчального плану. 

Ключові слова: авіаційна безпека, фахівець, практична підготовка, авіаційна галузь, 

професійна підготовка, льотні навчальні заклади. 

 

Постановка проблеми. Сучасна професійна підготовка має концентруватися на 

формуванні компетентного фахівця. Майбутній фахівець повинен мати не тільки глибокі 

теоретичні знання, а й професійні вміння та навички. Саме завдяки практичним заняттям, які 

на нашу думку, відіграють ключову роль в процесі підготовки, курсант освоює майбутню 

професію. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Питання практичної підготовки є досить 

актуальним серед науковців педагогічної галузі. Т. А. Казакевич [1] у своїх працях акцентував 

на нестачі практичного досвіду у студентів, а також на організаційному об’єднанні в 

освітньому процесі теоретичної та практичної підготовки. Т. С. Плачинда [2] аналізувала 

провідні принципи відбору змісту навчальних дисциплін і програм практики фахівців 

авіаційної галузі. О. М. Підлубна вивчала досвід американських викладачів авіаційної галузі, 

що полягає в поєднанні індивідуального і практичного підходів. Американські педагоги 

переконані, що необхідно не лише формувати у курсантів ґрунтовні теоретичні знання, а й 

навчити їх практикувати, тобто самостійно отримувати та застосовувати для розв’язання 

реальних практичних завдань та аналіз проблемних ситуацій [3]. Г. А. Лещенко [4], в свою 

чергу вивчав особливості практичної підготовки майбутніх фахівців ризикових професій, а 

саме фахівців авіаційної галузі. Однак питання вивчення практичної підготовки майбутніх 

фахівців з авіаційної безпеки залишається недостатньо вивченим. 

Метою статті є вивчення видів та особливостей практичної підготовки майбутніх 

фахівців з авіаційної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз результатів моніторингу якості 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, вимог ринку праці до вмінь випускників вищих 

навчальних закладів, звернень та пропозицій роботодавців з питань забезпечення якості 

професійної підготовки випускників показує, що в умовах ринкової економіки ситуація з 

організацією практичної підготовки у вищих навчальних закладах суттєво погіршилась. У 

результаті цього, між вимогами ринку праці та практичними результатами освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів утворився відчутний розрив, що призводить до численних нарікань 

з боку споживачів освітніх послуг та роботодавців, зокрема на відсутність навичок практичної 

роботи за обраним напрямом або спеціальністю, знань сучасних технологій та обладнання 

підприємств, їх діючої нормативної бази і, як наслідок, зростання часу адаптації випускників 

на первинних посадах, ускладнення працевлаштування і зниження престижу вищої освіти 

загалом [5]. Тому вважаємо за доцільне розглянути де і як проходить практична підготовка, на 

прикладі професійної освіти авіаційних фахівців, а саме майбутніх фахівців з АБ. 
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Сьогодні авіаційна індустрія відіграє помітну роль в житті сучасного суспільства, не 

тільки завдяки значному внеску в світову економіку та послугам які надає зазначена галузь, а 

й завдяки попиту на авіаційні професії, які є досить престижними, перспективними та 

високооплачуваними. На думку компанії Boeing, в Європі має щорічно випускатися понад 

5 000 молодих авіаційних фахівців, щоб відповідати зростаючому попиту на таких фахівців 

[6]. Тому для початку пропонуємо ознайомитися із переліком льотних навчальних закладів 

(ЛНЗ) та авіаційних навчальних організацій, які готують авіаційних фахівців в Україні: 

‒ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (підготовка за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» здійснюється за напрямом 

авіаційна та ракетно-космічна техніка тощо); 

‒ Запорізький національний технічний університет (підготовка за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами: авіаційна та ракетно-космічна 

техніка, технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок тощо); 

‒ Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» (підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та 

«магістр» здійснюється за напрямками: літакобудування технологія виробництва авіаційних 

двигунів та енергетичних установок, системи управління літальних апаратів, авіаційна та 

ракетно-космічна техніка тощо); 

‒ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» здійснюється за 

напрямками: авіаційна та ракетно-космічна техніка, автоматизація та приладобудування, 

інженерія й машинобудування тощо); 

‒ Харківський національний університет Повітряних Сил (підготовка за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» здійснюється за напрямками: авіаційна та 

ракетно-космічна техніка, автоматизація та приладобудування, інженерія й 

машинобудування тощо); 

‒ Черкаська філія Харківського аерокосмічного унірерситету ім. Н. Є. Жуковського 

(підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» здійснюється за 

напрямками: авіаційна та ракетно-космічна техніка тощо); 

‒ Національний авіаційний університет (НАУ) (підготовка за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр» здійснюється за напрямками: авіаційна та 

ракетно-космічна техніка, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

енергетичне машинобудування, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, хімічні технології та інженерія, 

електроніка, авіоніка, авіаційний транспорт, транспортні технології тощо). Особливістю 

цього ЛНЗ є його розгалужена «навчальна структура», адже до його складу входять наступні 

ЛНЗ, а саме: Васильківський коледж НАУ, Кременчуцький льотний коледж, Криворізький 

коледж, Слов’янський коледж та ін. [7]. Окрему ланку в структурі НАУ займає 

Європейський регіональний навчальний центр ІСАО з авіаційної безпеки (Інститут ІСАО), 

який є офіційним міжнародним сертифікованим навчальним центром з авіаційної безпеки. 

Та справжнім здобутком цивільної авіації (ЦА) є унікальний ЛНЗ Льотна академія 

Національного авіаційного університету (ЛА НАУ), яка вже більше 65 років здійснює 

професійну підготовку авіаційних кадрів: комерційних пілотів літака, диспетчерів 

управління повітряним рухом, співробітників/диспетчерів із забезпечення польотів, фахівців 

з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден та авіадвигунів, фахівців з 

менеджменту міжнародних авіаційних перевезень, а також з 2001 року ЛА НАУ розпочала 

професійну підготовку фахівців: диспетчерів координаційного центру пошуку та 

рятування/техніків з аварійно-рятувальних робіт/операторів технічних засобів контролю на 

безпеку. Саме цей ЛНЗ готує фахівців з авіаційної безпеки за спеціалізацією «Аварійне 

обслуговування та безпека на авіаційному транспорті». У складі зазначеної спеціальності 

можна виділити наступні компоненти: аварійне обслуговування та безпека на авіаційному 

транспорті; пошук і рятування; та безпосередньо, авіаційна безпека. 

http://www.dnu.dp.ua/
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=42
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=51
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=51
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=44
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=42
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=42
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=51
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=51
https://www.education.ua/ua/universities/?directions=51
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Професійна підготовка фахівця з авіаційної безпеки (АБ) – це багатоетапний процес 

навчання, під час якого курсант отримує фахові знання, вміння, навички, оволодіває 

фаховими компетентностями; є результатом формування готовності курсанта до виконання 

своєї професійної діяльності.  

Якість професійної підготовки досягається не лише бездоганною теоретичною 

підготовкою, а й вмінням застосовувати ці знання в реальній професійній діяльності. З 

огляду на це під час професійної підготовки майбутніх фахівців з АБ необхідно зосередитися 

на формуванні у курсантів фахових компетентностей та усвідомлення специфіки та 

важливості обраної професії, що досягається за рахунок збільшення годин практичної 

підготовки. Тож пропонуємо дослідити саме практичну підготовку, як вагому складову 

професійної підготовки майбутніх фахівців з АБ у Льотній академії НАУ.  

Слід зауважити, що професійна підготовка фахівців з АБ (операторів технічних 

засобів контролю на безпеку) в Льотній академії НАУ здійснюється комплексно у 

сполученні з програмою підготовки диспетчерів координаційного центру пошуку та 

рятування, а також техніків з аварійно-рятувальних робіт, відповідно мають спільний 

навчальний план. А по завершенню ЛНЗ зазначеної спеціалізації курсанти мають змогу 

реалізувати себе у трьох споріднених професіях. 

Згідно Навчального плану Льотної академії НАУ за кваліфікацією бакалавр з 

авіаційного транспорту, диспетчер координаційного центру пошуку та рятування/технік з 

аварійно-рятувальних робіт/оператор технічних засобів контролю на безпеку денної форми 

навчання [8] на практику виділяють загалом 10 тижнів з них на практичну підготовку фахівців 

з АБ йде 3 тижні (І курс – 4 тижні загальногалузевої практики , ІІІ курс – 2 тижні практики з 

АБ, ІV – 1 тиждень практики з АБ). В Навчальному плані зазначено наступні види практичної 

підготовки: навчальна практика (І курс) та виробнича практика (ІІІ, ІV курс). 

Навчальна практика, яку проходять курсанти у 2 семестрі на І курсі навчання має на 

меті вивчення фундаментальних понять, які забезпечують загальну орієнтацію курсантів в 

дисциплінах навчального плану, в суміжних науках та функціонуванні авіаційної системи, а 

також надання курсантам загальних уявлень з авіації, початкових знань з професійної та 

практичної підготовки фахівців різних служб аеропортового комплексу. Основні завдання 

керівника практичної підготовки це: формування у майбутніх фахівців з АБ комплексу 

необхідних початкових знань із забезпечення АБ аеропортових комплексів, показати роль 

практик у забезпеченні професійної підготовки фахівців та розвинути уміння курсантів 

самопізнання. В свою ж чергу, по завершенню практики, курсанти мають засвоїти загальну 

структуру авіаційного суб’єкту, знати фундаментальні авіаційні поняття та термінологію а 

також вміло орієнтуватися в основних положеннях керівних документів, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки польотів. 

Навчальна практика містить два змістовних модулі: «Поняття авіаційно-транспортної 

системи України» (110 год. самостійної роботи курсанта) та «Діяльність підрозділів та служб 

аеропорту» (70 год. самостійної роботи курсанта). Загалом, співвідношення кількості годин 

самостійної роботи курсантів до загальної кількості годин – 100%, адже навчальна практика І 

курсу носить ознайомлювальний характер та є своєрідним підсумком отриманих знань за 

перший рік навчання. 

Контроль знань курсантів здійснюється шляхом тестування або опитування за темами 

щодня. Після кожного модулю викладачі проводять рубіжний контроль та по завершенню – 

підсумковий контроль (диференційований залік), що оцінюється за 100 бальною шкалою. 

Отримані оцінки вносяться в щоденник практики курсанта. По завершенню практики 

курсантам виділяють 2 год. на написання звіту у вигляді пояснювальної записки,у якому 

коротко і конкретно описується робота, що виконана особисто курсантом. 

Виробнича практика проводиться починаючи з 6 семестру ІІІ курсу та поділена на два 

етапи. Перший етап – «Фахова практика». На відміну від Навчальної практики, яка 

проходила на території ЛНЗ, курсанти, як майбутні фахівці з АБ мають змогу обирати місце 
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проведення Фахової практики. Зазвичай курсантів Льотної академії НАУ охоче приймають у 

Міжнародних аеропортах України: Бориспіль, Жуляни, Львівський аеропорт ім. Данила 

Галицького тощо. Також існує можливість проходження практичної підготовки за кордоном. 

Мета зазначеної практики закріпити та поглибити теоретичні знання набуті курсантами в 

процесі професійної підготовки та вміти застосовувати їх на практиці. Під час практики 

курсанти ознайомлюються із аеродромом, аеропортом, з повітряними суднами (ПС), які 

здійснюють польоти на даному аеродромі, вивчають методику захисту периметру і будівель 

аеропортового комплексу, а також знайомляться, безпосередньо під час фахової діяльносіті, 

із функціональними обов’язками фахівців служби авіаційної безпеки (САБ). 

Фахова практика є профілюючою для професійної підготовки фахівців з АБ та 

базується на знаннях з дисциплін «Авіаційна безпека в аеропортових комплексах» та «Технічні 

засоби контролю на безпеку». Програма Фахової практики містить 1 змістовний модуль 

«Авіаційна безпека в аеропортовому комплексі», яка складається з 6 наступних тем (90 год.): 

‒ «Знайомство з основними документами, що регламентують захист ЦА від актів 

незаконного втручання (АНВ)» – 10 год.; 

‒ «Служби аеропорту, що забезпечують АБ» – 15 год.; 

‒ «Фізичний захист аеропортового комплексу від АНВ» – 20 год.; 

‒ «Знаки з АБ навколо контрольованої зони і на території аеропортового комплексу» 

– 15 год.; 

‒ «Організація системи контролю доступу в авіапідприємстві» – 15 год.; 

‒ «Огляд пасажирів і ручної поклажі» – 15 год. 

В процесі проходження Фахової практики з АБ курсанти отримують оцінки від 

представника САБ аеропорту (начальник САБ або його заступник) за кожною із пройдених 

тем у щоденник практики. Наприкінці Фахової практики начальник САБ аеропорту складає 

характеристику на кожного курсанта. По завершенню фахової практики майбутні фахівці 

САБ складають диференційований залік та здають заповнений звіт про практику. 

Другий етап Виробничої практики – «Технологічна практика» проводиться у 

7 семестрі ІV курсу. Як і в попередньому випадку курсанти самі обирають місце 

проходження практики. Технологічна практика спрямована на розвиток у курсантів фахових 

компетентностей, уміння використовувати теоретичний матеріал на практиці та 

відпрацювання навичків практичного використання технічних засобів контролю на безпеку. 

Основним завдання Технологічної практики майбутніх фахівців з АБ є формування 

кваліфікації оператора технічних засобів контролю на безпеку, якісно виконуючи обов’язки з 

контролю пасажирів, багажу та ручної поклажі та дотримання експлуатаційних процедур при 

забезпеченні АБ аеропортового комплексу.  

Технологічна практика є профілюючою для професійної підготовки фахівців з АБ та 

базується на знаннях з дисциплін «Авіаційна безпека в аеропортових комплексах» та 

«Технічні засоби контролю на безпеку». Програма Технологічної практики містить 1 

змістовний модуль «Авіаційна безпека в аеропортовому комплексі», яка складається з 5 

наступних тем (108 год.): 

‒ «Документи, що регламентують АБ в авіаційних суб’єктах ЦА» – 16 год.; 

‒ «Розташування ПС на аеродромі та їх охорона від АНВ» – 20 год.; 

‒ «Організація системи контролю доступу в авіаційних суб’єктах ЦА» – 20 год.; 

‒ «Технічні засоби і технологія огляду пасажирів, багажу, вантажу, пошти, 

бортприпасів» – 24 год.; 

‒ «Аварійний оперативний центр, командний пункт аеропорту» – 12 год.; 

‒ «САБ аеропорту» – 16 год. 

По завершенню Технологічної практики курсанти отримують щоденник практики з 

відмітками про успішність проходження практичної підготовки а також професійну 

характеристику від начальника САБ авіаційного підприємства. А вже за результатами 

успішності курсанти отримують диференційований залік та здають заповнений звіт про 

практику. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчаючи навчальний план 

Льотної академії НАУ за спеціальністю «Авіаційний транспорт» та спеціалізацією «Аварійне 

обслуговування та безпека на авіаційному транспорті» ми помітили, що загальний час 

відведений на практичну підготовку бакалаврів поділяється на окремо відведений час для 

фахівців з АБ (378 год.) та для інших фахівців (378 год.); за чотири роки навчання на 

практичну підготовку саме фахівців з АБ припадає всього 3 тижні, а протягом ІІ курсу 

курсанти взагалі не проходять практичну підготовку з АБ, і все це негативно сприяє на 

формування компетентного фахівця АБ. Ми вважаємо, що така кількість годин практичної 

підготовки є недостатньою для максимальної адаптації на робочому місці та повноцінного 

становлення курсанта як фахівця з АБ. На нашу думку, це пов’язано із розгалуженістю 

програми підготовки бакалаврів зазначеної спеціалізації (диспетчер координаційного центру 

пошуку та рятування/технік з аварійно-рятувальних робіт/оператор технічних засобів 

контролю на безпеку). Можливо доцільно було б на початковому етапі професійної 

підготовки дати змогу курсантам обирати майбутнє фахове спрямування й в подальшому 

збільшити кількість годин обраних фахових дисциплін та приділяти більше уваги практичній 

підготовці майбутніх фахівців. 

Перспективою подальших досліджень вважаємо пошук вирішення проблеми надання 

якісної практичної підготовки майбутнім фахівцям з АБ. 
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PRACTICAL TRAINING OF FACILITATORS FOR AVIATION SAFETY SPECIALISTS, 

FEATURES AND TYPES 

 

Abstract. At the moment, due to the rapid scientific and technological development, the 

theoretical basis for the training of specialists of aviation industry, in particular future staff of the 

aviation security service, is subject to constant updating. That is why a young specialist, starting his 

professional activity, must go through a number of problems that are related to: uncertainty in his 

own actions; the inability to use theoretical material and practical skills in the process of 

professional activity; unpreparedness before the beginning of professional activity at the 

psychological level of the personality of the cadet. Failure to resolve the above-mentioned problems 

of cadets in the process of professional training in the future can lead to confusion and the rapid 

adoption of incorrect decisions in stressful situations in the workplace, which can lead to negative 

consequences. Modern professional training should focus on the formation of a competent 

specialist. The future specialist should have not only profound theoretical knowledge, but also 

professional skills and abilities. Thanks to the practical activities play a key role in the training 

process, the cadet masters the future profession. The article deals with flying educational 

institutions, which are trained by modern highly qualified aviation specialists. The main focus of 

the study is the study of practical training on the example of future specialists in aviation security. 

In the curriculum of the flight academy for aviation security specialists, there are the following 
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types of practical training: educational practice (familiarization practice), professional practice 

and technological practice. In our opinion, the practical training of future aviation security 

specialists is the approach of the students to the specialty by consolidating the theoretical material, 

improving the practical skills and abilities, and maximizing adaptation in the workplace. Today, to 

have perfect theoretical training is not enough, it is necessary to be able to apply knowledge 

directly in real professional life. Having carefully studied the curriculum for the preparation of 

bachelors of future aviation security specialists, in particular regarding their practical training, 

several amendments were proposed to improve the existing curriculum, namely, to increase the 

number of hours for practical training of future aviation security specialists. 

Key words: aviation safety, specialist, practical training, aviation branch, vocational 

training, flying educational institutions. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Рассматриваются проблемы организации образовательного процесса в вузе при 

подготовке учителей трудового обучения. Предполагается целесообразное решение 

проблемы на каждой ступени образования определенных задач: на уровне средней школы; на 

уровне вузовского образования. Освещается система средств по  совершенствованию  

подготовки учителей трудового обучения. Рекомендуется применение в учебном процессе 

мультимедийных учебных курсов в вопросах совершенствования организации управления 

учебно-познавательной деятельностью студентов и повышение качества их подготовки. 

Дана оценка активности мультимедийного учебного курса студентами 4 курса, технолого-

биологического факультета в УО МГПУ имени И.П. Шамякина (Республика Беларусь). 

Ключевые слова: образовательный процесс, трудовое обучение, подготовка 

учителей, технологии обучения, непрерывное образование. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время существует необходимость поиска путей 

интенсификации процесса профессиональной подготовки учителя трудового обучения через 

выявления  проблем организации образовательного процесса в вузе, в какой-то мере 

вычленение перспективы совершенствования трудового образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Профессиональная подготовка 

учителей трудового обучения является одной из важных проблем педагогической науки и 

практики. Особую актуальность она приобретает сегодня, когда появляются новые 

направления подготовки будущего преподавателя, возрастают профессиональные 

требования к нему, повышаются роль и значимость педагога в современном обществе. В 

педагогической и психологической литературе в теоретическом плане отмечается значение 

образовательного процесса в подготовке учителей. 

Такие авторы как Н. Г. Алексеев, А. Н. Орлов [1; 2], рассматривали вопросы 

совершенствования подготовки будущих учителей в высшей школе. 

Вопросы инноваций и инновационных технологий обучения рассмотрены в работах 

С. А. Кайнова, Г. Н. Прозументова, Д. Ш. Матрос, Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова [3; 4; 5] и 

др. 

Изучение литературы по проблеме исследования показало, что за последние годы 

опубликовано несколько десятков крупных работ (монографий, учебно-методических 

пособий, учебников), но аспекты организации образовательного процесса в высших учебных 

заведениях при подготовке учителей трудового обучения не полностью не изучены, не 

систематизирована и организация учебного процесса.  

Цель статьи. Изучить состояния проблемы организации образовательного процесса в 

высших учебных заведениях при подготовке учителей трудового обучения.  
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Изложение основного материала исследования. Изучение состояния проблемы 

общепедагогической подготовки учителя трудового обучения в современной педагогической 

теории показывает, что она рассматривается преимущественно на функциональном уровне: 

определяются содержание и методы подготовки студентов к работе по различным 

направлениям (идейно-политическому, эстетическому, нравственному, физическому, 

экологическому); отдельным видам профессиональной деятельности учителя (обучающей, 

внеклассной воспитательной, общественно-педагогической, организационно-

управленческой); выявляются функции и условия повышения эффективности отдельных 

компонентов общепедагогической подготовки студентов (курсов теории и истории 

педагогики, менеджмента в образовании, экономической теории, методики преподавания 

трудового обучения, технологии обработки материалов и т.д.). 

Теоретико-методологические и методические основы общепедагогической 

подготовки учителя трудового обучения в педагогическом университете не стали еще 

предметом специального углубленного изучения. Не определены условия, обеспечивающие 

целостность и системность общепедагогической подготовки учителя в педвузе. К числу 

серьезных проблем относится создание и эффективное использование в учебно-

воспитательном процессе учебно-материальной базы, так как каждый из ее компонентов 

(инструменты, станки, механизмы, учебно-наглядные пособия, современные технические 

средства обучения) несет определенную часть функциональной и дидактической нагрузки. 

Ее величина должна соотносится с общественной значимостью, и определяться содержанием 

трудовой подготовки. Общественная значимость компонентов учебно-материальной базы 

мастерских зависит, в частности, от распространенности и частоты применения 

существующих аналогов на производстве, характера труда рабочего и изменения роли 

аналогов под влиянием научно-технического прогресса. Известно, что ручной труд на 

производстве неуклонно сокращается за счет механизации и автоматизации 

производственных процессов, более широкого применения разнообразных 

электрифицированных инструментов, технических устройств и т.п. 

Одним из выходов из создавшейся ситуации может быть разработка и внедрение 

модели непрерывного образования, которая предполагает решение на каждой ступени 

образования определенных задач. В частности, на уровне средней школы – профориентация и 

углубленная подготовка по технологическим наукам. Для чего необходимы организация 

профильных классов в базовых школах, учебно-научных лабораторий учащихся, работа 

учебно-производственных комбинатов, где школьники могут выбрать рабочую 

специальность широкого профиля. Выпускники будут  профессионально мобильны, 

способные к быстрой адаптации в условиях изменяющейся техники, технологии и 

организации производства.  

На уровне вузовского образования: оптимизация учебного процесса в плане 

рационального соотношения форм учебных занятий, доли аудиторной и самостоятельной 

работы; разработка и внедрение новых технологий образования, включающих современные 

подходы к обучению и воспитанию, учебных курсов на основе идей синтеза знаний и 

междисциплинарного подхода, авторских программ и комплектов учебных пособий 

(учебник, хрестоматия, словарь, практикум), средств и методов самоконтроля, позволяющих 

студенту корректировать модель своего образования; развитие дистанционного образования 

с целью организации самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения и 

оказание помощи школьникам для подготовки к вступительным экзаменам. 

Серьезной проблемой внедрения современных технологий образования является 

переподготовка преподавательского состава для реализации различных модулей обучения 

(исследовательских, игровых, дискуссионных). 

Повысить качество технологической подготовки в высших учебных заведениях 

можно, вводя соответствующие специализации и соответствующие образовательные 

программы (магистранты, аспиранты). 
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Учет новых социальных требований  к школе и учителю в современных условиях, 

критический анализ качества работы молодых учителей обусловливают необходимость 

нового подхода к структуре, содержанию и методам общепедагогической подготовки 

студентов педагогических университетов. Система средств по ее совершенствованию 

включает в себя: усовершенствованный вариант структуры педагогических дисциплин и 

педагогической практики, предусматривающей их взаимосвязь и систематичность в течение 

всех лет обучения; разработку нового содержания общепедагогических дисциплин и 

педагогической практики на основе фундаментальной концепции педагогического 

образования; максимальное  использование мультимедийных презентаций и современных 

образовательных технологий; учет достижений педагогической науки и смежных дисциплин; 

установления межпредметных связей; глубокого отражения личностного аспекта 

педагогического процесса (личности школьников, личности учителя); использование 

разнообразных форм и методов, обеспечивающих формирование взаимосвязанной системы 

знаний, умений и навыков, творческого отношения к педагогической деятельности, 

разработку целостного программно-методического обеспечения общепедагогической 

подготовки студентов. 

Введение государственных образовательных стандартов в высших учебных 

заведениях в республике Беларусь, одной из особенностей которых является резкое 

увеличение доли самостоятельной работы студентов, предполагает хорошую 

технологическую подготовку и переход на современные технологии обучения: 

традиционное; дифференцированное; индивидуализированное; коллективный способ 

обучения; развивающее обучение); обучение на основе модели полного усвоения знаний; 

концентрированное обучение и другие. 

При подготовке учителей трудового обучения формирование знаний и умений 

осуществляется в процессе деятельности (познавательной и практической). Качество знаний 

и умений находятся в прямой взаимосвязи от характера деятельности. Целесообразно 

выделить четыре уровня общепедагогических знаний и умений студентов: репродуктивный, 

репродуктивно-творческий, творческо-репродуктивный, творческий. Также необходимо 

определять соотношение уровня усвоения знаний и овладения ключевыми умениями, их 

использование в конкретных ситуациях. Эти уровни характеризуют динамику развития 

личности будущих учителей трудового обучения. 

При подготовке учителей трудового обучения необходимо применять в учебном 

процессе мультимедийные учебные курсы в вопросах совершенствования организации 

управления учебно-познавательной деятельностью студентов и повышение качества их 

подготовки. Мультимедийный  учебный курс – современный комплекс программно-

аппаратных средств и технологии обучения, обеспечивающий повышение эффективности 

учебно-познавательной деятельности обучаемых за счет интенсификации, индивидуализации 

и дифференциации учебного процесса. В процессе обучения он стимулирует и вызывает 

потребность личности к самоуправлению и саморазвитию, ориентируя обучаемого на 

самообразование. При использовании мультимедийных учебных курсов изменяется 

содержание деятельности  преподавателя, который создает педагогическую ситуацию, 

условия для запуска механизма развития и саморазвития личности. Также он может активно 

вмешиваться в ход учебного процесса, активизировать базу знаний, расширять функции 

учебного курса и совершенствовать технологию обучения. 

Для изучения теоретического материала в мультимедийный учебный курс возможно 

заложить полный текст учебника и опорные конспекты, выполненные в структурно-

логических схемах. При выполнении лабораторного практикума возможно проведение 

исследований с использованием видеоизображений реальных динамических объектов, 

моделей, правильных способов выполнения некоторых операций и на компьютере. 

Автоматизированное курсовое проектирование позволяет реализовать интерактивный 

диалог, работу пользователя в режиме манипулирования данными, информационную 

поддержку на всех этапах проектирования, самоконтроль, проверку и прием работ. 
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Оценка активности мультимедийного учебного курса студентами 4 курса, технолого-

биологического факультета УО МГПУ имени И.П. Шамякина показала: 90% респондентов 

считают, что его использование способствует повышению качества учебного процесса и 

позволяет обеспечить эффективное обучение студентов в режиме самообразования, 

построенном на основе комбинированного управления, а также способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности, как важного компонента процесса подготовки их к 

будущей профессии. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исходя из этого, организация 

образовательного процесса в высших учебных заведениях при подготовке учителей 

трудового обучения предполагает работу по следующим направлениям: 

‒ формирование начальной трудовой культуры, профессиональная ориентация 

будущего педагога в условиях среднего образования; 

‒ формирование навыков и опыта деятельности в определенной сфере труда, 

осуществляемое в ходе обучения в средних специальных учебных заведениях или учебно-

производственных комбинатах; 

‒ подготовка будущего педагога для вхождения его в систему современных 

профессионально-педагогических отношений в ходе обучения в высших учебных 

заведениях; 

‒ совершенствование, развитие педагога, уже включенного в педагогическую 

деятельность, с целью его современной адаптации к меняющимся условиям; 

‒ поиск путей интенсификации процесса профессиональной подготовки учителя 

трудового обучения. 

 

Список использованных источников 

1. Алексеев Н. Г. Методологические принципы проектирования образовательных 

систем / Н. Г. Алексеев // Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения.‒ 

Москва: Институт педагогических инноваций РАО. – 1994. – С. 20–23. 

2. Орлов А. Н. Управление подготовкой учительских кадров в процессе непрерывного 

образования: проблемы и перспективы / А. Н. Орлов. – Москва: МПГУ, 1991. – 196 с. 

3. Кайнова С. А. Новые педагогические технологии в профессиональном обучении / 

С. А. Кайнова. – Москва: Карьера. – 2000. – №6. – С. 28–34. 

4. Прозументова Г. Н. Традиции и инновации в педагогической практике: особенности 

цели и целеобразования / Г. Н. Прозументова. – Образование в Сибири. – 1996. – №1. – 

С. 99–105. 

5. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Управление качеством образования 

на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. / 

Д. Ш. Матрос, Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова. – Москва: Педагогическое общество России, 

1999. – 168 с. 

 

References 

1. Alekseev, N.G. (1994). Metodologickeskie printsipy proektirovaniya obrazovatelnykh 

sistem [Methodological principles of planning of the educational systems]. Мoskov: Institute of 

pedagogicalinnovations of RAO, 20–23 [in Russian]. 

2. Orlov, А.N. (1991). Upravlenie podgotovkoy uchitelskikh kadrov v protsesse 

nepreryvnogo obrazovaniya: problemy i perspektivy [Management training of teaching personnels 

in the process of continuous education: problems and prospects]. Мoskov: the University, 196 [in 

Russian]. 

3. Кanova, S.А. (2000). Novye pedogogicheskie tekhnologii v professionalnom obrazovanii 

[New pedagogical technologies in the vocational training]. Мoskov of Quarry, 6, 28–34 [in 

Russian].  



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

70 

 

4. Prozumentova, G.N. (1996). Traditsii I innovatsii v pedagogicheskoy praktike: 

osobennosti, tseli I tselepolaganie [Traditions and innovations are in pedagogical practice: features 

of aim and celeobrazovania]. Education in Siberia, 1, 99–105 [in Russian].  

5. Matros, D.S., Polev, D.M., Мelnikova, N.N. (1999). Upravlenie kachestvom 

obrazovaniya na osnove novykh informatsionnykh tekhnologiy i obrazovatelnogo monitoringa 

[Management by quality of education on the basis of informative NT and educational monitoring]. 

Мoskоv: Pedagogical society of Russia, 168 [in Russian]. 

 

HARULIA Nina, candidate of pedagogical sciences, associate professor of department of 

technological formation of IE «Моzyr state pedagogical university the named after I.P.Shаmyаkin»; 

HARULIA Fedor, senior teacher of department of technological formation of IE «Моzyr 

state pedagogical university of the named I.P. Shаmyаkin». 

 

SOME ASPECTS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS INHIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AT PREPARATION OF TEACHERS OF LABOUR 

EDUCATING 

 

Abstract. The problems of organization of educational process in higher education 

institution at preparation of teachers of labor training are considered. It is assumed that the 

appropriate solution to the problem at each stage of education certain tasks: at the secondary school 

level ‒ career guidance and advanced training in technological Sciences. What is necessary to 

organize specialized classes in basic schools, teaching and research laboratories students, work 

training center, where students can choose profession of generalists. At the level of higher education 

‒ optimization of the educational process in terms of the rational ratio of forms of training, the share 

of classroom and independent work; development and implementation of new educational 

technologies, including modern approaches to learning and education, training courses based on the 

ideas of synthesis of knowledge and interdisciplinary approach, author programs and sets of 

textbooks (textbook, textbook, vocabulary, workshop), tools and methods of self-control, allowing 

the student to adjust the model of their education; the development of distance education with the 

aim of organization of independent work of students of internal and correspondence forms of 

learning and assisting students to prepare for entrance exams. 

The article highlights the system of means to improve the training of teachers of labor 

training. It is recommended to apply multimedia training courses in the educational process in order 

to improve the management of educational activities of students and improve the quality of their 

training. When using them, the content of the teacher's activity changes, which creates a 

pedagogical situation, conditions for the launch of the mechanism of development and self-

development of the individual. It can also actively interfere in the educational process, enhance the 

knowledge base, expand the functions of the training course and improve the technology of training. 

The estimation of the activity of the multimedia training course students of the 4th year, the 

technological-biological faculty in EE MSPU named after I. P. Shamyakin (the Republic of 

Belarus). 90% of respondents believe that its use contributes to improving the quality of the 

educational process and allows for effective training of students in the mode of self-education, built 

on the basis of combined management, as well as contributes to the activation of educational 

activities as an important component of the process of preparing them for the future profession. 

Key words: educational process, labour educating, preparation of teachers, technology of 

educating, continuous education. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО АВТОМАТІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

У статті розглянуто основні напрямки використання інформаційних систем та 

технологій, автоматізація обліку на підприємствах, професійна підготовка майбутніх 

економістів, здійснені характеристики різноманітних програмних забезпечень. 

Ключові слова: автоматізація обліку, майбутні економісти, підготовка фахівців, 

«1С:Бухгалтерія», спеціалізовані програми. 

 

Постановка проблеми: економіка України потребує забезпечення стабільного і 

тривалого зростання. Світовий досвід та практика господарювання свідчать, що однією з 

рушійних сил економічного розвитку є підприємства. При цьому найбільшої ефективності 

досягають ті організації, що мінімізують витрати на людські ресурси загалом і 

бухгалтерський облік зокрема. 

Саме тому автоматизація бухгалтерського обліку на підприємствах поступово стає 

ключовим чинником їхнього успішного існування, а використання новітніх програмно-

апаратних комплексів – запорукою значної економії часу, енергії та фінансів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: розкриттю особливостей навчання 

фахівців економічної галузі використанню інформаційних технологій у професійній 

діяльності присвячено праці Н. Баловсяк (формування інформаційної компетентності 

майбутнього бухгалтера в процесі професійної підготовки), Є. Беньковича (підготовка 

студентів економічних спеціальностей до використання програмних комп’ютерних систем у 

професійній діяльності), Н. Гончарової (теоретико-методичні основи особистісно 

орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних 

спеціальностей), Т. Поясок (система застосування інформаційних технологій у фаховій 

підготовці майбутніх економістів), та ін. Науковцями обґрунтовано ефективні педагогічні 

умови навчання студентів використанню інформаційних технологій у процесі здобуття 

базової вищої освіти. 

Враховуючи значущість наукового внеску зазначених авторів, відзначимо, що в 

існуючих дослідженнях не знайшли належної конкретизації та наукового обгрунтування 

питання підготовки майбутніх економістів до автоматизації бухгалтерського обліку на 

підприємствах.  

Результативність роботи будь-якого підприємства в наш час багато в чому залежить 

від вибору програмного забезпечення, особливо що стосується управлінських процесів. 

Глобалізація міжнародних економічних і фінансових зв’язків, становлення 

інформаційного суспільства, а також перехідний, кризовий характер економіки в Україні, 

висуває нові вимоги до вітчизняної системи вищої економічної освіти, пріоритетом якої є 

конкурентоспроможний, гнучкий, мобільний, творчий, висококваліфікований фахівець, 

здатний до ефективної діяльності в умовах її функціональної складності, невизначеності, 

поліпроблемності, динамічності, та який спрямований на постійний професійний розвиток, 

професійне самовдосконалення.  

В контексті стану економіки країни, а також тенденцій її розвитку, зрозумілим є 

великий попит на кваліфікованих економістів для підприємств. Слід очікувати також, що 

найближчим часом цей попит буде зростати. 

У той же час, завдяки грандіозним змінам у структурі та характері професійної 
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діяльності людей, що викликані вражаючим за своєю бурхливістю розвитком інформаційних 

технологій, сьогодні народжується новий формат професійної діяльності економістів. 

Трансформація змісту праці сучасного економвста на підприємстві пов’язана, перш за 

все, з доступністю засобів технологізації обліку в поєднанні з наданням економісту свободи 

у визначенні стратегії й тактики виконання своїх професійних завдань. Ці тенденції 

відмічено на законодавчому рівні. Так, згідно статті 8 Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні» підприємство самостійно «…обирає форму 

бухгалтерського обліку … з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки 

облікових даних». 

На вибір форми обліку при цьому впливає об’єм і складність виконання облікових 

робіт, кадровий склад бухгалтерії і його професійність, наявність чи відсутність систем 

автоматизації, а також оснащеність підприємства засобами комп’ютерної техніки [6].  

В основі автоматизованої форми обліку коштів організації лежить впровадження й 

використання інформаційної системи – програмно-апаратного комплексу, призначеного для 

автоматизації цілеспрямованої діяльності кінцевих користувачів, що забезпечує, відповідно 

до закладеної логіки обробки, можливість отримання, модифікації та зберігання 

бухгалтерської інформації [7]. 

Сучасна бухгалтерська інформаційна система передбачає обов’язкове використання 

суб’єктом системи комп’ютеру в якості основного апаратно-програмного засобу переробки й 

використання інформації. Іншими словами, використання комп’ютеру є обов’язковою 

умовою функціонування такої системи.  

Слід зазначити також, що в сучасних умовах значно підвищуються вимоги до 

інтелектуального рівня економістів, їх аналітичних здібностей. Це багато в чому зумовлено 

тим, що на зміну традиціям, у яких облік коштів підприємства, планування, контроль за 

відхиленнями між запланованими та реальними показниками розглядалися як окремі 

функції, виконання яких покладалося на окремих працівників (відповідно: бухгалтера, 

економіста та контролера), сьогодні приходять інші традиції, згідно з якими економіст 

мусить поєднувати всі названі функції, виконуючи тим самим функцію управлінського 

обліку.  

Професійна підготовка фахівців економічних спеціальностей вимагає особливої уваги 

щодо їх здатності до швидкої та якісної професійної автоматізації обліку на підприємстві, 

адже саме на цьому етапі у майбутніх економістів відбувається формування первинного 

рівня їх професійної компетентності – здатності забезпечити на високому рівні економічну 

та організаційну діяльність підприємства, самостійно вирішувати полісистемні економічні 

проблеми в умовах зовнішньої та внутрішньої нестабільності. 

Відтак, найбільшої ефективності праці економіста на підприємстві набуває у разі його 

автоматизації обліку з використанням новітніх програмно-апаратних комплексів. 

Професійна підготовка майбутнього економіста до автоматізації обліку,  визначається 

змістом його професійної діяльності. 

Аналіз наукових джерел, присвячених проблемам організації бухгалтерського обліку 

в умовах застосування комп’ютерних технологій, свідчить про те, що на сьогодні розроблено 

велику кількість відповідного програмного забезпечення [1; 2; 3; 4]. 

Здійснюючи характеристики різноманітних програмних забезпечень, якими може 

скористатися у своїй практиці молодий фахівець для рішення задач автоматизованого обліку, 

використовує продукти фірми «1С», що вигідно виділяються від інших інформаційних 

систем, в останні роки вони фактично стали стандартом автоматизації в області 

автоматизації управління та обліку. Вони дозволяють організувати ефективний 

бухгалтерський, складський та виробничий види обліку, можуть підтримувати різні системи 

обліку й дозволяють керувати декількома об’єктами спираючись на єдину інформаційну 

базу. Широкі можливості системи дозволяють повністю автоматизовано здійснювати 

розрахунки, від введення первинних даних до моменту формування необхідних звітів на 
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підприємствах та установах  різних галузей незалежно від  виду діяльності, форми власності, 

рівня складності обліку. 

Також  слід додати спеціалізовані програми для формування звітів, наприклад, Ме-

doc; ОПЗ; Соната; WebЗвіт та ін.  

Як відзначає C. Івахненков, на ринку немає універсального програмного продукту, 

який був би придатним до використання на підприємствах будь-якої форми власності та 

сфери діяльності. Автор зазначає, що при виборі автоматизованої системи обліку необхідно 

враховувати реальні потреби та можливості підприємства [5].  

В навчальному процесі економістів  тривалий час використовується один з 

популярніших продуктів фірми 1С – «1С:Підприємство». При цьому на різних стадіях 

навчального процесу студенти вивчають як систему на базі платформи «1С:Підприємство 

7.7» (конфігурації «1С:Бухгалтерія», «1С: Виробництво+Послуги+Бухгалтерія»), так і на базі 

платформи «1С:Підприємство 8.2» (конфігурація «1С:Бухгалтерія»). 

В сучасних умовах важливо формулювати нові завдання, самостійно знаходити 

ефективні способи їх вирішення, вивчити основні прийоми економічного аналізу в 

комп'ютерному середовищі, навчитися творчо підходити до процесу аналізу. Тому для 

навчання студентів зручніше використовувати не конкретний програмний продукт з жорстко 

заданою структурою показників і заздалегідь визначеними алгоритмами їх розрахунку, а 

якийсь «конструктор», що дозволяє створювати нові системи економічних показників, 

визначати нові форми аналізу. Цю проблему також можна вирішити за допомогою 

платформи «1С:Підприємство». 

Предметом праці економіста є знакова система, він має справу з абстрактно-

формалізованими знаками, оперує різноманітними знаковими замінниками реальних 

об’єктів: цифрами, кодами, таблицями, схемами, а також використання суб’єктом системи 

комп’ютеру в якості основного апаратно-програмного засобу переробки й використання 

інформації. Використання комп’ютеру є обов’язковою умовою функціонування 

такої системи.  

Так, наприклад, перелік та характеристику основних класів програмного 

забезпечення, що може бути використане для побудови інформаційної системи на  

підприємстві, дає С. Івахненков [5], вони можуть бути поділені на такі класи: 

– комплекси пов’язаних АРМ, відмінною особливістю яких є те, що вони орієнтовані 

на використання в бухгалтеріях із чисельністю працівників більше восьми при чіткому 

розподілі функцій між ними. Звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою 

спеціалізованого центрального модуля – «Головна книга». Зазначимо, що об’єднання 

автоматизованих робочих місць у єдиний комплекс здійснюється за рахунок їхнього 

поєдання в локальній мережі; 

– локальні автоматизовані робочі місця (АРМ), на яких використовуються програми, 

призначені для виконання окремих облікових завдань – обліку праці та заробітної плати, 

основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки 

бухгалтерії і, як правило, – не пов’язані між собою; 

– програми для ведення домашньої бухгалтерії, за допомогою яких можна 

здійснювати облік особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету, складати 

особисті податкові декларації тощо. У цьому класі можна навести такі приклади 

програмного забезпечення (ПЗ): іDomEconom, Quicken, GnuCash іKMyMoney, Money 

Manager EX та ін;  

– універсальні бухгалтерські системи («міді-бухгалтерія»), до яких належать 

програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, 

які в дещо спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку; 

– фінансово-аналітичні системи, до класу яких відносяться різноманітні програми 

фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомогою яких автоматизуються 

завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту, то що [5]. 

http://webzvit.com.ua/
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Ученим підкреслюється, що ключовим чинником для вибору програми є розмір 

підприємства. Вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку, яке не відповідає 

розмірам підприємства, призведе до фінансових втрат і, можливо, буде мати важкі 

організаційні наслідки [5]. 

Не останню роль у фаховій підготовці економістів відіграють інтерактивні методи 

навчання, а саме: демонстрація презентацій лекцій, зроблених у MS Power Point; 

демонстрація викладачем можливостей системи «1С:Підприємство» за допомогою 

комп’ютеру та мультимедійного проектору.  

Очевидно, що наявність альтернатив у побудові бухгалтерської інформаційної 

системи, а також тенденції розвитку відповідного програмного забезпечення, мають 

відобразитися на професійній діяльності фахівців-економістів 

Відтак, від економіста вимагається не тільки досконале володіння специфічними 

професійними знаннями та вміннями, але й такими професійними якостями як гнучкість 

мислення та поведінки, аналітичність, прагнення до професійного саморозвитку, внутрішня 

мотивація професійної діяльності, ініціативність, відповідальність, володіння 

автоматизованою системою обліку тощо. Найбільш значущими професійними якостями 

економістів є підприємливість, висока працездатність, кар’єризм, ініціативність, постійне 

підвищення професійного рівня, прагматизм, раціональність, упевненість у собі та своїх 

професійних якостях тощо. Це висуває нові завдання перед сучасною економічною освітою. 
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PREPARING FOR THE FUTURE ECONOMISTS AUTOMATION ACCOUNTING IN 

ENTERPRISES 

 

Abstract. Ukraine's economy needs stable and sustained growth. World experience and 

business practices show us that one of the driving forces of economic development is enterprises. 

With the support of the best world experience, in our country the state imperative defines the 

thesis that enterprises will act as a leading driving force of economic development, an effective 

meaning of structural adjustment, overcoming of disparities in certain segments of the market, 

activating innovation activity, development of competition, creation of new workplaces and lower 

unemployment. 

The effectiveness of any enterprise in our time largely depends on the choice of software, 

especially in relation to managerial processes. 

The choice of accounting forms affects to the volume and complexity of the execution of 

accounting work, the staffing of the accounting department and its professionalism, the presence or 

absence of automation systems, as well as the equipment of the enterprise by means of computer 

equipment. 

The basis of the automated form of accounting the organization's funds is the introduction 

and an information system is a software and hardware complex designed to automate the targeted 
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activity of end users, which provides, in accordance with the established logic of processing, the 

possibility of obtaining, modifying and storing accounting information. 

Professional training of specialists in economic specialties requires special attention 

regarding their ability to quickly and qualitative professional automation of accounting at the 

enterprise, because it is precisely at this stage that future economists form makes the primary level 

of their professional competence - the ability to ensure a high level of economic and organizational 

activity of the enterprise, to solve it independently polysystem economic problems in conditions of 

external and internal instability. 

The greatest efficiency of the economist’s work in an enterprise becomes in the case of his 

automation of accounting using the latest software and hardware complexes. 

Interactive teaching method makes an important role in the training of economists, namely: 

demonstration of lecture presentations made at MS Power Point; demonstration by the teacher of 

the capabilities of the 1С: Enterprise system with the help of a computer and a multimedia 

projector. 

It is obvious that the availability of alternatives in the construction of the accounting 

information system, as well as the trends in the development of relevant software, should be 

reflected in the professional work of economists. 

Key words: automation of accounting, future economists, training, "1C: Accounting", 

specialized programs. 
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УДК 629.7.073  

ДЕМЧЕНКО Інга Володимирівна 

аспірант, Льотна академія Національного  

авіаційного університету 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ –  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

В умовах глобалізації авіаційна сфера потребує володіння іноземними мовами та 

навичками міжкультурної комунікації. Особливості професійної діяльності значною мірою 

зумовлюють структуру, цілі, зміст і характер навчально-виховного процесу, мотиваційні 

механізми, сприятливі педагогічні умови забезпечення професійної підготовки студентів-

іноземців авіаційної галузі до професійної комунікації, її рівень та якість. У свою чергу, 

висуває на рівень серйозної педагогічної проблеми пошук ефективної мотивації іноземців до 

вивчення авіаційної (англійської) мови. 

Ключові слова: іноземці, авіаційна галузь, професійна комунікація, льотний 

навчальний заклад, педагогічна умова, мотивація, авіаційна (англійська) мова. 

 

Постановка проблеми. Дослідження науково-педагогічної літератури та практичний 

досвід підготовки студентів-іноземців у ВНЗ дозволяє виявити низку суперечностей між: 

соціальним замовленням на якісну підготовку іноземних студентів, здатних здійснювати 

професійну комунікацію у міжкультурному середовищі, та недостатнім рівнем 

сформованості професійної комунікації; необхідністю формування професійної комунікації 

студентів-іноземців на усіх етапах їхньої професійної підготовки та недостатньою 

вмотивованістю викладачів, які здійснюють професійну підготовку студентів з інших країн у 

ВНЗ, щодо формування професійної комунікації. 

Навчання іноземців є однією з глобальних проблем у сучасній світовій педагогічній 

науці. Вища освіта в Україні орієнтована на міжнародний вимір: обмін знаннями, створення 

інтерактивних мереж, мобільність викладачів та студентів, міжнародні науково-дослідні 

проекти з урахуванням національно-культурних цінностей. Тому вартісним авторської уваги 

є визначення та рeалізація пeдагогічних умов, які сприятимуть гармонійному навчальнoму 

процeсу, спрямованому на формування мотивації до професійної комунікації cтудентів-

іноземців авіаційної галузі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості підготовки студентів-

іноземців у вищих навчальних закладах висвітлені в наукових працях О. В. Адаменка, 

Т. І. Блінової, М. І. Вітковської, Т. І. Довготько, О. В. Палки, А. М. Приходько, Д. О Порох, 

М. В. Разьонової, О. О. Резван, Л. І. Рибаченко, Н. С. Стеніна. 

У контексті дослідження нас цікавить авіаційна професійна комунікація, яку детально 

вивчали вітчизняні та зарубіжні науковці: Л. С. Герасименко, Н. М. Дупікова, Г. Г. Єнчева, 

Є. В. Кміта, А. Г. Кириченко, О. В. Ковтун, В. А. Колосов, Т. В. Лаврухіна, А. В. Личук, 

Т. А. Мальковська, О. І. Москаленко, С. М. Муравська, І. М. Прохожай, О.Ф. Пчелінов, 

С. В. Тимченко, В. В. Ягупов, І. Б. Файнман, Л. В. Царьова, Дж. Мелл (J. Mell), М. Міцутомі 

(M. Mitsutomi), В. Айго (W. Aiguo), А. Куковеч (A. Kukovec), Пол А. Фельзон 

(Paul A. Falzon) та ін. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати та визначити педагогічні умови формування 

мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час вивчення авіаційної англійської 

мови в тому числі у процесі професійної підготовки, студенти-іноземці використовують 

матеріали, що містять інформацію про досягнення науки та техніки, які дозволяють 

розширити уявлення не тільки про свою професію, а й про інші професії, країни, способи 

життя. Вивчення англійської мови повинно стимулювати високу внутрішню мотивацію 
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студентів у спілкуванні та у її вивченні. Система формування мотиваційних механізмів 

вивчення іноземної мови не буде ефективною, якщо у навчально-виховному процесі не 

будуть створені сприятливі педагогічні умови для навчальної діяльності студентів-іноземців. 

В аналізованому руслі актуальним є обґрунтування педагогічних умов навчання професійної 

комунікації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі. Тому, перш ніж обґрунтувати 

педагогічні умови формування мотивації до професійної комунікації студентів-іноземців 

авіаційної галузі, розглянемо значення окремих понять. 

У філософському словнику «умова» визначається як «категорія, в якій відображено 

універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує» [1, с. 703].  

У психології під «умовою» розглядають «сукупність явищ зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на розвиток конкретного психічного 

явища» [2, с. 206]. У педагогіці існують різні підходи до визначення змісту поняття 

«педагогічні умови».  

Педагогічні умови – це відповідні фактору педагогічні обставини, які сприяють (або 

суперечать) проявам педагогічних закономірностей, обумовлених дією факторів. Отже, 

педагогічні умови можна розглядати як обставини, від яких залежить та на основі яких 

відбувається цілісний педагогічний процес професійної підготовки студентів-іноземців. 

На думку Р. О. Гришкової, реалізація студентом своїх творчих можливостей та 

розвиток особистості можливі за таких психолого-педагогічних умов: створення навчальних 

педагогічних ситуацій, які спонукають студентів до усвідомлення свого образу та адекватної 

самооцінки; перевага діалогу над монологом у спілкуванні викладача зі студентами; 

створення ситуацій успіху, формування позитивної мотивації студента; технологізація 

процесу вивчення іноземної мови; зміна позиції викладача відносно студента [3]. 

Досліджуючи Р. О. Нізамов педагогічні умови формування готовності іноземців 

інженерних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності – це середовище, в якому 

в тісній взаємодії представлена єдність дидактичних і педагогічних факторів, що 

забезпечують можливість організувати активну навчально-пізнавальну діяльність студентів 

та виокремив наступні умови: реалізація диференційованого підходу при освоєнні 

студентами навчальних курсів; застосування педагогічних технологій з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів; використання моніторингу навчально-

пізнавальної діяльності [4]. 

Дисертаційне дослідження В. І. Азатьян спрямовано на розвиток професійного 

самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів, яке ґрунтується на сукупності зовнішніх та 

внутрішніх обставин навчально-виховного процесу та виокремлено такі педагогічні умови: 

забезпечення мотивації до професійного самовдосконалення курсантів-диспетчерів шляхом 

активізації пізнавальної діяльності; стимулювання курсантів до самоосвіти та успіху у 

навчальній діяльності; структурування змісту блоку навчальних дисциплін «Професійно-

орієнтована англійська мова» («Загальна англійська мова», «Фразеологія радіообміну», 

«Авіаційна англійська мова») з урахуванням особливостей професійної діяльності курсантів-

диспетчерів за допомогою професійно-орієнтованих навчальних модулів, застосовуючи 

інтерактивні технології; удосконалення педагогічних технологій в процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін на основі проблемних методів навчання; розробка та 

застосування авторських завдань, які спрямовані на розвиток складників професійного 

самовдосконалення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом [5]. 

На думку О. І. Москаленко, педагогічні умови – органічне поєднання діяльності 

викладача та курсантів, що компенсує негативні тенденції у процесі навчання; сприятиме 

підвищенню ефективності формування позитивної мотивації до навчання професійно 

орієнтованої англійської мови в курсантів-пілотів у льотному навчальному закладі. 

Дослідницею виокремлено такі педагогічні умови для підвищення ефективності формування 

мотивації до професійного спілкування англійською мовою в майбутніх пілотів міжнародних 

авіаліній: оптимізація планування структури та змісту організації навчання професійно 
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орієнтованої англійської мови; створення активного навчального середовища шляхом 

упровадження інтерактивних методів і форм навчання в процесі діалогічної взаємодії з 

метою обміну професійною інформацією; професійна спрямованість навчального матеріалу; 

упровадження експериментальної моделі організації навчального процесу, спрямованого на 

формування мотивації до професійного спілкування в майбутніх пілотів, яка передбачає 

застосування найбільш ефективних методів, форм, принципів навчання [6]. Зауважимо що, 

ефективність засвоєння професійно орієнтованої англійської мови в льотних навчальних 

закладах залежить від активної участі викладача, курсанта та ефективної організації 

педагогічної взаємодії. 

Науковцем Н. О. Клименко було встановлено, що на активізацію мотиваційних 

компонентів особистості впливають три групи організаційно-педагогічних умов: зміст 

освітньої діяльності та стимулювання навчальної діяльності забезпечується через 

актуалізацію професійних цілей та цінностей студентів, особистісних потреб, забезпечення 

новизни матеріалу, опору на наявний та минулий досвід, усвідомлення значення 

запропонованого навчального матеріалу для майбутньої професійної діяльності; організація 

навчального процесу передбачає створення умов для забезпечення суб’єктної позиції 

студентів на всіх етапах навчального заняття: мотиваційному, операційно-пізнавальному, 

оціночно-рефлексивному етапі; форми та методи навчання студентів, які сприяють  

активізації діяльності студентів та їх розумовому розвиткові (проблемне, комунікативне 

навчання); власна активність особистості, що реалізується в самостійній і позаурочній 

роботі, яка спрямована на вирішення проблемних завдань і питань, виконання науково-

дослідних творчих робіт студентів, виступає визначальним чинником результативності 

освітнього процесу та важливою умовою формування мотивації навчання студентів [7]. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми, 

С. В. Тимченко виокремила та обґрунтувала педагогічні умови, які визначають ефективність 

формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів УПР у процесі вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін, а саме діалогічну взаємодію, яка забезпечує 

сприятливий психологічний мікроклімат, активізує міжособистісну взаємодію та створює 

позитивне комунікативне середовище для професійного спілкування; активне навчання, яке 

уможливлює занурення у спеціально створену реальну атмосферу спілкування та стимулює 

комунікативну активність студентів; позааудиторну діяльність, яка містить у собі більше 

можливостей для неформального спілкування викладача й студентів, сприяє перетворенню 

кожного її активного учасника з об’єкта на суб’єкт комунікативного процесу. [8]. 

У своєму дисертаційному дослідженні Л. М. Конопляник вважає¸ що підвищенню 

рівня готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі до використання іноземної мови у 

професійній діяльності сприяє реалізація таких психолого-педагогічних умов: проведення 

психолого-педагогічного діагностування рівнів сформованості мотивації, навчальних 

можливостей та здібностей студентів; формування позитивної внутрішньої мотивації 

навчання шляхом орієнтації на інтегровану готовність майбутніх інженерів авіаційної галузі 

до фахової діяльності на основі єдності особистісного і професійного розвитку та 

забезпечення цільового впливу на формування пізнавальних інтересів як компонента 

мотивації навчальної діяльності [9]. 

Педагогічні умовами формування комунікативної компетентності майбутніх 

студентів-іноземців у допрофесійній підготовці О. О. Коротун розглядає як: 

цілеспрямований відбір змісту навчального матеріалу відповідно до пізнавальних 

можливостей студентів-іноземців; систематична мотивація слухачів до ґрунтовного 

оволодіння предметом; спрямованість форм і методів навчання на поетапне оволодіння 

студентами-іноземцями матеріалом; забезпечення спеціальної підготовки викладачів для 

роботи в іноземній аудиторії; створення комфортного лінгводидактичного середовища [10].  

Під педагогічними умовами формування готовності майбутніх психологів до 

професійної діяльності в авіаційній галузі науковець Т. О. Ковалькова розуміє, спеціально 
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створене педагогічне середовище, що сприяє формуванню готовності майбутнього психолога 

до професійної діяльності з фахівцями даної галузі та сукупність методів, прийомів 

навчально-виховного процесу, які забезпечують формування зазначеного виду готовності, а 

також прагнення до реалізації особистісно-зорієнтованого змісту навчання студентів; 

наявність рефлексивного ставлення студентів до власної підготовки у процесі фахового 

навчання. 

Науковцем М. М. Галицькою доведено, що доцільними педагогічними умовами 

формування готовності у студентів сфери туризму до іншомовного спілкування: 

індивідуальний підхід до студентів; проблемний і творчий характер завдань з іноземної 

мови; використання сучасних інноваційних технологій навчання; діалогізація процесу 

навчання; моделювання професійних комунікативних ситуацій. 

Фахівці авіаційної галузі здебільшого працюють у складі інтернаціональних екіпажів 

або в іноземних компаніях, де головним засобом міжособистісного чи групового 

спілкування, виступає іноземна – англійська мова. Це зумовлено особливостями самої 

професії та міжнародним ринком праці та найбільш гостро потребує високого та достатнього 

рівня сформованості мотивації до професійної комунікації відчувають насамперед студенти-

іноземці авіаційної галузі. В ході дослідження було з’ясовано, що педагогічні умови – це 

сукупність психолого-педагогічних обставин, які забезпечують організацію навчально-

виховного процесу у льотних навчальних закладах, які сприяють формуванню мотивації до 

професійної комунікації студентів-іноземців авіаційної галузі.  

В контексті нашого дослідження виокремлено низку педагогічних умов, які 

сприятимуть позитивній внутрішній мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної 

галузі, а саме: розвиток критичного мислення у процесі формування позитивної мотивації до 

професійної англомовної комунікації; застосування інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) у навчальному процесі; організація самостійної роботи іноземних студентів 

технічних спеціальностей при вивченні іноземної мови. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши ряд 

досліджень, можемо виділити характерні чинники педагогічних умов формування мотивації 

до професійної комунікації англійською мовою у студентів-іноземців є такі: відповідність 

змісту навчального матеріалу пізнавальним можливостям студентів-іноземців; пізнавальний 

інтерес студентів-іноземців до ґрунтовного оволодіння дисциплінами; спрямованість форм 

та методів навчання на поетапне засвоєння матеріалу; створення комфортного 

міжкультурного мовного середовища; підготовка викладачів професійно-орієнтованих 

дисциплін для роботи зі студентами-іноземцями; використання міжпредметних зв’язків у 

процесі формування професійної комунікації.  

Таким чином, рeалізація визначених пeдагогічних умов сприятимe, на нашу думку, 

гармонійному навчальнoму процeсу, спрямованому на формування мотивації до професійної 

комунікації cтудентів-іноземців авіаційної галузі. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF FOREIGNERS’ MOTIVATION – 

FUTURE SPECIALISTS OF THE AVIATION INDUSTRY TO PROFESSIONAL 

COMMUNICATION 

 

Abstract. Teaching foreigners is one of the global problems in modern world of pedagogical 

science. Higher education in Ukraine is focused on the international dimension: knowledge 

sharing, interactive networks, mobility of teachers and students, international research projects 

taking into account national and cultural values. Therefore, the value of the author’s attention is 

the definition and implementation of pedagogical conditions that will contribute to the harmonious 

learning process, aimed at creating a motivation to professional communication of foreign students 

in the aviation industry. Studying English should stimulate high internal motivation of students in 

communication and in its study. The system of formation of motivational mechanisms for the study 

of a foreign language will not be effective if the educational process does not create favorable 

pedagogical conditions for the educational activities of foreign students. Therefore, before we 

outline the pedagogical conditions for the formation of motivation for the professional 

communication of foreign students in the aviation industry, considering the meaning of individual 

concepts. Specialists in the aviation industry, for the most part, work as part of international crews 

or in foreign companies, where the main means of interpersonal or group communication, foreign 

language is English. The peculiarities of the profession and the international labor market need for 

a high and sufficient level of formation of motivation for professional communication is the 

important task for foreign students in the aviation industry. It was found that pedagogical 

conditions are a set of psychological and pedagogical circumstances that ensure the organization 

of the educational process in flying educational establishments that contribute to the formation of 

motivation for the professional communication of foreign students in the aviation industry. In the 

context of our study, a number of pedagogical conditions is identified which will promote positive 

internal motivation of foreigners – future specialists in the aviation industry: development of 

critical thinking in the process of forming a positive motivation for professional English-language 

communication; application of information and communication technologies (ICTs) in the 

educational process; organization of independent work of foreign students of technical specialties 

in the study of a foreign language. 

Key words: foreigners, aviation industry, professional communication, flight training 

establishments, pedagogical condition, motivation, (English) aviation language. 

 
Одержано редакцією: 06.02.2018 р. 

Прийнято до публікації: 19.02.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

83 

 

УДК 378.14  

ДРОЗДОВА Ірина Петрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри українознавства, Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв 

 

ЗОЛОТУХІНА Надія Анатоліївна, 

кандидат філологічних наук, доцент, Харківська 

державна академія дизайну і мистецтв 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ТВОРЧИХ ВНЗ 

 

У статті розглядаються питання мотивації навчання та емоційного стану як 

першооснови навчально-пізнавальної діяльності студентів-іноземців як особистостей у 

процесі навчання української мови як іноземної, що впливає на формування професійних 

інтересів студентів творчих спеціальностей вищої школи України. Розвиток мотивації 

залежить від діяльності викладача, завдання якого полягає в організації навчального процесу 

з максимальною можливою для виконання педагогічних умов ефективністю. 

Ключові слова: пізнавальна мотивація, підвищення рівня мотивації, педагогічні 

умови, пізнавальна активність студентів, принцип новизни, самостійність, ефективність 

процесу навчання. 

 

Постановка проблеми. Підвищення результативності навчання завжди було одним із 

головних завдань навчального процесу, а в умовах модернізації української освіти є 

безперечним й очевидним. Методика викладання української мови як іноземної (УМІ) 

перебуває ще на певному етапі становлення. Викладач у навчанні УМІ, звісно, допомагає 

студентам досягати високих результатів. Він має дати необхідні знання й сформувати вміння 

й навички використовування цих знань на практиці.  

Накопичений досвід доводить, що успіх навчання напряму залежить від високої 

мотивації до дисципліни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Звертаючись до наукових праць, 

присвячених висвітленню проблеми вивчення мотивації, можемо зробити висновок, що 

поняття це складне й має різні підходи до розуміння й визначення цього явища. До 

інтерпретації та тлумачення мотивації зверталися такі вчені, як Б. Ананьєв, В. Асєєв, 

Л. Божович, П. Гальперин, В. Давидов, І. Зимня, Д. Ельконін, К. Левін, О. Леонтьєв, 

А. Маркова, А. Маслоу, С. Рубинштейн, Н. Тализіна, Л. Фрідман та ін.. І. Зимня відзначає, 

що мотивація є «пусковим механізмом» будь-якої діяльності: праці, спілкування чи пізнання 

[1]. Ми підтримуємо визначення мотивації (motivation) – сукупність мотивів, доказів для 

обґрунтування чогось, спонука до діяльності» [2]. 

У загальнопедагогічній літературі питання щодо урахування специфіки мотивації в 

навчанні відображається в наукових працях [3; 4; 5], що висвітлюють окремі питання 

залежності вибору методів навчання від конкретних психологічних особливостей тих, хто 

навчається. 

Метою статті є з’ясування специфіки підвищення мотивації для ефективного 

навчання української мови як іноземної, а також вивчення чинників, що впливають на її 

успішне формування й розвиток.  

Виклад основного матеріалу. У контексті поставленої проблеми мотив – це 

«спонукання до певної діяльності, яке пов’язане з задоволенням потреби людини; сукупність 

зовнішніх й внутрішніх умов, яка викликає активність суб’єкту й визначає її спрямованість» 

[6]. Мотивація – «сукупність, система психологічно різнорідних чинників, що детермінують  
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поведінку і діяльність людини» [ 1, с. 220]. Навчальна діяльність буде успішної тільки тоді, 

коли в неї зреалізуються пізнавальний навчальний і професійний інтерес. 

Психологія особистості дорослої людини має свої особливості, що насамперед 

виявляються у ставленні дорослої людини до навчальної діяльності. Позиція дорослого щодо 

навчальної діяльності – це позиція людини, яка активно приймає рішення відповідно до своїх 

внутрішніх цінностей, мотивів і переконань, що були сформовані в процесі попередньої 

діяльності (навчальної або трудової) у школі, на виробництві тощо.  

У зв’язку з цим навчальна діяльність виступає як вибірково-активна пізнавальна 

діяльність, що входить як складова в контекст вирішення життєвих і професійно 

орієнтованих завдань і проблем. Навчання є для дорослого допоміжною діяльністю, 

необхідною для успішного здійснення головної діяльності – трудової. Знання,  отримані ним 

під час і в процесі навчання, розглядаються як засіб досягнення життєвих планів, 

проектування власної кар’єри, вибору життєвих стратегій, моделей самовдосконалення, 

формування необхідних професійних якостей. 

Доросла людина прагне самостійно керувати процесом свого навчання, тобто 

розвивати в собі навички самокерування і самонавчання, виключно важливо й актуально 

нині, коли збільшується кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів у вищій 

школі.  

Особливість самостійної діяльності студентів полягає в тому, що вони свідомо 

організують свою діяльність, формують й обґрунтовують свої цілі, аналізують їх із погляду 

значущості і можливості досягнення. 

Для активізації пізнавальної діяльності інофонову навчанні УМІ викладачеві 

необхідно розробити й внести в навчальний процес певні педагогічні умови, що 

забезпечують найбільш ефективне засвоєння навчального матеріалу.  

Такими педагогічними умовами є застосування  інтерактивних методів викладання, 

використання лінгвокраїнознавчого матеріалу, міжпредметних зв’язків, створення 

доброзичливої атмосфери спілкування, а також навчання на особистому прикладі. 

Інтерактивні методи навчання є не тільки одним із перспективних напрямків розвитку 

й підвищення мотивації, алей сприятимуть активному засвоєнню матеріалу. Інтерактивні 

методи навчання вбирають до себе такі види, як рольові ігри, роботу з предметними 

картками, розв’язування тематичних кросвордів. 

Наприклад, рольова гра, що моделює ситуацію і націлює студентів на вирішення 

певних проблем, «у майстерні художника» дозволяє студентам уявити себе в ролі митця й 

застосувати вивчені загальнохудожні терміни й синтаксичні конструкції на практиці. 

Робота з предметними картками надає змогу повторити не тільки лексичний матеріал, 

але й відпрацювати певні граматичні форми. Кросворди закріплюють навички застосування 

синонімічної пари, уміння вирізняти загальновживані слова від відповідних професійних 

елементів. 

Для підвищення мотивації велике значення має залучення лінгвокраїнознавчого 

матеріалу. Зрозуміло, що спілкування і навіть навчально-методичні дії неможливі без знань й 

умінь у галузі культури. Для досконалого оволодіння українською мовою потрібно мати 

набір лінгвокраїнознавчих знань, засвоювати українську культуру, розуміти соціальні 

процеси, що відбуваються в суспільстві, побут українського народу.  

Однак потрібно дуже уважно й ретельно відбирати лінгвокраїнознавчий матеріал, 

щомає розкривати повноту різноманітних комунікаційних сфер. Тексти для читання та 

бесіди про українські звичаї та традиції допомагають студентам-іноземцям поринути у світ 

культури українського народу. Таким чином реалізується ще й принцип новизни, що теж є 

найважливішим мотиваційним чинником.  

Утім, потрібно зауважити, що лінгвокраїнознавчий матеріал у процесі навчання УМІ 

слід надавати дозовано. Наприклад, перед зимовими канікулами надати інформацію про 

українські традиції святкування Нового року та Різдва. Лінгвокраїнознавчий матеріал має 
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відображати багатокольоровій світ української культури: історію, літературу, музику, 

образотворче мистецтво, особливості національного костюму, кінематографу тощо. 

Важливим чинником навчання української мови як іноземної є використовування на 

заняттях аудіо- та відеоматеріалу, що сприяють індивідуалізації навчання й розвитку 

вмотивованості мовленнєвої діяльності. При перегляді такого матеріалу у студентів є змога 

не тільки почути мовних носіїв й побачити те, про що розповідав викладач, але й під 

перегляду виникає атмосфера загальної сумісної пізнавальної діяльності. Інтенсивність уваги 

не тільки впливає на процес запам’ятовування, але й використання слухового та зорового 

каналів сприяє якості засвоєння лінгвокраїнознавчого матеріалу. А розуміння української 

мови спонукає інофонів до подальшого вдосконалення. 

Практика роботи викладачів української мови як іноземної у Харківській державній 

академії дизайну і мистецтв свідчить, що студенти, які вперше приїжджають до України, 

майже не володіють знаннями про її історію, про видатних діячів нашої держави, про їхній 

внесок до світової науки й культури. 

Життя та діяльність історичних і політичних діячів, які справили значний уплив на 

той чи інший етап розвитку держави, видатних учених, письменників, композиторів, 

художників, прізвища яких увійшли до скарбниці вітчизняної науки й культури, дають 

багатий матеріал для реалізації цілей навчального процесу й виховної роботи.  

У процесі мовної підготовки іноземні студенти – майбутні митці – знайомляться не 

тільки з життям і діяльністю художників, а й із такими геніальними творцями, як Тарас 

Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та ін. Значний інтерес становлять їхні біографії; на 

заняттях читаються твори поетів; студенти із задоволенням вчать вірші напам’ять. Із 

захопленням сприймають студенти-іноземці місцеву краєзнавчу інформацію про визначні 

місця Слобожанщини, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, діяльність професорів 

Харківської державної академії дизайну та мистецтв, про відомих митців, які працювали або 

працюють у Харкові (наприклад, про В. Єрмілова,Є. Єгорова, В. Чурсину, В. Шевченка, 

В. Ковтуна та ін.). 

Не можна пройти повз такого важливого чинника за стимулювання мотивації, як 

використання міжпредметних зв’язків. Навчання УМІ іноземних студентів в умовах 

художнього ВНЗ передбачає  формування у студентів професійно-комунікативної 

компетенції.  

Дидактичний матеріал, що використовується на заняттях, відображає елементи таких 

дисциплін, як кольорознавство, композиція, живопис, рисунок, історія України, історія 

української культури, історія мистецтв тощо. Студенти-іноземці академії беруть активну 

участь у складанні словників професійної лексики, ілюструють їх.  

Безперечно, ефективність процесу навчання науковому стилю мовлення залежить від 

зацікавленості і значної мотивації студентів до майбутньої професії. Студенти розуміють, що 

знання, уміння та навички, здобуті на уроках УМІ, допомагають у вивченні спеціальних 

дисциплін. 

Суттєвим є створення в аудиторії позитивної доброзичливої атмосфери. Засвоєння 

навчального матеріалу стає інтенсивнішим і результативнішим, коли навчання викликає 

позитивні емоції. Викладачеві необхідно створювати  ситуацію успіху, за якою студент не 

побоюється помилитися, висловлюючи свої думки. Позитивний клімат в аудиторії сприяє 

усуненню комунікативного бар’єру. Коли студент відчуває себе вільно і впевнено, його 

самооцінки підвищується, мотивація зростає, що, безумовно, добре сприяє на результати 

навчання.  

Особистий приклад викладача відіграє велику роль у навчанні студентів.  Викладач 

має добре розумітися в тих галузях, що важливі, цікаві й хвилюють іноземних студентів. Для 

формування пізнавальної потреби викладач має створювати мовленнєві ситуації, 

максимально наближені до реальності. 
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Необхідно брати до уваги не тільки питання й теми, актуальні для певної аудиторії, 

але й ураховувати вікову, релігійну, соціальну приналежність. Тільки на прикладі особистої 

зацікавленості культурою країни, звідки приїхали студенти, можна пробудити й утримати 

увагу аудиторії та інтересу до української культури. 

Упевнено можна стверджувати, що викладач української мови як іноземної – 

професіонал не стільки в галузі мови, скільки в сфері методики навчання мовлення та 

міжкультурної компетенції. Викладач має показати студентам-інофонам принципи навчання 

УМІ, указати на лінгвістичні закономірності, щоб студент зміг вивчати мову і самостійно. 

Окрім цього, Інтернет-ресурси – одна з найважливіших складових позааудиторної роботи з 

вивчення нерідної мови. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, урахування й забезпечення 

високого рівня мотивації навчання, високий емоційний тонус на фоні позитивних емоцій 

потребують серйозного обґрунтування психолого-педагогічних умов вивчення української 

мови, що, з іншого боку, сприяє підвищенню ефективності процесу навчання української 

мови та формування і розвитку на її засадах професійного мовлення студентів вищої школи 

нефілологічного профілю. Розвиток мотивації залежить в повному обсязі від діяльності 

викладача. Завдання його полягає в організації навчального процесу з максимальною 

ефективністю, можливоюдля виконання вищевказаних педагогічних умов. Виключно 

комплексне використання цих умов гарантує підвищення рівня мотивації в процесі навчання 

української мови як іноземної. 
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PECULIARITIES OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN THE PROCESS OF 

EDUCATION OF UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE IN CREATIVE 

HIGH SCHOOLS 

 

Abstract. The article deals with questions of motivation of training and emotional state as 

the primary basis of educational and cognitive activity of foreign students as individuals in the 

process of teaching Ukrainian as a foreign language, which influences the formation of 

professional interests of students of creative specialties of higher education in Ukraine. The 

psychology of an adult's personality has its own peculiarities, which are primarily manifested in the 

attitude of an adult to educational activity. The position of an adult regarding educational activity 

is the position of a person who actively makes decisions in accordance with his or her internal 

values, motives and beliefs that have been formed in the process of previous activity (educational or 

labor) at school, at work, etc. Educational activity acts as a selective active cognitive activity, 

which is part of the context of solving life and professionally oriented problems and problems. 

Knowledge gained by the student during and during the study process is considered as a means of 

achieving life plans, designing their own careers, choosing life strategies, self-improvement models, 

forming the necessary professional qualities. The peculiarity of students' independent activity is that 

they deliberately organize their activities, form and justify their goals, analyze them from the point 

of view of significance and opportunities for achievement. To master the Ukrainian language 

perfectly, you need to have a set of linguistic knowledge, to learn Ukrainian culture, to understand 

the social processes that take place in society, the life of the Ukrainian people. However, it is 

necessary to carefully select and carefully select the linguistics material that should reveal the 

completeness of various communication spheres. The texts for reading and conversations about 

Ukrainian customs and traditions help foreign students immerse themselves in the world of 

Ukrainian people's culture. Thus, the principle of novelty, which is the most important motivational 

factor, is realized. The development of motivation depends on the activity of the teacher, whose task 

is to organize the educational process with the maximum possible for performance of pedagogical 

conditions. 

Key words: cognitive motivation, increase of level of motivation, pedagogical conditions, 

cognitive activity of students, novelty principle, independence, efficiency of learning process. 
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АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК КАТЕГОРІЯ СВІДОМОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті аналізується та уточнюється етимології значення терміну «активність 

особистості» як категорії професійної діяльності; визначаються джерела і механізми 

розвитку активної особистості. Було з’ясовано, що розвиток активності залежить від 

самої особистості, залежно від потреб та мотивів. Активність особистості повинна 

орієнтуватися на мету, мати чітку спрямованість, і також ураховувати індивідуальну 

спрямованість, що в кінцевому результаті є готовністю і прагненням до свідомої 

професійної діяльності. 

Ключові слова: активність особистості, якість особистості, діяльнісний стан 

особистості, професійна діяльність. 

 

Актуальність та постановка проблеми. В останні десятиріччя психолого-

педагогічна наука розглядає проблеми самореалізації, самовираження в контексті 

самореалізації вільної особистості, надання їй можливостей реалізувати себе переважно у 

професійній діяльності. Актуальність досліджуваної проблеми активності особистості 

зумовлена соціальною потребою та практичною необхідністю формування активної 

особистості та її пізнавального інтересу, які є рушійною силою активізації її професійного 

потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічний аспект самовираження та 

професійної діяльності в умовах євроінтеграції освітнього процесу висвітлено у працях 

І. Беха, І. Волощука, І. Зязюна, О. Киричука та інших. Особистісне вираження кваліфікується 

фахівцями як процес розгортання своєї активної життєдіяльності. Проблемою природної 

активності займалися Л. Божович, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та інші. 

Основи творчої активності та її механізм досліджували К. Абульханова-Славська, В. Моляко, 

В. Ярошевський. У контексті досліджуваної проблеми важливими вважаємо психологічні 

погляди науковців (С. Максименко, О. Матюшкін, О. Мелік-Пашаєв, В. Моляко), які 

розглядають активність як якісну характеристику особистості.  

Метою статті є уточнення тезаурусу «активність особистості» як категорії 

професійної діяльності; систематизація значення терміну; визначення джерел і механізмів 

активності особистості, що уможливлює її розвиток у процесі свідомої професійної 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Проблема визначення поняття активності є досить 

багатоаспектною та різнобічною. Адже «активність» може розглядатись і як загальна окрема 

категорія, і як біологічна складова, психологічна, фізіологічна особливість тощо. Проте слід 

звертати увагу на ту обставину, що всі аспекти активності є тісно взаємопов’язаними. До 

найбільш конкретизованих визначень поняття «активність» можна віднести трактування 

С. Максименко. Так, на думку науковця «активність – загальна характеристика людини, 

динаміка діяльності та джерело перетворення та підтримки життєво значущих зв’язків зі 

світом людей» [9, с. 417]. Автор наголошує, що активність є «самостійною силою дій, 

розвитку та стану, динамічна умова становлення, реалізації та змін кожного виду діяльності, 

властивості її власного руху» [9, с. 417]. У науковій праці фахівець уточнює, що «активність 

– риса діяльності людини, що проявляється у системі дій, направлених на досягнення цілей» 

[9, с. 342]. 
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Підтвердження цієї думки є у роботі О. Скрипченко: «Принципова відмінність 

активності та діяльності полягає в тому, що діяльність виходить із потреби в предметі, а 

активність – із потреби в діяльності. Активність визначає діяльність і є рушійною силою, 

джерелом пробудження в людини її «потенціалів». Активність не тільки передує діяльності, 

а й «супроводжує» її протягом усього процесу. Не можна уявити оптимальної діяльності, 

позбавленої «активності» [7, с. 266]. Отже, виникнення активності можливе під час творчої 

діяльності. Крім того, для її розвитку необхідне зовнішнє та внутрішнє підкріплення потреби 

у вираженні творчої активності під час творчої або професійної діяльності. Основою 

активності виступають знання, переживання, оцінки, переконання, дії, які актуалізуються у 

зв’язку з проявом деяких інших видів соціальної активності. 

Актуальними є праці К. Абульханової-Славської, Г. Журавльова, В. Лозової, які 

досліджують ознаки активності особистості у різноманітних видах діяльності. Формування та 

розвиток активності особистості в навчально-виховному процесі здійснюється за допомогою 

визначення конкретних методів активізації. Свідчення цього явища зустрічаємо в низці 

психолого-педагогічних праць, коли у тлумаченні поняття «активність» чітко простежується 

діяльнісний компонент. Активність визначається крізь виміри діяльності, вказує на її характер 

і відношення суб’єкта до діяльності. Важливим для дослідження є праці К. Абульханової-

Славської, яка вважає самовираження вирішальним значенням з-поміж потреб особистості, що 

виступає способом реалізації у життєдіяльності. Гармонійне поєднання самовираження та 

самореалізації залежить від сформованості образу «Я» та від бажання створити необхідні 

зовнішні умови для реалізації своїх внутрішніх потреб [1, с. 3-18].  

У наукових джерелах знаходимо спроби фактичного ототожнення цих понять. Так, 

Г. Журавльов, наприклад, вважає, що діяльність як система визначається терміном 

«активність» [6, с. 25]. В. Лозова з цього приводу пише: «де немає діяльності – немає і 

реальної активності. У діяльності народжуються нові потреби, формуються мотиви і 

інтереси, визначається мета діяльності, яка вимагає виявлення активності» [8, с. 24]. Отже, 

можемо узагальнити: одностайної думки щодо визначення терміну не існує. Фахівці не 

дотримуються одностайної думки про виникнення та розвиток активності особистості, 

обґрунтовуючи свої позиції з точки зору різних сфер її існування. 

Активність, як рису особистостi, розглядає В. Лозова, як стан готовностi до 

самостiйного пiзнання, а також якiсть дiяльностi, що спрямована на засвоєння iндивiдом 

суспiльного досвiду, накопиченого людством, знань i засобiв дiяльностi, що обумовлена 

свiдомим вибором оптимальних шляхiв для досягненя мети пiзнання [8]. Найбільшої 

активізації, на думку В. Лозової, можна досягнути шляхом спонукання виникнення потреб, 

не дивлячись на труднощі, що виникають і долаються вольовими зусиллями [8, с. 23]. 

«Пізнавальна активність знаходить своє виявлення і в творчій самодіяльності, бо реалізація 

потреби в діяльності здійснюється через самостійну перетворюючу діяльність», – говорить 

автор [8, с. 24]. 

Так, Є. Загородня тлумачить творчу активність як інтегративну якість індивіда, 

представлену широким комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних 

властивостей, що забезпечують можливість діяти творчо під час розв’язання будь-якої 

проблемної ситуації або навчальної задачі і гарантують оригінальність, ефективність та 

позитивний результат даної творчої діяльності [2, с. 42]. 

На підставі аналізу теоретичних досліджень К. Абульханової-Славської, В. Лозової 

констатовано, що активність особистості проявляється через різні види творчої діяльності та 

стимулює процес творчої діяльності. Формування активності особистості передбачає не 

тільки всебічний і гармонійний розвиток здібностей, які забезпечують успіх у професійній 

діяльності, а й розвиток мотивів і характерологічних якостей особистості, які мають 

вирішальне значення для успішної свідомої професійної діяльності [3; 5]. 

Аналізуючи зазначені наукові підходи до визначення поняття активності, бачимо, що 

деякі фахівці визначають активність як якість або характеристику особистості, що 
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виявляється в потребі, готовності й здатності до самостійної діяльності. Таким чином, вище 

зазначене дозволяє охарактеризувати зв’язок активності і діяльності в межах єдиного 

визначення, але не одним тим самим поняттям. Активність є сукупністю мотивів, потреб та 

дій, що забезпечують становлення, реалізацію та розвиток діяльності особистості, зокрема в 

професійній діяльності. Отже, активність особистості розглядається як якість діяльнісного 

стану особистості, в якому проявляється внутрішнє відношення особистості до змісту та 

характеру діяльності [4; 5]. У процесі діяльності особистість намагається мобілізувати свої 

вольові зусилля для досягнення навчально-пізнавальних цілей. Під час діяльності мають 

значення як внутрішня так і зовнішня активність. Внутрішня активність, в першу чергу, 

пов’язана з активністю мислення. Зовнішня активність є засобом спонукання внутрішньої 

активності та забезпечує контроль за її здійсненням [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Було з’ясовано, що психологічною 

основою активності особистості є потреби та мотиви особистості, які є спонукаючою силою 

що стимулюють до творчої активності, тим самим до професійної реалізації, свідомих дій та 

діяльності. Оскільки активність особистості – форма взаємообумовленої реалізації різних 

видів діяльності, її можна розглядати як особистісну інтегративну якість, що проявляється і в 

процесі професійної діяльності. Підґрунтям для реалізації активності особистості є внутрішні 

психічні процеси та ставлення до навколишнього середовища. Зважаючи на сказане вище, 

можна зробити певні узагальнення: активність особистості об’єктивізує власні творчі 

можливості у процесі професійної діяльності; є емоційно-діяльнісним станом особистості, 

проявами якого є інтерес та прагненні до дій; застосування специфічних для професійної 

діяльності знань, умінь, навичок; прояву самостійності. 
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ACTIVITY OF PERSONALITY AS A CATEGORY OF CONSCIOUS PROFESSIONAL 

ACTIVITY 

 

Abstract. The relevance of the study topic is determined by the social need of the formation 

of active personality and his/her cognitive interest, which is the main force in activating 

professional potential. The purpose of the article is to clarify the thesaurus “activity of personality” 

as a category of professional activity; systematization of the meaning of the term; definition of 

sources and mechanisms of activity of the individual, which enables his/her development in the 

process of conscious professional activity. 

On the basis of the analysis of theoretical and methodical principles, the results of the 

definition of the concept of "personality activity" are summarized as: the personality trait and the 

source of its transformation (S. Maksimenko); driving force and source of awakening 

(O. Skrypchenko); integrative quality of personality, which manifests in independence 

(E. Zavgorodnya, G. Kostiuk, V. Lozova). On the basis of the analysis of theoretical studies of 

K. Abulkhanova-Slavskaya, V. Lozova stated that the activity of the individual manifests through 

various types of creative activity and stimulates the process of creative activity. 

Analyzing these scientific approaches to the definition of the concept of activity, we note that 

some experts define activity as a quality or personality characteristic, which is manifested in need, 

readiness and capacity for self-activity. The definition of the term is not unanimous. Specialists are 

not of the same mind about the origin and development of personality activity, substantiating their 

positions from viewpoint of different spheres of its existence. Thus, the above mentioned allows to 

characterize the relationship of energies and activity within a single definition, but not of the same 

concept. Activity is a set of motives, needs and actions that ensure the formation, implementation 

and development of the personality's activities, in particular in professional activities. 

It was found that the development of activity depends on person’s needs and motives. The 

activity of the personality should be guided by the goal and take into consideration the individual 

orientation, willingness and desire for conscious professional activity. 

Key words: activity of personality, quality of personality, active state of personality, 

professional activity. 
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ АВІАФАХІВЦІВ   

 

У статті розглянуто значення позааудиторної роботи у формуванні комунікативних 

умінь майбутніх авіафахівців, успіх якої залежить від поєднання різних її форм, що мають 

професійну й особистісну спрямованість. Визначено, що позааудиторна робота 

уможливлює не лише формування комунікативних умінь майбутніх спеціалістів, а й моделює 

предметний та соціальний зміст майбутнього професійного спілкування.  

Ключові слова: пізнавальна діяльність, професійне спілкування, форми 

позааудиторної роботи. 

 

Постановка проблеми. Формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців – 

складне й багатопланове завдання, успішне виконання якого можливе лише за умови 

оптимального застосування всіх форм навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) – як 

аудиторних, так і позааудиторних. Звичайно, пріоритет надається аудиторним заняттям: 

лекціям, семінарським, практичним і лабораторним заняттям, консультаціям, проте 

необхідно відмітити безсумнівно велику навчальну та виховну роль позааудиторних занять. 

У статті 61 Закону України «Про вищу освіту» чітко зазначено, що «наукова і 

науково-технічна діяльність у ВНЗ є невід'ємною складовою освітньої діяльності та 

здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної й виробничої діяльності в системі 

вищої освіти, забезпечується через безпосередню участь учасників навчально-виховного 

процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться у 

вищому навчальному закладі; організацію наукових, науково-практичних, науково-

методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, 

дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу» [1]. Цього можна 

досягти також за допомогою правильної організації позааудиторної роботи.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує чимало робіт, присвячених 

дослідженню позааудиторної діяльності в процесі навчання у ВНЗ, зокрема роботи 

А. М. Алексюка, В. К. Буряка, О. О. Гаврилюк, Н. П. Грекової, Л. В. Григоренко, 

О. А. Дубасенюк, В. І. Казаренкова, Л. В. Кондрашової, Н. І. Крюкової, Л. В. Онучак, 

В. С. Петровича, С. М. Савіної, Т. В. Сарафанової, О. М. Язвінської та інших.  

Науковці трактують термін «позааудиторна робота» по-різному. Значна кількість 

дослідників (Р. М. Абдулов, О. Р. Медведєва, Г. В. Троцко та ін.) розглядають позааудиторну 

діяльність студентів у виховному аспекті. Окремі автори (Л. В. Заремба, В. О. Кутьєв та ін.) 

обмежують позааудиторну діяльність в основному пізнавальною діяльністю, розвитком 

інтелекту, продовженням у відповідних умовах процесу пізнання тощо. 

Л. В. Кондрашова вважає, що позааудиторна робота відіграє визначну роль у 

професійному становленні майбутніх фахівців. У поєднанні з теоретичними заняттями й 

різними видами практики позааудиторна робота ставить студента в умови, близькі до 

самостійної професійної діяльності. Позааудиторна робота стимулює формування особистості 
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майбутнього спеціаліста за умови професіоналізації всіх виховних впливів на студентів, а 

також передбачає обґрунтування й реалізацію цілей, змісту, функцій, методів і організаційно-

педагогічних форм позааудиторної діяльності студентів вищого навчального закладу, 

спрямованих на розвиток їхньої активності, самодіяльності й самоврядування [2, с. 12]. 

Мета статті – окреслити значимість позааудиторної роботи у формуванні 

комунікативних умінь майбутніх авіафахівців. 

Виклад основного матеріалу. Мета вміло організованої позааудиторної діяльності 

майбутніх авіафахівців полягає в різнобічному розвитку особистості, специфікою якого є 

накопичення молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовного надбання 

народу, досягнення високого рівня комунікативних умінь, формування особистісних рис 

студентів, розвиток духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової, екологічної та 

художньо-естетичної культури, розвиток індивідуальних здібностей і талантів. Варто 

зазначити, що в позааудиторний час студент здебільшого сам керує процесом оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок, а в аудиторний час діяльністю студента 

безпосередньо керує викладач. 

Позааудиторна робота є одним із інструментів комунікативної активності студентів, 

що сприяє як формуванню комунікативних умінь, розвитку професійної комунікативної 

компетенції майбутніх авіафахівців, так і розширенню їх загального світогляду, формуванню 

в них інтересу до оволодіння професійно орієнтованими дисциплінами, встановленню 

позитивних емоційних контактів у групі та вихованню морально свідомої, соціально 

активної та відповідальної особистості. 

Сучасні науковці Т. Г. Ломідзе, В. С. Петрович, Т. І. Сущенко та ін. наголошують на 

індивідуальних, групових, масових і комплексних формах позааудиторної роботи. 

Індивідуальна робота охоплює самостійну діяльність окремих студентів, спрямована на 

самовиховання, на виконання завдань викладача й доручень студентського колективу. 

Групова робота спрямована на невелику кількість студентів і сприяє поглибленню знань з 

певних дисциплін, збагачує інформацією, формує професійно значущі вміння й навички, 

допомагає виявити та розвивати інтереси й творчі здібності студентів. Групова 

позааудиторна робота має цільовий характер, тобто припускає наявність загальної певної 

мети та спільних інтересів [5, с. 53]. 

Найпоширенішими формами позааудиторної роботи у ВНЗ є форми масової роботи. 

Їх перевага заключається в одночасному охопленню великої кількості студентів. Формам 

масової позааудиторної роботи властиві такі особливості, як яскравість, урочистість, великий 

емоційний вплив. Ці форми мають як пізнавальну, так і розважальну спрямованість і мають 

широкі можливості для активізації діяльності студентів [4, с. 109]. Варто зазначити, що в 

сучасних умовах досить поширені комплекси виховних впливів, тобто масштабні заходи 

позааудиторної виховної роботи, які сприяють подальшому розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх диспетчерів УПР та піднімають кожного студента на більш високу 

сходинку в його професійному становленні. Вони найліпшим чином забезпечують умови, за 

яких майбутні авіафахівці шукають нові способи спілкування й видозмінюють їх згідно з 

конкретними ситуаціями. 

Комплексні виховні заходи забезпечують поєднання різних форм позааудиторної 

роботи, дозволяють спланувати виховну роботу викладача щодо формування 

комунікативних умінь майбутніх авіафахівців. Комплекси виховних впливів здатні створити 

необхідні умови для якісного засвоєння професійно значущих знань, умінь і навичок 

спілкування в реально створеному комунікативно-спрямованому середовищі. Водночас 

застосування у виховній практиці комплексних заходів необхідно спрямовувати на те, щоб 

кожний момент цієї роботи, кожна дія або слово майбутнього авіафахівця було забезпечено 

педагогічно правильним керівництвом з боку викладача, який здатний спрямовувати й 

контролювати професійну підготовку студента. Доцільно також чергувати тимчасові й 

постійні доручення та обов'язки студентів, групові з факультетськими та 
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загальноакадемічними, індивідуальні з колективними, з урахуванням інтересів, схильностей 

виконавців і рівня їхнього досвіду організаторської роботи. 

Найбільш оптимальним для формування комунікативних умінь майбутніх 

авіафахівців є диференційований підхід у розподілі завдань, до того ж масові заходи дають 

можливість брати в них участь кожному та забезпечують виховний вплив на студентів. 

Майбутні авіафахівці під час проведення масових заходів отримують можливість 

випробувати свої практичні вміння в тій або іншій сфері спілкування. Безперечно, беручи 

участь в заходах і виконуючи доручені справи, формуються необхідні авіафахівцю 

комунікативні вміння: впевненість і самостійність у прийнятті рішень, у організації 

спілкування, окрім того, товариськість, самовладання, організованість тощо. 

Використання різних форм позааудиторної роботи дозволяє акцентувати увагу 

студентів на головному, цікавому в професійному плані матеріалі, на проблемах, що стоять 

перед авіацією та хвилюють викладачів і майбутніх авіафахівців. Так, наприклад, метод 

творчих проектів передбачає моделювання різних професійних ситуацій, використання 

рольових ігор, націлює на спільне розв’язання проблеми й розробку вірного рішення, що 

налаштовує на атмосферу співпраці, сприяє формуванню комунікативних умінь та 

професійних ціннісних орієнтацій майбутніх авіафахівців. 

Останнім часом більш очевидним стає факт, що для успішного виконання 

професійних функцій авіафахівцю необхідний високий рівень комунікативних умінь, якого 

можна досягти, розумно організовуючи й поєднуючи аудиторну та позааудиторну роботу, за 

умови активної позиції кожного студента, адже, як вважає О. М. Леонтьєв, реальний 

стрижень особистості людини знаходиться не в закладених у ній генетичних програмах, не в 

глибинах її природних задатків та уявлень і навіть не в надбаних нею навичках, знаннях і 

вміннях, у тому числі й професійних, а в тій системі діяльності, яка реалізується цими 

знаннями й уміннями [3]. 

Однією зі складових системи позааудиторної роботи студентів є виховна складова, що 

сприяє формуванню високоморальної й інтелектуально розвиненої особистості, яка здатна 

швидко й безболісно адаптуватися до складних умов професійної діяльності; уміє 

розкривати, аналізувати й активно використовувати свої потенційні можливості. Варто 

відмітити, що саме позааудиторна виховна робота має суттєве значення у професійному 

особистісно орієнтованому вихованні майбутніх авіафахівців, адже у вищій школі важливим 

є не лише змістовне наповнення особистості студента, а й створення умов для реалізації 

різних видів діяльності студентів, які сприятимуть формуванню в них комунікативної 

культури, досвіду гуманної поведінки, зокрема позитивних взаємин із колегами по роботі.  

Формування в майбутніх авіафахівців комунікативних умінь ставить перед викладачем 

низку завдань і, в першу чергу, завдання професійного самовиховання, підґрунтям якого має 

бути робота щодо розвитку професійно значущих рис особистості. У системі цих рис провідне 

місце посідає мислення, вдосконалення якого успішно відбувається під час таких форм 

позааудиторної роботи, як проблемні бесіди, дискусії, диспути, конференції. Проблемний 

підхід до організації різних форм позааудиторної роботи забезпечує створення таких умов, у 

яких студенти обмінюються думками, сперечаються, доводять істинність своїх суджень. У 

процесі цих дискусій під час зіткнення різних точок зору формуються професійні переконання, 

розвиваються навички системного розгляду авіаційних фактів, явищ, непередбачуваних 

ситуацій, відшліфовуються комунікативні вміння, стиль спілкування майбутніх авіафахівців. 

Студенти, які зіткнулися з величезною кількістю причинно-наслідкових зв'язків, глибоко 

усвідомивши їх, здобувають вправність в аналізі авіаційних подій, установку на активний 

теоретико-пізнавальний і практичний пошук комунікативних засобів вирішення професійних 

ситуацій. Запровадження в практику виховної позааудиторної роботи зі студентами дискусій, 

бесід проблемного характеру, диспутів сприяє появі в майбутніх авіафахівців прагнення 

задовольняти свої пізнавальні й виховні потреби в процесі самоосвіти й самовиховання та 

удосконаленню комунікативних умінь. 
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Варто зауважити, що однією з суперечностей виховного процесу є невідповідність 

між природною активністю студентів, їхнім бажанням знайти своє місце в колективній 

діяльності та відсутністю досвіду комунікативної діяльності для задоволення такої потреби. І 

саме колективні форми позааудиторної роботи містять у собі необхідні можливості для 

формування й розвитку комунікативних умінь та придбання комунікативного досвіду, 

активної діяльності, колективного співробітництва. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Без сумніву можна стверджувати, 

що формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців більш інтенсивно відбувається 

в спеціально організованій позааудиторній діяльності, для реалізації якої необхідний 

високий рівень теоретичних знань і практичний досвід. Успіх позааудиторної роботи щодо 

формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців залежить від поєднання різних її 

форм, що мають професійну й особистісну спрямованість. Позааудиторна робота має 

поєднувати в собі види діяльності, що забезпечують тренування психічної витривалості й 

стійкості авіафахівця, моделювання ситуацій, за яких студенти вчилися б керувати своїм 

психічним станом, думками, почуттями, настроєм, регулювати свою поведінку та дії інших. 

Беручи активну участь у різних формах позааудиторної роботи, студенти перевіряють свої 

комунікативні вміння, усвідомлюють труднощі професійного спілкування, вдосконалюють 

моральні професійні риси особистості, збагачують культурний і комунікативний досвід.  

Таким чином, плануючи та організовуючи позааудиторну роботу в студентських 

групах, необхідно враховувати її професійно-особистісну спрямованість, що дозволяє 

підвищити виховні можливості такої роботи для підготовки студентів до взаємодії, 

співробітництва й співтворчості в навчальному процесі, результативної комунікації зі своїми 

майбутніми колегами. Позааудиторні форми роботи, на відміну від аудиторних занять, 

містять у собі більше можливостей для неформального спілкування викладача й студентів у 

штучних комунікативних ситуаціях, пошуку колективних способів їхнього раціонального 

вирішення. До того ж, у поєднанні з теоретичними заняттями, позааудиторна робота створює 

умови близькі до цілеспрямованого професійного спілкування, допомагає вдосконалювати 

комунікативні, професійно значущі риси особистості. Певним чином, вона покликана 

допомогти студенту розібратися в комунікативних проблемах, мобілізувати внутрішні сили й 

можливості для оптимального вирішення проблем спілкування й саморозвитку 

комунікативних умінь. Позааудиторна робота містить у собі стимули та засоби для 

оздоровлення психологічного клімату в студентському колективі. 
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EXTRACURRICULAR ACTIVITY IN THE COMMUNICATIVE SKILLS FORMATION 

OF THE FUTURE AVIATION SPECIALISTS 

 

Abstract. The value of extracurricular activity in the communicative skills formation of the 

future aviation specialists is highlighted in the article. It’s proven that communication training of 

future aviation specialists is ensured by extracurricular activity which considered to be the best one 

in communicative training organization. The main task of the research is to specify the value of 

extracurricular activity in the communicative skills formation of the future aviation specialists. A 

great number of foreign and native scientists, for instance Abdulov R. M., Aleksiuk A. M., 

Buriak V. K., Havryliuk O. O., Hrekova N. P., Hryhorenko L. V., Kondrashova L. V., 

Onuchak L. V., Petrovych V. S., Yazvinska O. M. etc., have been trying to determine the contents of 

extracurricular activity, as well as its kinds, exactly individual, collective, massive and complex. It 

goes without saying that extracurricular activity plays a great role in the future aviation specialists’ 

professional formation. Coupled with the theoretical training and different types of practice it 

would provide excellent background for the independent professional activity. Taking into account 

the specific features of the aviation profession, extracurricular activity should combine such kinds 

of activities which provide the aviation specialist’ mental stamina and endurance training, as well 

as situations’ modeling which would be useful for students’ thoughts, mood, psychological 

condition and feelings management. Taking part in various types of extracurricular activity the 

future aviation specialists have an opportunity not only to form but to check their communicative 

skills and realize the problems of professional communication, to improve moral professional 

characteristics. Massive kinds of extracurricular activity are recognized to be the most effective 

forms at higher schools. The simultaneous participation of many students is of great advantage for 

massive kinds due to such peculiarities as emotional impact and festive atmosphere. These kinds of 

extracurricular activity have been described in the article due to their cognitive and entertainment 

aspects, and broad opportunities for students’ activity. It has been determined that extracurricular 

activity used in the process of  communicative skills formation of the future aviation enables 

communication techniques’ mastering and professional communication’ modeling. 

Key words: cognitive activity, professional communication, kinds of extracurricular activity. 
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ПОЗНАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

В ПРОЦЕССЕ САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Научная проблема настоящего исследования заключается в том, чтобы познание 

философской и педадогической антропологии обеспечевало целостную поддержку 

непрерывного саморазвития преподавателя на различных этапах его профессионального 

становления. Познание философской и педадогической антропологии в процессе 

саморазвития преподавателя объективно требует становления педагога субъектом 

собственного профессионального развития. Профессиональное саморазвитие – процесс 

интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 

становления человека. 

Ключевые слова: познание, философская антропология, педагогическая 

антропология, саморазвития преподавателя, принципы педадогической антропологии, 

информационная-дидактическая пространство, мониторинг, антропологические позиции, 

самоопределение, самоидентификация. 

 

Постановка проблемы. Актуальность информационно-дидактического пространства 

возрастает в условиях постоянных и быстрых изменений, происходящих в образовании и 

обществе. Традиционные образовательные системы не могут создать «запас» необходимого 

объема ресурсов для того, чтобы эффективно приспособиться к новой, иногда неожиданной, 

ситуации. По этому: преподаватель должен саморазвиватся, познав философскую и 

педадогическую антропологию. 

Анализ последних исследований и публикаций. Общефилософском плане интерес 

для исследования представляют труды H. A. Бердяева, М. Бубера, Н. О. Лосского, 

B. C. Соловьева и др. Основные идеи развития личности преподавателя в вузовском и 

послевузовском образовании рассматривались в трудах В. И. Андреева, С. И. Архангельского, 

С. Г. Вершловского, Н. Б. Крыловой, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, П. Г. Щедровицкого 

и др. Исследование личностно-профессионального саморазвития преподавателя 

осуществлялось на основе монографий Н. В. Кузьминой, JI. H. Куликовой, А. Н. Леонтьева, 

А. К. Марковой, C. JI. Рубинштейна, Б. М. Теплова, Ю. Г. Фокина, Г. А. Федотовой и др. 

Цель статьи. Целью данного исследования  и обоснования является актуальность и 

определения степени изучаемости рассматриваемых вопросов, которые необходимо 

анализировать философских и педадогических антропологических аспектах в процессе 

саморазвития преподавателя. 

Изложение основного материала. Стремительные перемены, происходящие в 

различных областях жизни, реформирование образования всех уровней сформировали новые 

требования к современному преподавателю, связанные с вовлечением его в процесс 

непрерывного личностно-профессионального саморазвития.  

Широкое распространение сети Интернет, развитие информационно-

коммуникационных технологий обучения, философские-педагогические антропологические 

подходы дают новые возможности для поддержки саморазвития преподавателяю. 

Работу в данном направлении необходимо начинать еще в высшем учебном заведении 

через погружение будущего преподавателя в информационно-дидактическое пространство 

саморазвития, которое обеспечивает непрерывного профессионального саморазвития, 

мониторинг, повышение квалификации, обмен опытом, поддержку соответствующих 
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процессов. Актуальность информационно-дидактического пространства возрастает в условиях 

постоянных и быстрых изменений, происходящих в образовании и обществе. Традиционные 

образовательные системы не могут создать «запас» необходимого объема ресурсов для того, 

чтобы эффективно приспособиться к новой, иногда неожиданной, ситуации. По этому: 

преподаватель должен саморазвиватся, познав философскую и педадогическую антропологию. 

С целью обоснования актуальности и определения степени изучаемости 

рассматриваемых вопросов необходимо обратиться к анализу философских и 

педадогических  антропологических научных работ [1, с. 154]. 

В общефилософском плане интерес для исследования представляют труды 

H. A. Бердяева, М. Бубера, Н. О. Лосского, B. C. Соловьева и др. Основные идеи развития 

личности преподавателя в вузовском и послевузовском образовании рассматривались в 

трудах В. И. Андреева, С. И. Архангельского, С. Г. Вершловского, Н. Б. Крыловой, 

Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, П. Г. Щедровицкого и др. Исследование личностно-

профессионального саморазвития преподавателя осуществлялось на основе монографий 

Н. В. Кузьминой, JI. H. Куликовой, А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, C. JI. Рубинштейна, 

Б. М. Теплова, Ю. Г. Фокина, Г. А. Федотовой и др. [2, с. 448; 3, с. 320]. 

Анализ широкого круга теоретических источников показал, что в науке есть 

определенная теоретическая база для изучения саморазвития преподавателя по этому 

поводу. Личностно-профессиональное саморазвитие – это процесс поступательный, 

индивидуальный, выстраиваемый на основе природных особенностей и собственной 

траектории профессионального саморазвития, для успешности которого необходимы 

соответствующие педагогические условия. Непрерывность этого процесса предусматривает 

освоение более качественных, более высоких уровней сложности в разнообразных видах 

деятельности преподавателя. Однако вопросы, связанные с непрерывностью саморазвития на 

этапах вузовской подготовки и в процессе профессиональной деятельности преподавателя, с 

созданиием педагогических условий для этого, пока не нашли широкого отражения в 

исследованиях ученых и практиков, что позволяет считать данное направление научного 

поиска принципиально новым и требует разрешения существующих противоречий между: 

‒ потребностью общества в непрерывном саморазвитии преподавателя и отсутствием 

целостных систем, обеспечивающих поддержку этого процесса на этапах обучения будущего 

преподавателя и сопровождения педагога в послевузовский период; 

‒ недостаточной теоретико-методологической разработанностью вопросов создания 

целостных педагогических  антропологических систем; 

‒ необходимостью подготовки преподавателя к личностно-профессиональному 

саморазвитию и недостаточно сформированной культурой саморазвития выпускников 

педагогических вузов; 

‒ необходимостью в современных требований мониторирования индивидуальных 

процессов саморазвития преподавателя и отсутствием таких механизмов, сохранением в 

традиционных,нових формах обучения и повышения квалификации приоритета наблюдения 

за процессами подготовки и переподготовки преподавателя; 

‒ возможностью использования информационно-коммуникационных технологий для 

поддержки процессов саморазвития преподавателя и сохранением в массовой практике 

нових подходов к организации образовательного процесса в вузе и в послевузовском 

образовании. 

Научная проблема настоящего исследования заключается в том, чтобы познание 

философской и педадогической антропологии обеспечет целостную поддержку 

непрерывного саморазвития преподавателя на различных этапах его профессионального 

становления. 

Гипотеза исследования основана на идее о том, что личностно-профессиональное, 

саморазвитие преподавателя может стать более эффективным и отвечающим современным 

требованиям общества, если преподаватель будет учитовать принципы философской и 

педадогической  антропологии  то создаст информационно-дидактическое пространство, как 
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новая форма организации профессионального взаимодействия, поддержку непрерывного 

саморазвития преподавателя на различных этапах профессиональной деятельности. 

Непрерывное саморазвитие преподавателя в информационно-дидактическом 

пространстве возможно в том случае, если: 

‒ будут определены основные понятия и характеристики, раскрывающие сущность 

философской и педадогической антропологии, проектируемого пространства, обосновано 

создание открытой самоорганизующейся профессионально-динамической системы, 

являющейся средством, обеспечивающим поддержку непрерывного саморазвития 

преподавателя; 

‒ будет разработана такие профессионально-динамические системы, в основу 

которой положено рефлексивное самоуправление саморазвития; 

‒ дидактическую основу проектируемой системы составят технологии поддержки, 

модульно-рейтинговые и андрагогические, антропологические технологии обучения, 

обеспечивающие непрерывность саморазвития на различных этапах становления его 

деятельности преподавателя; 

‒ мониторинг саморазвития преподавателя в проектируемой системе обеспечит 

разносторонний качественный анализ. 

Познавая философские и педадогические основы антропологии саморазвиваясь 

преподаватель должен решить задачи: 

‒ охарактеризовать сущность и необходимость непрерывного саморазвития 

преподавателя в современных условиях; должны акцентировать педадогический 

антропологический подход; 

‒ рассмотреть методологические основы, функции философской и педадогической 

антропологии [4, с. 293]; 

‒ разработать концепцию профессионально-динамической систему познавфилософо-

педадогическую антропологию учитовая средства непрерывного саморазвития в едином 

информационно-дидактическом пространстве; 

‒ научно обосновать дидактическую модель профессионально-динамической 

системы с комплексом педагогических факторов, механизмов, предпосылок, условий, 

обеспечивающих поддержку непрерывного саморазвития преподавателя на различных 

этапах становления его деятельности. 

Теоретико-методологическая база исследования опирается на принятые в науке 

ориентиры: 

1. Антропологические идеи, признающие уникальность и целостность человеческой 

природы. 

2. Антропологические позиции исследователей, определяющие систему 

педагогических взглядов на понимание и утверждение ценности человеческой жизни, 

биологические и культурно-исторические программы.  

3. Идеи саморазвития личности, в основе закономерности педагогической 

антропологии. 

4. Акмеологические идеи, в основе которых лежат закономерности и механизмы 

наиболее полного индивидуального развития человека, его самоосуществления. 

5. Гуманистические идеи организации помогающих, вдохновляющих, 

поддерживающих, развивающих отношений в процессе обучения. 

6. Дидактические аспекты создания различних технологий обучения, важное место 

среди которых занимают модульно-рейтинговие технологии интеграции обучения; 

7. Культурологические идеи и принципы, утверждающие важность культуры в 

саморазвитии личности преподавателя [5, с. 293]. 

8. Системно-синергетический подход, позволяющий выявить и выстроить системно-

структурные взаимосвязи в условиях открытой образовательной системы, на основе 

взаимодополненя усилить педагогические возможности взаимодействующих.  
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Познание философской и педадогической  антропологии в процессе саморазвития 

преподавателя объективно требует становления педагога субъектом собственного 

профессионального развития. В связи с этим, В. А. Сластенин [6] профессиональное 

саморазвитие рассматривает как процесс интеграции внешней профессиональной подготовки 

и внутреннего движения, личностного становления человека. Внешняя профессиональная 

подготовка задает содержание, формы, схемы профессиональной рефлексии, а внутреннее 

движение обеспечивает энергию, реализацию личностный смысл профессионального 

саморазвития. Внешняя подготовка и внутреннее движение являются составляющими 

процессами профессионального саморазвития. 

Если применить философский-педадогической антропологической познание процесс 

саморазвития преподавателя, то в качестве механизмов профессионального саморазвития 

выделяют [6, с. 293]: 

‒ самосознание, признанием, принятием своего Я, биологические программы; 

‒ самоопределение, показанное обозначением границ своего Я;  

‒ учитывая закономерности в педагогической антропологии; 

‒ общее, особенное и отдельное, самоактуализация, связанная с проявлением и 

высвобождением того, что заложено и сформировано в Я человека; 

‒ на основе культурно-исторические программ, самореализация, представленная с 

выражением потенциала Я; 

‒ самодеятельность, которую человек осуществляет как субъект и в которой он 

объективирует и развертывает свое Я; 

‒ саморегуляция, соединенная с управлением человеком различными сторонами 

своей личности и с их интеграцией; 

‒ самостроительство, связанное с целенаправленным культивированием и развитием 

определенных целостно значимых способностей, сторон и качеств личности; 

‒ самоидентификация, представленная с отождествлением и разотождествлением 

себя с какой-либо позицией, ролью; 

‒ самооценка, связанная с соотнесением «себя актуального» и «себя 

потенциального» по различным. 

Преподавателю необходимо выстроить свою профессионально-педагогическую 

стратегию, которая учитывала бы конкретные индивидуальные особенности и запросы, а 

также образовательную траекторию как способ достижения мастерства. Ибо образовательная 

траектория – возможность выбора определять свой образовательный путь. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В связи с этим познание 

философско-педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя ,на наш 

взгляд, представляет собой интегральное качество личности, осуществляющая способность 

педагога к профессиональному саморазвитию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации, саморегуляции и самосовершенствованию. 
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COGNITION OF PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY IN 

LECTURER'S SELF-DEVELOPMENT PROCESS 

 

Abstract. The scientific article discusses how the cognition of the philosophical and 

pedagogical anthropology provides a holistic support for the continuous self-development of the 

lecturer at various stages of his professional development.  

In the conditions of constant and rapid changes occurring in education and society the 

traditional educational systems are not capable of creating a "stock" of the necessary amount of 

resources in order to effectively adapt to a new, sometimes unexpected, situation. Thus, the lecturer 

has to self-develop and as mechanisms of professional self-development within the cognition 

process of pedagogical and philosophical anthropology we discuss the following: self-awareness, 

acceptance of one's self, self-determination, self-actualization, self-realization, self-activity, self-

regulation, self-construction, self-identification and self-assessment. 

The cognition of the philosophical and pedagogical anthropology in the process of the 

teacher's self-development objectively requires the lecturer 's becoming a subject of his own 

professional development. Professional self-development is the integrating process of external 

professional training and internal movement – the formulation of the individuality.  

The lecturer needs to build his professional and pedagogical strategy will consider the 

specific individual characteristics and needs, as well as an educational trajectory as a mastery 

achieving tool. For the educational trajectory empowers to determine the educational path. Thus, in 

the cognition process of the philosophical and pedagogical anthropology the lecturer.  

In this regard, learning the philosophical and pedagogical anthropology in the process of 

the teacher's self-development, in our opinion, is an integral quality of the person, realizing the 

teacher's ability to professional self-development, self-knowledge, self-determination, self-

realization, self-regulation and self-fulfillment. 

Key words. Cognition, philosophical anthropology, pedagogical anthropology, the self-

development of the teacher, the principles of pedagogical anthropology, informative-deductive 

space, monitoring, anthropological positions, self-determination, self-identification 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ  

 

У статті аналізується сучасний процес організації психолого-педагогічної 

підготовки магістрантів як майбутніх викладачів технічних вищих навчальних закладів, 

уточнюється поняття і складові компоненти психолого-педагогічної компетентності 

викладача, визначаються шляхи покращення вищезазначеного процесу під час викладання 

дисципліни «Педагогіка вищої школи» на засадах студентоцентрованої парадигми 

української вищої школи. 

Ключові слова: викладач технічного вищого навчального закладу, психолого-

педагогічна компетентність, педагогіка вищої школи, сучасна парадигма української вищої 

школи, суб’єкт педагогічного процесу. 

 

Постановка проблеми. Сучасна система вищої технічної освіти, що традиційно 

спрямовується на підготовку висококваліфікованого фахівця, недостатньо уваги приділяє 

його формуванню як особистості, індивідуальності із широко розвиненими людськими 

якостями. Головна проблема вбачається в тому, що професорсько-викладацький склад 

технічних вишів, що, як правило, зростає в стінах своїх навчальних закладів, не проходить 

належну психолого-педагогічну підготовку, а це позбавляє процес навчання наступних 

поколінь студентів застосування інноваційних педагогічних технологій. На жаль, сучасній 

системі інженерної освіти все ще властиві елементи технократичної парадигми освіти, в 

основі якої – репродуктивна діяльність студентів з метою засвоєння еталонних технічних 

знань, необхідних для подальшого удосконалення практики. У світогляді сучасного 

молодого інженера цивілізаційні технології мають вагомий пріоритет над 

загальнолюдськими цінностями, тому серед технічної молоді поваги заслуговує переважно 

фахівець, носій стандартизованого знання або поведінки, а не людина як унікальна 

індивідуальність із своїми різносторонніми інтересами. Сучасна стратегія розвитку вищої 

освіти спрямована на подолання технократичного підходу, прагне долучити вищу школу 

України до зарубіжного освітнього процесу та зумовлює необхідність підготовки студентів 

вищих технічних навчальних закладів не лише як кваліфікованих фахівців, але й морально 

розвинених, соціально активних і творчих особистостей, зорієнтованих на цінності світової й 

національної культури. Взірцями для наслідування у цьому процесі для студентів, 

беззаперечно, повинні стати викладачі – професіонали знань, спілкування і 

самовдосконалення, що володіють на високому рівні не тільки професійною, але й 

психолого-педагогічною компетентністю. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема психолого-педагогічної 

підготовки викладачів вищих навчальних закладів, зокрема, технічних, стала об’єктом 

дослідження багатьох науковців. Так, значна кількість дисертаційних розвідок присвячена 

аналізу різних аспектів означеної проблеми: формування професійно-педагогічної 

компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти [3]; теоретико-методологічним 

основам формування психолого-педагогічної компетентності викладачів ВНЗ [2]. Розвиток 

особистості викладача вищої школи в процесі його психолого-педагогічної підготовки 

досліджено у статтях Л. Кайдалової, С. Якубовської [5; 7]. 2017 року побачив світ навчальний 

посібник з проблем професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального 

закладу, підготовлений колективом Вінницького державного педагогічного університету імені 
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Михайла Коцюбинського за ред. І. Л. Холковської [6]. В означеному посібнику автори 

схиляються до думки, що психолого-педагогічна компетентність викладача є складовою більш 

об’ємної, інтегративної  професійно-педагогічної компетентності (поруч із інформаційною, 

дослідницькою, комунікативною, іншомовною, конфліктологічною, фасилітаційною, 

соціальною та рефлексивною компетентностями). Незважаючи на наявний масив наукових 

досліджень з питань психолого-педагогічної підготовки викладачів, вважаємо за доцільне 

визначити основні проблеми сучасного процесу формування психолого-педагогічних якостей 

у майбутніх викладачів технічних вищих навчальних закладів незалежної України. 

Мета статті – проаналізувати особливості сучасної організації психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних вищих навчальних закладів в 

умовах магістратури, уточнити поняття психолого-педагогічної компетентності викладача 

ВНЗ, запропонувати шляхи покращення процесу формування психолого-педагогічної 

компетентності суб’єктів педагогічного процесу у вищій школі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно із статтею 55 Закону України 

«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, посади науково-педагогічних працівників можуть 

займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають 

ступінь магістра [4]. Відповідно, освітньо-професійна/освітньо-наукова програма підготовки 

магістрів містить курс «Педагогіка вищої школи», метою якого є формування у студентів-

магістрантів педагогічних знань, вмінь і навичок у контексті сучасних викликів вищої 

школи. Згідно з вимогами програми студенти повинні знати загальні основи педагогіки 

вищої школи; основи дидактики вищої школи і виховної роботи зі студентською молоддю; 

особливості формування педагогічної культури викладача та аспекти його наукової 

організації праці. Результатами вивчення курсу педагогіки вищої школи мають стати вміння 

магістрантів виокремлювати закономірності та принципи процесу навчання у ВНЗ; добирати 

потрібні методи і форми організації навчально-виховного  процесу у вищій школі; 

раціонально організувати самостійну  і науково-дослідну роботу студентів тощо. На 

вивчення навчальної дисципліни, як правило, у технічних ВНЗ відводиться 30 годин / 

1 кредит ECTS (на деяких спеціальностях – 2-3 кредити), з яких аудиторні години 

представлені лише лекціями (16-20 годин). Інший час відведений на самостійне опрацювання 

тем/питань, що не викладаються на лекціях, написання і захист рефератів, написання 

конспектів тощо. Отже, в результаті перерахованих видів навчальної діяльності, які, до речі, 

завершуються заліком, очікується, що магістрант оволодіває компетентностями, 

необхідними для ймовірної викладацької діяльності у майбутньому.  

Дослідники в галузі педагогіки вищої школи стверджують, що структура психолого-

педагогічної компетентності викладача ВНЗ повинна складатися з таких п’яти компонентів: 

1) пізнавальний (базові та спеціальні психолого-педагогічні знання); 2) фаховий (майстерне 

володіння методикою викладання навчальних дисциплін, методами та прийомами 

викладацької діяльності); 3) мотиваційний (спрямованість особистості на самовдосконалення 

у професійній діяльності); 4) особистісний (наявність професійно важливих для викладацької 

діяльності особистісних якостей); 5) поведінковий (використання знань, умінь і навичок, 

набутого досвіду, усталених моделей поведінки для вирішення педагогічних завдань різних 

рівнів і спрямування у професійній діяльності) [6, с. 86]. Науковцями взагалі розглядається 

психолого-педагогічна компетентність викладача ВНЗ як інтегративне утворення 

особистості, що поєднує в собі теоретичні знання, практичні вміння, досвід та особистісні 

якості, які забезпечують ефективність психолого-педагогічних аспектів взаємодії педагога з 

іншими суб’єктами освітнього процесу [6, с. 85]. 

Психолого-педагогічна наукова література також пропонує розглядати такі 

компоненти психолого-педагогічної компетентності педагога, як: загальна та професійна 

культура; професійно значущі особистісні якості; вміння науково-пошукової діяльності; 

індивідуальний стиль професійної діяльності; вміння використовувати передовий  

педагогічний досвід; знання та готовність до впровадження інноваційних технологій. Отже, 
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психолого-педагогічна компетентність викладача формується в результаті його наполегливої 

праці із опанування теоретичних основ педагогіки вищої школи, а також вивчення і 

впровадження передового педагогічного досвіду у власну науково-педагогічну діяльність на 

засадах гуманістичної студентоцентрованої парадигми сучасної вищої школи. 

На наше переконання, формування психолого-педагогічних компетентностей 

магістрантів, які через півтора-два роки можуть розпочати власну викладацьку діяльність, 

повинно відбуватись не тільки на лекційних заняттях, але й обов’язково під час практичних 

занять, проте у навчальному плані вони поки що не заплановані. На практичних заняттях 

студенти мали б можливість підготувати і провести пробні лекції різних видів – наприклад, 

інформаційну, оглядову, лекцію-презентацію тощо; проаналізувати пробні лекції своїх 

одногрупників, виявити позитивні моменти і недоліки щодо підготовки й організації занять. 

Дуже корисною вбачається співпраця із викладачами випускових кафедр, які могли б надати 

магістрантам додаткову можливість набуття практичного досвіду участі в організації 

педагогічного процесу у вищій школі. Подібна співпраця викладачів із студентами 

магістратури дозволила б і викладачам подивитись на навчально-виховний процес з іншого 

боку, із студентської лави, помітити можливі недоліки проведення занять, які студенти 

несвідомо копіюють у своїх наставників,  і, навпаки, запозичити ті інноваційні моменти, які 

молодь швидше впроваджує у реалії життя. Курс вивчення педагогіки вищої школи 

обов’язково повинен завершуватись іспитом, що дозволить студентам магістратури відчути 

всю важливість цієї нормативної дисципліни для їх професійно-педагогічної підготовки. 

За результатами опитування, проведеного серед магістрантів на початку курсу 

педагогіки вищої школи у 2016-2017 навчальному році, було виявлено низку недоліків, 

притаманних сучасним викладачам: неактуальність та недостатність знань (відзначили 37% 

опитаних); небажання розвиватися, використовувати нові методи викладання (22%); 

байдужість  до студентів (19%); відсутність зв’язку теорії із практикою, незацікавленість 

предметом, упередженість до студентів (16%); відсутність поваги до студентів, невміння 

спілкуватись, залежність від настрою (13%); надмірна вимогливість, нав’язування власних 

поглядів (9%); безвідповідальність, відволікання на сторонні теми, зарозумілість, завищена 

самооцінка (6%); невміння викладати державною мовою, прискіпливість, непрофесіоналізм 

(3%). Усього було опитано 32 магістранта, які вчаться на технічних та економічних 

спеціальностях денної та заочної форми навчання ДВНЗ ПДАБА. 

Ідеальний викладач, на думку респондентів, повинен бути відкритим, справедливим, 

мати сучасні знання і досвід, займатися саморозвитком, бути зацікавленим предметом, що 

викладає; повинен прагнути максимально навчити студентів, поважати їх та не ставити себе 

вище за студента; має бути вимогливим, але не прискіпливим; вміти знаходити індивідуальний 

підхід до студентів; бути харизматичним лідером із нестандартним способом викладання. 

38% опитаних магістрантів пов’язують своє майбутнє з викладацькою діяльністю, 

проте лише 16% висловились впевнено, а 22% просто не виключають такої можливості. 

Яким чином сформувати психолого-педагогічні компетентності майбутніх викладачів в 

умовах виключно лекційної форми аудиторних занять? Як навчити студентів впроваджувати 

сучасні дидактичні технології у навчальний процес в умовах відсутності практичних занять? 

Як сформувати студентоцентровану парадигму освіти виключно на теоретичному підґрунті? 

Наскільки скоро і вдало будуть знайдені відповіді на поставлені запитання, настільки 

швидко та ефективно буде налагоджено процес психолого-педагогічної підготовки 

магістрантів як майбутніх науково-педагогічних працівників ВНЗ, від яких залежить 

майбутнє української вищої школи. Також не слід забувати, що для ефективного 

впровадження студентоцентрованої парадигми освіти вирішальна роль в цьому процесі 

покладається на викладача, який мусить запровадити рівноправні партнерські відносини із 

студентами. У зв’язку з цим особливу увагу слід приділити формуванню особистості 

майбутнього викладача, який буде налаштований на відкритий діалог з метою перетворення 

студентів на творчих професіоналів із продуктивною індивідуальною «Я-концепцією». Тут 
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доречно навести думку дослідниці С. Якубовської про те, що особистість викладача сприяє 

визріванню особистісних якостей у студента, тому варто чітко окреслити шляхи формування 

та розвитку особистості майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу 

відповідно до сучасних вимог суспільства [7]. Досліджуючи проблему розвитку професійно-

педагогічної компетентності викладача технічного ВНЗ, С. Демченко пропонує виділяти такі 

її структурні компоненти, як особистісний, інтелектуальний, функціонально-предметний та 

адаптивний [3]. Як бачимо, особистісний компонент знаходиться на першому місці, оскільки 

саме сформована особистість викладача вищого навчального закладу визначає стійкі 

особливості його професійної поведінки і науково-педагогічної діяльності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, сутність проблеми полягає 

у відсутності належним чином організованої системи практичної педагогічної підготовки 

майбутніх викладачів. Враховуючи, що обсяг освітньо-професійної програми підготовки 

магістра становить 90‒120 кредитів ЄКТС (освітньо-наукової програми – 120 кредитів 

ЄКТС, із обов’язковим дослідницьким (науковим) компонентом обсягом не менше 30%), 

вважаємо нелогічним та антипедагогічним призначення для курсу педагогіки вищої школи 

лише 1‒3 кредитів, що складає 0,8‒2,5% загального обсягу магістерської програми. У 

перспективі подальших розвідок заплановані такі напрями досліджень, як: удосконалення та 

доповнення змісту психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічного 

працівника вищого технічного навчального закладу; уточнення й конкретизація змісту 

психолого-педагогічних  понять щодо їх застосування у вищій школі (сучасна психолого-

педагогічна модель викладача вищої школи, професійна діяльність викладача вищої школи, 

професійно-педагогічні здібності, морально-психологічні якості, індивідуально-психологчні 

особливості, науково-педагогічні якості); обґрунтування шляхів реалізації гуманістичної 

особистісно-орієнтованої парадигми вищої технічної освіти України. 
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THE PECULIARITIES OF MODERN ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNICAL HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract. Formulation of the problem. The modern system of higher technical education, 

traditionally directed to the training of a highly skilled specialist, does not pay enough attention to 

its formation as a personality, individuality with well-developed human qualities. The modern 

strategy of the development of higher education aims at overcoming the technocratic approach, 

seeks to integrate the higher school of Ukraine into the international educational process and 

necessitates the preparation of students of higher technical educational institutions not only as 

qualified specialists, but also as morally developed, socially active and creative personalities, 

oriented on the values of the world national culture. In this process teachers should become the 

models for imitation for students, – professionals of knowledge, communication and self-

improvement, which have a high level of not only professional, but also psychological and 

pedagogical competence. Analysis of recent research and publications. The problem of 

psychological and pedagogical training of teachers of higher educational institutions, in particular, 

technical, became the object of research of many scholars. Thus, a significant number of 

dissertations are devoted to the analysis of various aspects of this problem: the formation of 

vocational and pedagogical competence of teachers of higher technical education institutions; 

theoretical and methodological bases of formation of psychological and pedagogical competence of 
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teachers of universities. The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the modern 

organization of psychological and pedagogical training of future teachers of technical higher 

educational establishments in the conditions of the magistracy, to clarify the concept of 

psychological and pedagogical competence of the teacher of higher education, to suggest ways to 

improve the process of forming the psychological and pedagogical competence of subjects of the 

pedagogical process in higher education. Conclusions. Consequently, the essence of the problem 

lies in the absence of a properly organized system of practical training of future teachers. Given 

that the volume of the educational and professional program of master's studies is 90-120 credits 

ECTS (educational and scientific program – 120 ECTS credits, with a mandatory research 

(scientific) component of at least 30%), we consider it illogical and antipedagogical appointment 

for the course of Pedagogy of Higher School only 1-3 credits, which makes 0,8-2,5% of the total 

volume of the master's program. 

Key words: teacher of technical higher educational institution, psychological and 

pedagogical competence, pedagogy of higher education, modern paradigm of Ukrainian higher 

education, subject of pedagogical process. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В статье рассматривается вопросы повышения качества вузовского обучения, 

направленные на приобретение технологических навыков при выполнении курсовых работ по 

спецдисциплинам. В работе представлена классификация нетиповых женских фигур, 

позволяющая самостоятельно выбирать оптимальные конструктивные и композиционные 

решения проектируемого изделия с учётом индивидуальных особенностей фигуры. 

Предложены эскизы моделей одежды, а также конструкция женского жакета на 

нетиповую женскую фигуру. Предлагается организация учебного процесса с использованием 

исследовательской деятельности студентов, позволяющая оптимизировать учебный 

процесс, делая его более познавательным и творческим, что способствует приобретению 

технологических практикоориентированных навыков. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, самостоятельная работа, 

исследовательская деятельность, технологические навыки, эффективность 

образовательного процесса, методические приёмы, проблемная ситуация. 

 

Акцент системы образования на повышение качества профессиональной подготовки 

будущего специалиста, поиск новых стратегических ориентиров, интеграционные 

преобразования различных областей знания кардинально меняют требования к образованию, 

что предполагает поиск соответствующих подходов к его содержанию.  

Инновационные процессы в экономике и социальной жизни обуславливают своего 

рода революционную ситуацию в образовании. Ни один преподаватель уже не может не 

включиться в дело его перестройки. Инновационная деятельность в сфере образования 

обусловлена интенсивным обновлением теоретических знаний, значительным увеличением 

объёма учебной информации, развитием педагогической науки, ее методов и технологий, 

развитием информационной техники, а также информационных технологий. 

Постановка проблемы. В сложившейся ситуации возникает проблема поиска 

системы научных представлений, позволяющих осознанно программировать перспективы 

развития образовательной практики, обосновывать новые педагогические технологии. Чем 

более масштабны преобразования в практике обучения, тем больше значимость их научного 

обеспечения – педагогического, психологического, методического и тем большей 

«мощностью», объяснительным и прогностическим потенциалом должна обладать 

психолого-педагогическая теория. 

В определении задач развития современного высшего образования приоритетное 

место занимают вопросы обеспечения качества и эффективности преподавательской и 

учебной работы [1].  

Анализ последних исследований и публикаций. Как показывает анализ 

исследований в области повышения качества образования, в последнее время наметились 

самые разные подходы к повышению качества подготовки будущих специалистов в системе 

профессионального образования. Их авторы стремятся создать дидактические условия 

преодоления давно наметившегося равнодушия к знаниям, нежелания учиться, развития 

познавательных, а к концу обучения профессиональных мотивов и интересов. Однако, 

весьма часто активизация сводится либо к усилению контроля за работой учащихся, либо к 

попыткам интенсифицировать передачу и усвоение всё той же информации. 
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Цель статьи. Целью нашего исследования явился поиск путей интенсификации 

учебного процесса в высшей школе прежде всего за счёт использования таких технологий 

обучения, которые позволяют усилить мотивацию студентов, активизировать их творческое 

личностное начало, уменьшить время на усвоение того или иного конкретного материала, 

кардинально повысить общую эффективность образовательного процесса. 

Изложение основного материала. Инновационные подходы преподавания 

предполагают побуждение к творчеству личности, ориентированной на самообразование, 

самовоспитание, саморазвитие. Важной составной частью учебного процесса является 

самостоятельная работа студентов, в процессе которой студент выступает как творческая 

личность. Активность личности проявляется в постановке целей самостоятельной работы, ее 

планировании и самоконтроле. При этом существующая тенденция неуклонного возрастания 

значения самостоятельной работы объясняется тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к специалисту высшей квалификации, всё больший удельный вес занимает 

умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к 

самообразованию и накоплению знаний. В связи с этим остро стал вопрос активизации 

самостоятельной работы студентов, в частности, с использованием в учебном процессе 

новых образовательных технологий. 

Теоретическая и экспериментальная работа, проводимая в области активизации форм 

самостоятельной работы, убеждает, что стратегическим направлением интенсификации или 

активизации обучения является не увеличение объёма передаваемой информации, а создание 

дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него 

учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и личностной и социальной 

активности. Речь должна идти не о «принуждении» к активности, а о побуждении к ней; 

необходимо создавать дидактические и психологические условия порождения активности 

личности в познавательной деятельности. 

Как отмечает О. Л. Жук, повышение качества профессиональной подготовки 

выпускника требует разработки и внедрения соответствующего учебно-методического 

обеспечения и адекватных образовательных технологий, направленных на активизацию и 

увеличение доли самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов.  

Как отмечают многие исследователи, самостоятельная работа прежде всего должна 

быть осознана как свободная по выбору, внутренне мотивированная деятельность. Она 

предполагает выполнение обучающимся целого ряда входящих в неё действий: осознания 

цели своей деятельности, принятия учебной задачи, придания ей личностного смысла, 

подчинения выполнению этой задачи других интересов и форм своей занятости, 

самоорганизации в распределении учебных действий по времени, самоконтроля в их 

выполнении. Именно в ней более всего могут проявляться мотивация, целенаправленность, а 

также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие личностные 

качества. Самостоятельная работа обучающегося может служить основой перестройки его 

позиций в учебном процессе [4]. 

Решение проблемы развития общих познавательных, организационно-деятельностных 

и специально-прикладных способностей личности средствами самостоятельной работы 

связано с преодолением центрального противоречия: между существующими формами 

познавательной деятельности обучающихся в вузе и актуальными социальными 

требованиями к уровню развития их способностей, определяющими познавательную 

активность и готовность будущего специалиста к самоорганизации, непрерывному 

самообразованию и совершенствованию своего труда [2]. 

При организации учебного процесса в системе подготовки будущих учителей 

технологии  особое внимание, на наш взгляд, должно уделяться содержанию, методам и 

формам обучения, направленным на приобретение технологических навыков, что является 

актуальным на современном этапе развития общества. Целью нашего исследования явилось 
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изучение возможности использования деятельностного подхода в процессе подготовки 

будущих учителей технологии, сочетающего теоретические и практические навыки. 

Нами был проведён анализ выполнения студентами курсовых работ по 

спецдисциплине «Основы конструирования и моделирования одежды», т.к. данные работы 

решают практикоориентированные педагогические и технологические задачи, с которыми 

будущий учитель столкнётся в своей педагогической деятельности.  Данные работы могут 

носить и творческий характер, способствуя развитию познавательной самостоятельности 

обучаемых и  направлены на поиск методических приемов и перспективных технологий.  

Курсовые работы также являются одной из наиболее распространённых форм 

исследовательской работы студентов, при выполнении которых систематизируются 

полученные ранее знания по дисциплине, анализируется учебная, методическая и психолого-

педагогическая литература, активизируется мыслительная деятельность, направленная на 

самостоятельный поиск решения поставленной проблемы. Исследовательские работы 

должны быть связаны по своему содержанию с будущей профессионально-педагогической 

деятельностью. В связи с этим, возникает необходимость внедрения в учебный процесс 

активных методов обучения, основанных, в первую очередь, на самостоятельном поиске 

оригинальных технологических решений.  

При выполнении курсовой работы по основам конструирования и моделирования 

одежды студенты используют теоретические знания, полученные в процессе изучения 

дисциплины. Так, столкнувшись с проблемой выбора модели и построения конструкции на 

нетиповую женскую фигуру, студенты проводят анализ и диагностику антропометрических 

измерений конкретной фигуры, выявляя наличие в женской фигуре одного или более 

дефектов и согласно полученной классификации (Рис.1) предлагают конструктивное 

решение модели одежды. 

Таким образом, студенты, сталкиваясь с проблемной ситуацией, выполняют поиск её 

решения, что способствует активной познавательной мыслительной деятельности. 

В предложенной классификации выделены четыре класса дефектов (особенностей). 

Следует учитывать, что одна фигура может иметь несколько отклонений. Визуальное 

проявление того или иного дефекта также связано с наличием жироотложений на некоторых 

участках фигуры. Так, полнота может маскировать такую особенность фигуры, как длинная 

шея, или усугублять такой недостаток, как короткая шея. 

Первый класс особенностей выделен на основе соотношения продольных размеров. Это 

рост, длина шеи, отклонения в пропорциональности длины туловища и ног, рук и туловища. 

Второй класс особенностей – это отклонения в соотношении поперечных размеров 

тела: широкне плечи (плечи шире бедер), узкие плечи (плечи уже бедер), широкие бедра. 

К третьему классу отнесены особенности формы отдельных частей тела: большой 

живот (обхват талии), большая, низкая или впалая грудь, сутулая спина, покатые плечи, 

полные или худые руки. В третьей группе можно отдельно выделить особенности формы ног: 

худые и полные, ноги П-образной,  Х-образной, О-образной формы, кривые вверху или внизу, с 

полными бедрами и т.д. 

Четвертый класс – дефекты, связанные с различными видами асимметрии фигуры, 

встречающейся у 75% женщин. К ним относятся разная высота плеч, бедер, разная полнота 

левой и правой груди, несимметричное выступанне лопаток. 

Определить наличие дефекта данной группы можно по фотографиям фигуры в 

полный рост в фас и профиль. Асимметрия выявляется, если обвести контуры фигуры и 

провести дополнительные горизонтали по линиям плеч, груди, талии, бедер, коленей, через 

верхушечную точку головы, а также вертикальные линии через середину фигуры, конец 

бедра, конец плеча. 

Пенелопа Клайден предлагает следующую классификацию типов женских фигур: 

«треугольник», «сердце», «груша», «эллипс», «песочные часы», «прямоугольник» [3]. 

 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

111 

 

 
 

Рис.1 Классификация дефектов фигуры 

 

Данная классификация позволяет самостоятельно проектировать конструкции 

женской одежды с учётом индивидуальных особенностей фигуры. Студентам при 

выполнении курсовой работы по основам конструирования и моделирования одежды 

необходимо выявить  отличительные черты конкретной фигуры, а затем, учитывая 

особенности телосложения и выбирая оптимальные конструктивные и композиционные 

решения, разработать конструкцию на конкретную фигуру, которая могла бы 

скорректировать и зрительно устранить выявленные недостатки. В процессе выполнения 

работы у студентов развивается творческое мышление, формируются художественно-

конструкторские умения при построении чертежей швейных изделий, что способствует 

активизации познавательной исследовательской деятельности.  

На (Рис. 2; 3; 4) представлены модели одежды, рекомендуемые для фигур с 

отклонениями от типового телосложения (для сутулой фигуры, перегибистой и для фигур с 

большой грудью). Для сутулой фигуры можно рекомендовать костюм классического стиля 

полуприлегающего силуэта, состоящий из жакета и брюк, в котором сочетаются тонкая 

чистошерстяная костюмная ткань и полушерстяное трикотажное полотно. Воротник 
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объемной мягкой формы, выполненный из трикотажного полотна поможет сгладить 

сутулость спины (Рис. 2). 

Для фигуры с перегибистой осанкой можно рекомендовать костюм молодежного 

стиля полуприлегающего силуэта, который состоит из жакета длиной до линии бедер и 

длиных брюк, выполненный из костюмной ткани с блестящей поверхностью. Жакет с 

завышенной линией талии, что поможет скрыть недостатки данной фигуры (Рис. 3). 

Для фигур с большой грудью, прямой спиной и плоскими ягодицами рекомендуется 

костюм в стиле «кантри», состоящий из жилета и юбки. Короткий жилет 

плотноприлегающий к телу с застежкой встык, которая фиксируется плотным шнуром, 

позволяет уменьшить размер груди. Объемная юбка скрывает плоские ягодицы (Рис. 4). 

 

 
 

       Рис 2           Рис 3          Рис 4 

 

На фигуру с полными ягодицами рекомендуется костюм спортивного стиля прямого 

силуэта, состоящий из удлинённого жакета и юбки-макси из мягкого трикотажного полотна 

спокойных тонов. Предложенный костюм позволит скрыть недостатки данной фигуры 

(Рис. 5). 

Для фигур с выступающим животом предлагается костюм в стиле «фантази» прямого 

силуэта, состоящий из короткого жакета и платья длиной до колена. Прямой силуэт жакета и 

слегка расширенное платье помогут сгладить выпуклость живота. (Рис. 6).  

Исходя из вышеперечисленных особенностей телосложения фигур нетипового 

телосложения, разрабатывается конструкция изделия, на которую вносятся модельные 

особенности в соответствии с эскизом проектируемой модели. На рисунке 7 представлена 

конструкция женского жакета на сутулую фигуру. Таким образом, при проведении курсовых 

исследований по дисциплине основы конструирования и моделирования одежды с 

использованием проблемных ситуаций, в частности, основанных на поиске верного решения 
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при конструировании изделий на нетиповые фигуры, выявлена возросшая активность 

студентов, стремление получать знания с использований современных технологий, 

позволяющих оптимизировать учебный процесс, делая его более познавательным. 

Правильная организация самостоятельной работы является сегодня достаточно 

эффективным направлением в учебном процессе, своеобразным дидактическим средством, 

которое положительно влияет на получение знаний, развивает самостоятельную творческую 

деятельность студентов, способствует приобретению технологических 

практикоориентированных навыков. 

 

 
 

                     Рис 5            Рис 6 

 
 

Рис 7 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN 

THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY 

 

Abstract. The article deals with the issues of improving the quality of University education 

aimed at the acquisition of technological skills, due to the intensive updating of theoretical 

knowledge, a significant increase in educational information.  The role of independent work 

promoting activation and intensification of educational process allowing to strengthen motivation 

of students, to activate their creative personal beginning is characterized. 

The characteristic of the theoretical and experimental work carried out in the field of 

activation of independent work of students is presented, the factors promoting increase of 

professional training of the graduate are allocated. The characteristic of approaches to 

improvement of quality of training of future specialists in system of professional education is given. 

The analysis of studying of possibility of use of activity approach in the course of 

preparation of the future teachers of technology combining theoretical and practical skills is 

carried out.  The article reveals the questions of the role of independent work in the performance of 

course work on special subjects, as course work is one of the most common forms of research work 

of students, in the performance of which the previously obtained knowledge in the discipline is 

systematized, literature is analyzed, mental activity is activated, aimed at independent search for 

solutions to the problem. 

On the example of students course work on the subject "Basics of designing and modeling 

clothes" the classification of atypical female figures is presented, which allows you to choose the 

optimal design and composition solutions of the projected product, taking into account the 

individual characteristics of the figure. Sketches of models of clothes, and also a design of a female 

jacket on a atypical female figure are offered. Proposed organization of the educational process 

with the use of research activity of students, optimize the teaching process, making it more 

informative and creative, which promotes the acquisition of technological practice-oriented skills. 

Key words: professional training, independent work, research activities, technological 

skills, the effectiveness of the educational process, methodological techniques, the problem 

situation. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД КУРСАНТІВ  

ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У ВВНЗ 

 

Висвітлено літературу та нормативно-правові документи, які дозволили з’ясувати 

сучасний стан проблеми психолого-педагогічного супроводу курсантів у вищих військових 

навчальних закладах. Метою статті є введення до наукового обігу поняття «психолого-

педагогічний супровід курсантів», яке визначається як система психологічної та 

педагогічної діяльності фахівців, спрямована на надання професійної допомоги курсантам 

під час навчання; вона сприяє їхній адаптації до вищого військового навчального закладу та 

нової соціальної ролі, забезпечує умови для психологічного розвитку особистості й успіхів у 

освітній і військовій діяльності. Теоретичне обґрунтування проблеми дозволило визначити 

особливості психолого-педагогічного супроводу курсантів у вищих військових навчальних 

закладах, а також визначити його психологічні та педагогічні складові.  

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, вищий військовий навчальний заклад, 

особливості, психологічна складова, педагогічна складова. 

 

Постановка проблеми. Проблема психолого-педагогічного супроводу курсантів є 

актуальною, починаючи з перших днів їхнього перебування у вищій школі та упродовж 

усього навчання. На початку навчання першокурсники стикаються з багатьма проблемами, 

пов’язаними з адаптацією до системи навчання у військовому закладі, вимогами до 

військовослужбовців, становленням взаємовідносин у колективі тощо. Відбувається зміна 

стилю та способу життя, здійснюється активний процес пристосування до нових умов 

освітнього середовища та службово-бойової діяльності. Цей процес надзвичайно динамічний 

і залежить від багатьох об'єктивних і субʼєктивних факторів, які мають свої особливості на 

різних етапах навчання. У зв'язку з цим однією із найважливіших проблем у вищому 

військовому навчальному закладі (далі – ВВНЗ) є психолого-педагогічний супровід 

курсантів, який сприяє адаптації організму до різкої зміни соціального середовища, 

забезпечує психологічну та педагогічну підтримку особистості протягом усієї навчальній 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка теоретичних та практичних 

аспектів психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах знайшла відображення у працях науковців І. Д. Беха [1], В. М. Зінченко [2], 

Е. А. Козирєвої [3], Ю. Б. Мельника [4], Н. В. Тонішевої [5], М. В. Шакурової [6], а також 

нормативно-правових документах [7; 8].  

У сучасній літературі з педагогіки та психології досить часто зустрічається термін 

«психолого-педагогічний супровід» (О. А. Козирєва, Н. В. Тонішева та інші), але автори 

зазвичай пояснюють його значення шляхом аналізу складових «психологічний супровід» 

(І. Д. Бех, В. М. Зінченко та інші) та «педагогічний супровід» (Н. В. Тонішева, 

М. В. Шакурова та інші). 

О. А. Козирєва психолого-педагогічний супровід розглядає як систему професійної 

діяльності педагога та психолога, спрямовану на створення умов для позитивного розвитку 

стосунків дітей і дорослих в освітній ситуації. На її думку, психолог має виявити проблему у 

дитини, а педагог – допомогти налагодити їй взаємодію з усіма учасниками навчально-

виховного процесу [3]. 

Н. В. Тонішева стверджує, що психолого-педагогічний супровід має реалізовуватись у 

єдності діагностичної, інформаційної, планувальної, консультативної допомоги в тісному 
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зв’язку з практичною діяльністю освітніх установ. Підкреслює, що педагогічний супровід 

здійснюється за засадах особистісно орієнтованих технологій професійного розвитку [5]. 

І. Д. Бех психологічний супровід пов’язує з особистісно орієнтованою моделлю 

виховання. Він зазначає, що центральним ядром психологічного супроводу є конструктивна і 

гуманістично спрямована взаємодія, а центральним механізмом взаємодії виступає 

«особистісне спілкування педагога з вихованцем», спрямоване на «зближення ціннісно-

смислових орієнтацій учасників діалогу» [1]. 

М. В. Шакурова визначає педагогічний супровід як один із механізмів тривалої 

двосторонньої педагогічної взаємодії [6, c. 90].  

Ю. Б. Мельник в своїх працях, приділяючи увагу питанням психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу в діяльності психологічної служби ВНЗ, зазначає важливість 

формування психологічної культури педагогічних працівників та ролі психологічної освіти в 

міждисциплінарному культурно-освітньому просторі [4; 9; 10].  

Останнім часом прийняті нормативно-правові документи [7; 8], які регламентують 

діяльність ВНЗ щодо психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. 

У «Положенні про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 

процесу у навчальних закладах МВС України» визначено основні принципи цієї діяльності: 

науковість; комплексність; юридична правомірність; об'єктивність; практичність; 

дотримання норм професійної етики, деонтології і прав людини; конфіденційність; 

неупередженість. Мета цієї діяльності полягає в адаптація курсантів, слухачів до умов 

навчальної і службової діяльності, сприяння їх професійному та особистісному становленню 

як висококваліфікованих фахівців, спроможних ефективно вирішувати покладені на них 

завдання та обов'язки [7]. 

Незважаючи на задекларовану в Положенні «потребу в тісній взаємодії з командним 

та професорсько-викладацьким складом навчального закладу МВС України» [7], здійснення 

цієї діяльності покладено виключно на підрозділи психологічного забезпечення навчальних 

закладів. Таке зміщення акценту на психологічну складову зменшує значення педагогічної, а 

також можливості педагогічного персоналу в розробці моделей та стратегій, реалізації 

комплексних програм особистісного та професійного становлення майбутніх офіцерів. 

В подальшому психолого-педагогічне супроводження курсантів стало ще більш 

психологічно спрямованим. Вагомим кроком до вдосконалення психологічного забезпечення 

підрозділів Національній гвардії України (далі – НГУ) стало затвердження «Положення про 

психологічне забезпечення в Національній гвардії України». У ньому визначено, що 

«психологічне забезпечення – це комплекс психодіагностичних, психоформуючих, 

психопрофілактичних і психокорекційних заходів, спрямованих на вивчення, формування та 

розвиток у особового складу НГУ професійно важливих психічних якостей, підтримання та 

відновлення оптимальних психічних станів, необхідних для успішного виконання службово-

бойових завдань, збереження високого рівня психологічної безпеки та психологічного стану, 

запобігання виникненню професійної деформації» [8].  

Ці положення стали суттєвим кроком у регламентації діяльності вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання щодо організації психолого-педагогічного 

супроводження курсантів у освітньому процесі. 

Незважаючи на наукові публікації та наявність нормативно-правової бази щодо 

організації психолого-педагогічного супроводження у ВВНЗ, залишилась невизначеною 

сутність поняття «психолого-педагогічний супровід курсантів», нез’ясовані особливості цієї 

діяльності. 

Мета статті – введення до наукового обігу поняття «психолого-педагогічний 

супровід курсантів», визначення особливостей психолого-педагогічного супроводу курсантів 

у вищих військових навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Великий емпіричний досвід військових 

психологів та педагогів і, разом з тим, недостатня теоретична розробка цієї проблеми, 
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зокрема відсутність у довідковій літературі та словниках терміну «психолого-педагогічний 

супровід курсантів», спричинила потребу у введенні до наукового обігу цього поняття.  

Психолого-педагогічний супровід курсантів – система психологічної та педагогічної 

діяльності фахівців, спрямована на надання професійної допомоги курсантам під час 

навчання, сприяє їхній адаптації до вищого військового навчального закладу та нової 

соціальної ролі, забезпечує умови для психологічного розвитку особистості й успіхів у 

освітній і військовій діяльності. 

Запропоноване нами поняття «психолого-педагогічний супровід курсантів» дозволяє 

охарактеризувати такі особливості цієї діяльності у ВВНЗ: 

1. Психолого-педагогічний супровід курсантів – специфічна професійна діяльність 

фахівців галузі психології та педагогіки. 

2. Психологічна та педагогічна підтримка курсантів має здійснюватись у спільній 

діяльності психологів, викладачів, кураторів груп та інших суб’єктів освітнього процесу. 

3. Професійна психолого-педагогічна допомога курсантам має реалізовуватись на всіх 

етапах (курсах) їхнього навчання у ВВНЗ. 

4. Діяльність усіх суб’єктів освітнього процесу, які забезпечують психолого-

педагогічний супровід курсантів, має упроваджуватись як єдина система роботи (навчальної, 

виховної, психологічної тощо). 

5. Зміст діяльності з психолого-педагогічного супроводу курсантів має сприяти їхній 

адаптації до нової соціальної ролі та освітнього закладу. 

6. Психолого-педагогічний супровід має забезпечувати належні умови для 

психологічного розвитку особистості, підвищувати ефективність навчальної та військової 

діяльності курсантів. 

Зазначені особливості психолого-педагогічного супроводу курсантів знаходяться у 

взаємозв’язку та взаємозалежності одна від одної. 

Отже, ця діяльність має здійснюватись на засадах системного та 

мультидисциплінарного підходів, що дозволить дослідити загальні та окремі закономірності, 

визначити модель і стратегію психолого-педагогічного супроводу відповідно до проблеми.  

Психолого-педагогічний супровід як специфічна система діяльності має дві основні 

складові (компоненти): психологічну та педагогічну.  

Психологічна складова цієї діяльності включає такі напрями: 

- психодіагностику; 

- психопрофілактику; 

- психокорекцію; 

- психотерапію; 

- консультацію; 

- реабілітацію; 

- прогностику. 

Педагогічна складова цієї діяльності включає такі напрями: 

- навчання; 

- виховання; 

- розвиток особистості; 

- формування компетентностей. 

Розглядаючи проблеми психолого-педагогічного супроводу курсантів у ВВНЗ, не 

можна уникнути питання формування професійної компетентності майбутніх офіцерів. 

Протягом чотирьох навчальних років (2013-2017 р.р.) на базі Національній академії 

Національної гвардії України (далі – НАНГУ) нами проводилось дослідження запиту 

студентів і курсантів щодо формування у них компетентностей у ВВНЗ. В дослідженні 

прийняли участь 430 респондентів (14 груп студентів, 12 – курсантів). Тенденції запиту на 

формування компетентностей у вищий школі серед студентської молоді України та їх 

порівняння з даними, отриманими в рамках досліджень за європейським проектом Тюнінг, 

висвітлено нами в публікаціях [11; 12]. 
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В 2017 році у НАНГУ створено нову кафедру психології та педагогіки, яка 

співпрацює з науково-дослідним центром службово-бойової діяльності НГУ, до складу якого 

входить науково-дослідна лабораторія морально-психологічного супроводження службово-

бойової діяльності. На цей тандем і покладено основні завдання психолого-педагогічного 

супроводу курсантів. 

Цього ж року в НАНГУ відбувся перший набір курсантів за спеціальністю 

«Психологія», спеціалізація – «Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності». 

Професорсько-викладацьким складом кафедри психології та педагогіки розроблені численні 

дисципліни і авторські спецкурси психологічної та педагогічної спрямованості: «Психологія 

і педагогіка», «Психологія міжособистісного спілкування», «Вікова та гендерна психологія», 

«Основи психотехнологій», «Теорія та методика організації психолого-педагогічної 

взаємодії», «Педагогіка вищої школи» та ін. [13; 14; 15]. 

Вивчення курсантами цих дисциплін озброюють майбутніх офіцерів – психологів як 

теоретичними знаннями з питань психолого-педагогічного супроводу, так і практичними 

навичками цієї діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Психолого-педагогічний 

супровід курсантів є важливою складовою діяльності усього педагогічного колективу ВВНЗ 

у підготовки майбутніх офіцерів до виконання ними службово-бойової діяльності. Введення 

до наукового обігу поняття «психолого-педагогічний супровід курсантів», під яким 

розуміється система психологічної та педагогічної діяльності фахівців, спрямована на 

надання професійної допомоги курсантам під час навчання; вона сприяє їхній адаптації до 

вищого військового навчального закладу та нової соціальної ролі, забезпечує умови для 

психологічного розвитку особистості й успіхів у освітній і військовій діяльності. Це 

дозволило охарактеризувати особливості цієї діяльності у ВВНЗ, а також визначити її 

психологічні та педагогічні складові. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми психолого-педагогічного 

супроводу курсантів, зокрема достатності та повноти визначених у статті особливостей цієї 

діяльності у ВВНЗ. Перспективою подальших досліджень є розробка моделей, стратегій і 

технологічного забезпечення, комплексу методик і ефективних прийомів психолого-

педагогічної допомоги курсантам на всіх етапах (курсах) їхнього навчання. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CADETS 

AND ITS PECULIARITIES IN HMEI 

 

Introduction. Psychological-pedagogical support of cadets allows solving such issues as: 

adaptation to abrupt changes in the social environment and the system of training in a military 

establishment, adaptation to the requirements of servicemen, the establishment of mutual relations 

in a team, etc. This process is extremely dynamic and depends on many objective and subjective 

factors that have their own characteristics at different stages of learning. In this regard, one of the 

most important problems in the higher military educational institution is the psychological and 

pedagogical support of cadets, which provides psychological and pedagogical support of the 

person throughout the educational activity. 
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Purpose. Input to the scientific treatment of the concept of "psychological and pedagogical 

support of cadets", definition of peculiarities of psychological and pedagogical support of cadets in 

higher military educational institutions. 

Methods. Analysis of literature and regulatory documents allowed finding out the current 

state of the problem of psychological and pedagogical support of cadets in higher military 

educational institutions. The theoretical substantiation of the problem has allowed to define the 

essence of the concept of "psychological and pedagogical support of cadets" and on this basis to 

reveal the peculiarities of psychological and pedagogical support of cadets in higher military 

educational institutions. 

Results. The concept of "psychological and pedagogical support of cadets" have been put 

into scientific circulation – system of psychological and pedagogical activity of specialists, aimed at 

providing professional assistance to cadets during studying; it promotes their adaptation to a 

higher military educational institution and a new social role, provides conditions for the 

psychological development of personality and success in educational and military activities. 

Peculiarities and components of psychological and pedagogical accompaniment of cadets have 

been determined: psychological (psychodiagnostics, psychoprophylaxis, psychocorrection, 

psychotherapy, consultation, rehabilitation, prognosis), pedagogical (studying, education, 

development of personality, formation of competencies). 

Conclusion. The conducted research does not exhaust all aspects of the problem of 

psychological and pedagogical support of cadets, in particular the sufficiency and completeness of 

certain features of this activity in higher military educational institutions. The prospect of further 

research is the development of models, strategies and technological support, a set of techniques and 

effective methods of psychological and pedagogical assistance to cadets at all stages of their 

education. 

Key words: psychological and pedagogical support, higher military educational institution, 

peculiarities, psychological component, pedagogical component. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Автор аналізує моделювання як метод формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців із соціальної роботи. В статті пропонуються види змодельованих 

професійних ситуацій за рівнем проблемності, способом створення, вираженістю 

суперечності, із врахуванням мети навчально-пізнавальної діяльності. Визначені умови 

ефективного моделювання професійних ситуацій у процесі підготовки фахівців із соціальної 

роботи. 

Ключові слова: модель, моделювання, фахівці із соціальної роботи, професійні 

ситуації, професійно-орієнтовані навчальні дисципліни. 

 

Постановка проблеми. Професійна підготовка майбутніх фахівців із соціальної 

роботи орієнтована на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 

сфері соціальної роботи, що передбачає застосування певних теорій, технологій та методів 

соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Одним із 

ефективних шляхів підвищення ефективності освіти майбутніх фахівців є моделювання 

ситуацій професійної взаємодії з клієнтами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання розглядається на декількох 

рівнях: 1) «науковий метод непрямого (опосередкованого) дослідження об’єктів пізнання, 

безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене, неефективне чи 

недоцільне, через дослідження їхніх моделей – предметних, знакових чи мисленних систем, 

що відповідно відтворюють, імітують чи відображають певні характеристики (властивості, 

ознаки, принципи внутрішньої організації або функціонування» [1, с. 392]; 2) побудова 

моделі фахівця, як певного ідеалу, бажаного взірця людини, «належним чином 

підготовленого до ефективного виконання професійної діяльності і гармонійних відносин з 

іншими людьми» [2, с. 7] та як документа, що «розробляється у вищому навчальному закладі 

для кожної спеціальності, з якої ведеться підготовка фахівця, і максимально можливою 

мірою відображає сукупність вимог до характеру й рівня його професійної та соціальної 

компетентності, особистісного розвитку та якостей [3, с. 9].  

Модель у педагогічному процесі – це не тільки відображення деякого стану 

педагогічної реальності, а й, як відзначає М. Вартофской, «форма діяльності, яка 

передбачається, репрезентація майбутньої практики й засвоєних форм діяльності» [4, с. 14]. 

Уміння моделювати, на думку В. Кушніра, є важливою частиною модельного 

мислення у студентів педагогічних навчальних закладів та педагогів: «Модельне мислення 

характеризується сприйманням неоднозначності репрезентантів-моделей складної 

педагогічної реальності, що відкриває шлях до онтологічного сприймання педагогічного 

процесу, можливості сприймання педагогами різних логік, підходів, парадигм у 

педагогічному процесі, виступає умовою становлення демократичного стилю педагога, 

загалом демократизації освіти» [5, с. 11]. 

Мета статті – представлення досвіду використання моделювання як методу 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи.  
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Виклад основного матеріалу. У пропонованій статті ми розглядаємо моделювання 

як метод навчання в закладі вищої освіти, що реалізується в процесі організації 

квазіпрофесійної діяльності (навчальної за формою і професійної за своїм наповненням). 

Моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи 

передбачає створення конкретних ситуацій професійної взаємодії фахівця із клієнтом, аналіз 

ситуації, прийняття рішення та його реалізацію в штучно створених умовах. Метод 

моделювання ми характеризуємо як проблемний метод навчання, оскільки будь-яка описана 

чи представлена у вигляді відеозапису ситуація із професійної діяльності містить певну 

суперечність, яку спочатку потрібно виявити, а потім визначити професійну задачу і знайти 

оптимальний спосіб її розвʼязання.  

Відповідно до рівня проблемності конкретних ситуацій для їх моделювання у процесі 

професійної підготовки ми пропонуємо такі види конкретних ситуацій: ситуації-ілюстрації, у 

яких студенти наводять приклади з основних тем навчальної дисципліни, в яких вже 

запропонований певний розв’язок і досягнута мета професійної діяльності; ситуація-вправа, 

в якій моделюється спосіб діяльності за наперед визначеним алгоритмом; ситуація-проблема, 

яка передбачає не лише аналіз причин виникнення певної ситуації, особливостей учасників 

взаємодії, а й визначення професійної задачі і відповідно до неї моделювання діяльності 

фахівця із розвʼязання цієї задачі. 

У процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями із 

соціальної роботи ми урізноманітнюємо змодельовані ситуації професійної діяльності за 

способом їх створення.  

Зацікавлюють студентів ситуації несподіваності, коли вони ознайомлюються з 

фактами, що викликають подив, здаються парадоксальними, вражають несподіваністю.  

Ситуації конфлікту вимагають від студентів подивитись на звичні події, факти, на 

власний досвід з іншого погляду, тому що нові факти, досвід вступають у протиріччя з 

усталеними науковими теоріями, уявленнями.  

Метою застосування ситуацій припущення є доведення правильності чи хибності 

певної гіпотези, наприклад, у випадках з’ясування причин тієї чи іншої девіантної поведінки 

вихованця у зовні благополучній сім’ї.  

Певні труднощі виникають у майбутніх фахівців у ситуаціях спростування, які 

передбачають ознайомлення із конкретним випадком та розв’язком проблемної задачі, що 

вже запропонований учасниками соціальної роботи, і цей розв’язок, на перший погляд, є 

вдалим; студентам же потрібно спростувати доцільність такого підходу.  

У ситуаціях невизначеності майбутні фахівці стикаються із недостатньою кількістю 

даних для одержання оптимального розв’язку. Роботу у процесі моделювання таких 

конкретних професійних ситуацій ми організуємо у такій послідовності: студенти у процесі 

домашньої самостійної роботи підбирають опис випадку взаємодії фахівця соціальної роботи 

із клієнтом, наприклад, звернення мами підлітка до соціального педагога з проханням надати 

її допомогу у вихованні сина, тому що вона боїться за своє життя через його погрози. На 

занятті студент, який підготував цей опис, представляє ситуацію від імені мами, яка 

звернулася до соціального педагога. У процесі аналізу ситуації студенти приходять до 

висновку, що недостатньо інформації, що отримана від мами, для прийняття конкретного 

розв’язку, тому для отримання додаткової інформації необхідно поспілкуватися із підлітком 

та його оточенням. Відповідно розробляється перелік питань, які доцільно з’ясувати, і на 

основі припущення про можливі відповіді моделюються ймовірні наступні дії соціального 

педагога. 

Ситуація вибору створюється у тих випадках, коли студентам пропонується обрати 

правильний розв’язок із ряду можливих і відомих їм та обґрунтувати свій вибір. 

Всі ситуації, що ми моделюємо у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

навчальних дисциплін майбутніми фахівцями із соціальної роботи, можуть бути як очевидно 

вираженою суперечністю, так із неявно вираженою суперечністю. Зазначимо, що студенти 
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швидше включаються в аналіз та розв’язання професійних задач із явно вираженою 

суперечністю, зразу ж чітко визначають проблему. В ситуаціях з неявно вираженою 

суперечністю потрібно додатковий час і зусилля для того, щоб побачити суперечність і 

сформулювати задачі, яку потрібно розв’язати. 

Оскільки у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи 

повинна формуватися інтегральна компетентність, як здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі соціальної роботи і характеризується 

комплексністю і невизначністю умов, то у процесі моделювання ситуацій професійної 

діяльності, на нашу думку, доцільно передбачати можливість розгляду декількох варіантів 

дій, прийняття рішень, використання методу моделювання конкретних ситуацій з 

недостатніми даними чи із зайвими даними. 

У нашому досвіді ефективним є урізноманітнення ситуацій для моделювання 

професійної взаємодіє із урахуванням мети навчально-пізнавальної діяльності: на 

прогнозування, на оптимізацію, на формалізацію.  

Моделюючи ситуації з метою прогнозування студенти передбачають і аналізують 

наслідки прийняття тих чи тих рішень, що дозволяє виявити найбільш важливі зв’язки, 

пояснити та конкретизувати вже наявні прийоми та правила, тобто відбувається логічне 

міркування про те, як би відбувалися певні явища або процеси, якщо б вдалося створити 

умови, які не здійснені у цей момент. 

Моделювання ситуацій на оптимізацію стимулює студентів до аналітико-синтетичної 

діяльності, коли потрібно обґрунтувати найбільш ефективне рішення при даних умовах. У 

цьому разі ми пропонуємо опис зовні однієї і тієї ж ситуації, проте вона може відбуватися 

при різних умовах, наприклад, перша умова – клієнтами є підлітки, з якими фахівець вже 

працював; друга умова – клієнтами є підлітки, з якими фахівець ще не був знайомий; третя 

умова – клієнтами є підлітки, які не знайомі один з одним; четверта умова – клієнтами є 

підлітки, які знайомі один з одним і мають дружні стосунки. 

Завдання на формалізацію виконуються на завершальному етапі моделювання 

професійних ситуацій, коли студентам пропонується на основі розглянутих різних ситуацій 

скласти схему циклу управління процесом підготовки й прийняття рішення у соціальній 

роботі або розробити схему дій соціального працівника в різних ситуаціях із врахуванням 

таких аспектів: переваги, недоліки, можливості та загрози. 

Під час моделювання конкретних професійних ситуацій наголошуємо на структурі 

квазіпрофесійної діяльності, що враховує специфіку наступної професійної діяльності 

фахівця із соціальної роботи: 1) цільовий компонент, що передбачає розуміння студентами 

доцільності конкретної ситуації, її значення в майбутній професійній діяльності; 

2) теоретичний компонент – осмислення теоретичних знань, які необхідні для розв'язання 

завдань професійної діяльності; 3) діяльнісно-практичний включає розробку алгоритмів 

розв'язання виробничих завдань, вміння та навички, що потрібні для успішної самореалізації, 

формування власного професійного досвіду; 4) оцінно-рефлексивний компонент, який 

спрямований на розвиток здатності аналізувати виконувану діяльність, критично її 

оцінювати й виправляти власні прорахунки, порівнювати прогнозований і одержаний 

результати та корегувати їх, виробляти ціннісне ставлення до отримуваних знань. 

Моделюючи ситуацію професійної діяльності, відображаємо такі компоненти 

діяльності фахівця із соціальної роботи: 1) суб’єкти соціальної роботи; 2) обʼєкти соціальної 

роботи; 3) середовище; 4) мотиви об’єктів соціальної роботи (наприклад, прагнення 

отримати допомогу) і суб'єктів соціальної роботи (наприклад, надати допомогу сім’ї, яка 

опинилася у складних життєвих обставинах чи прагнення якісного та своєчасного виконання 

професійних обов'язків); 5) мета соціальної роботи; 6) спосіб та процес діяльності, що 

включає комбінацію операцій професійної діяльності, перелік взаємопов'язаних дій, 

спрямованих на ефективне виконання професійної діяльності і отримання бажаного 

результату; 7) засоби, досвід фахівця у роботі з клієнтами певної категорії, а також предмети 
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навколишньої дійсності, що виконують допоміжну функцію при досягненні поставленої 

мети; 8) результат діяльності фахівця із соціальної роботи. 

З метою формування професійних компетентностей важливо здійснювати системне 

моделювання професійних ситуацій, що передбачає розгляд кожної ситуації не в 

ізольованому вигляді, а у зв’язку з іншими фрагментами та навколишнім середовищем, 

поєднує минуле, теперішнє і майбутнє фрагмента професійної взаємодії. 

Ефективність моделювання ситуацій професійної взаємодії фахівця і клієнта у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін визначається саме тим, наскільки 

доцільно розроблена модель дії в конкретній ситуації, на основі чого сформульований 

висновок щодо застосування теоретичних знань у практичній діяльності, узагальнення 

розробленого алгоритму дії на інші випадки. У процесі моделювання особливого значення 

набуває завдання виявлення динаміки стану об’єкта під дією різних факторів, що є особливо 

важливим у процесі соціально-педагогічної діяльності, адже соціальний педагог, фахівець із 

соціальної роботи має розуміти наслідки прийняття певних рішень, їх вплив на формування 

особистості. 

Полегшує процес прийняття рішення під час моделювання ситуацій професійної 

взаємодії фахівця із соціальної роботи та клієнтів створення певного аналітичного чи 

графічного опису цієї взаємодії, що є деякою найпростішою моделлю, яка може бути 

розширена і перетворена у структурну схему, що характеризує алгоритм діяльності у певній 

сукупності розв’язання професійних завдань. 

Важливо аналізувати не лише результат обговорення, а й процес обговорення: 

наскільки студент уміє працювати в єдиному проблемному полі, коли роботи на занятті 

імітує механізм прийняття певного рішення у професійній діяльності, його аргументації з 

урахуванням думки інших. 

Успішність застосування моделювання професійних ситуацій залежить і від того, 

наскільки викладач здатний до стимулювання діяльності студентів, володіє достатньою 

кількістю інформації щодо альтернативних способів розв’язування проблем, що виникають у 

професійній діяльності фахівця із соціальної роботи, вміє переносити акцент на 

співтворчість викладача і студента, окремого студента з групою студентів, адекватно діє, 

коли у процесі моделювання виникають способи розв’язання професійних задач, що ніким не 

очікувалися, здатний генерувати запитання, фіксувати відповіді, підтримувати дискусію у 

процесі організації роботи в малих групах, створюючи доброзичливу атмосферу, що 

передбачає вільне висловлювання кожним учасником свого бачення проблеми та способів її 

вирішення. 

Досвід використання моделювання ситуацій професійної взаємодії у процесі 

професійної освіти майбутніх фахівців із соціальної роботи засвідчив високу його 

результативність: студенти вчаться виділяти варіанти правильних і помилкових розв’язків, 

обирати критерії знаходження оптимальних рішень; формується вміння встановлювати 

ділові та професійні контакти, ухвалювати колективні рішення, усувати конфлікти; 

реалізується виховний потенціал майбутніх фахівців з позиції формування особистісних 

якостей таких як: толерантність до думок інших, навички професійного спілкування, 

здатність працювати в групі, аргументувати й відстоювати власну думку, брати на себе 

відповідальність за прийняте рішення. Студенти усвідомлюють значущу властивість 

моделювання, яка полягає в тому, що одна й та ж модель може описувати різні ситуації, різні 

процеси реальної практичної діяльності. Це, в свою чергу, сприяє узагальненню та 

систематизації великого обсягу знань, які отримують студенти з різних навчальних 

дисциплін, ефективному опануванню теоретичним змістом і практичними навичками. У 

процесі моделювання майбутні фахівці мають можливість багаторазово відтворювати 

закономірності соціальної роботи, що створює умови для перетворення їх в активних 

суб’єктів освітнього процесу. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Моделювання розглядається нами 

як метод навчання, що передбачає створення конкретних ситуацій професійної взаємодії 

фахівця із клієнтом, аналіз ситуації, прийняття рішення та його реалізацію в штучно 

створених умовах. Різноманітність видів конкретних ситуацій професійної взаємодії фахівця 

із соціальної роботи та клієнта сприяє перетворенню студентів в активних суб’єктів 

освітнього процесу. Результатом застосування такого методу професійної освіти є 

усвідомлене засвоєння знань та формування здатності діяти в різноманітних ситуаціях 

професійної діяльності. Моделювання у процесі професійної підготовки наближує 

навчальний процес до реалій практичної діяльності. 
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PROFESSIONAL SITUATION MODELLING IN THE PROCESS OF SOCIAL WORK 

SPECIALIST TRAINING 

 

Abstract. The author analyzes modelling as a forming method of professional competence of 

social work specialists. Modelling in the process of social pedagogics future specialists’ training 

provides creating the situations of specialist’s professional interaction with a client, situation 

analysis, decision making and its implementation in artificially created conditions.  Modelling 

method is characterized as a problem method of training. 

The author offers types of simulated professional situations depending on the level of a 

problem (situations-illustrations, situations-exercises, situations-problems), development mode 

(situations of unexpectedness, situations of conflict, situations of assumption, situations of rejection, 
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situations of uncertainty, situations of choice), contradiction evidence (with explicit contradiction, 

with implicit contradiction), taking into account the aim of educational and cognitive activity (to 

predict, to optimize, to formalize). 

The conditions of effective modelling of professional situations in the process of social work 

specialist training are described: the use of various types of definite situations for professional 

activity modelling; the record of professional activity structure in the process of quasi professional 

activity arrangement; systematic modelling of professional situations: a high level of pedagogical 

skill of a teacher who is capable to transfer to co-authorship of a teacher and students. 

Modelling of professional interaction situations in the process of professional training of 

future social work specialists showed high level of effectiveness: in the modelling process students 

have the opportunity to reproduce repeatedly social work regularity, which creates conditions for 

their transformation into active players of educational process. 

Key words: model, modelling, social work specialists, professional situations, professionally 

oriented academic subjects. 
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ДОМОВНЕ МИСЛЕННЯ І САМОПОКЛАДАННЯ ЯК ВИХІДНІ МЕХАНІЗМИ 

ІНТЕГРАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗНАНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ 

 

У статті розглядаються механізми формування інтеграції міжпредметних знань на 

засаді домовного мислення і самопокладання, які є невід’ємною складовою для професійної 

підготовки майбутніх авіафахівців зокрема курсантів-пілотів. Автор аналізує погляди 

сучасних науковців і педагогів на це питання, що дає впевненість у здатності курсанта на 

цій основі визначити свій алгоритм професійного й особистісного саморозвитку.  

Ключові слова: домовне мислення, самопокладання, професійна підготовка, 

самовдосконалення, професійні й особистісні компетентності, внутрішня мова.  

 

Постановка проблеми. Одним з особистісних вимірів сили й дієвості особистості є її 

ставлення до себе як суб’єкта професійної діяльності. Формування професійної надійності 

майбутніх авіаційних фахівців є практичною необхідністю, однак досягнення цієї 

необхідності є можливим за умов наявності  в особи потреби у постійному 

самовдосконаленні, сенсу самотворення й конструктивно-перетворювальної сили, яка здатна 

трансформувати психолого-педагогічні впливи для якнайповнішої актуалізації й реалізації 

індивідуальних потенційних можливостей в навчально-професійній діяльності, і на цій 

основі визначити свій алгоритм професійного й особистісного саморозвитку, реалізувати 

найважливіші духовні цінності в становленні власного професіоналізму. Необхідність 

створення умов для формування творчої особистості курсанта актуалізує проблему 

конструювання цілісної педагогічної моделі, яка носить не тільки предметно-направлений, 

але й суб’єктно-орієнтовний характери. 

Обґрунтовуючи можливості різнонаправлених складових кінцевого позитивного 

результату навчальної діяльності курсантів, науковці [4; 8] наголошують на важливій ролі 

інтегративних зв’язків у такому процесі. Саме інтеграційний підхід в системі професійної 

підготовки дозволив усвідомити всю повноту і цілісність інтеграційних установок у 

професійній підготовці майбутніх авіаційних фахівців та довести їх гуманістичне 

спрямування на розвиток особистості курсанта із сформованими психолого-педагогічними 

компетенціями. Також відомо, що джерелом і рушійною силою професійної надійності 

льотного складу є особистісна готовність курсанта до навчально-професійної діяльності, 

коли всі професійні й особистісні компетентності творчо взаємодіють з метою досягнення 

запланованого кінцевого результату. При цьому створюються нові механізми інтеграції 

різних компонентів навчально-професійного і особистісного характеру в синергетичну 

цілісність – професійну надійність майбутніх авіаційних фахівців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та експериментальні 

дослідження науковців містять переконливі дані про те, що саме інтеграційний підхід як 

методологічна основа наукового дослідження проблем професійної підготовки льотного 

складу дає підстави говорити про його особливе місце в системі формування професійної 

надійності курсантів-пілотів. 

Сучасна інноваційна педагогіка дозволила зрозуміти й наочно побачити, як у 

культурі, в освіті, в гуманітарній науці зростає особистісна парадигма навчання, за 

допомогою якої молода людина має змогу зрозуміти себе через культуру, через уміння 

бачити, думати, відчувати. Чим сильніші ці відчуття, тим більше вони вкорінені в 
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невідомому та в передчутті справжнього. Тоді дійсність припиняє бути комфортним 

придатком до твого побуту, а починає існувати як велика і нескінченна подія, в якій 

знаходиш себе самостійним, зацікавленим, активним діячем [2]. Потреба в психолого-

педагогічній компетентності майбутніх авіаційних фахівців та можливість її формування в 

навчальній діяльності виникають лише на досить значному рівні розвитку самостійності 

мислення особистості. Саме самостійність мислення особистості дозволяє їй розуміти себе, 

спілкуючись з «усім світом» [2]. Щоб досягти цього рівня мислення курсанту необхідно 

трансформувати звичайне, конвенційне (немовби за угодою), шаблонне мислення. Першим 

кроком на цьому шляху є усвідомлення курсантом потреби щось самостійно поцінувати, 

визначити. У цьому зв’язку Людвіг Вітгенштайн підкреслював, що наші потреби в 

поціновуванні й визначенні відпускають на волю «ручайкову логіку», яка виводить нас до 

абсолютно інших країв, несподіваних та індивідуальних висновків. В. Курінський 

наголошує, що кожна людина має сферу власної логіки. Зокрема, «Силогізми, яких ти 

вживаєш, працюючи з певним матеріалом, не можуть постати в когось іншого, бо такого 

матеріалу – власне твого – більше не існує, він неповторний. «Ручайкова логіка» неповторна 

і не може цілковито збігатися у кількох людей. Найкращий спосіб дати свободу природньому 

мисленню особистості – позитивна творчість» [2, с. 232]. 

Мета статті. Мета полягає в обґрунтуванні формування домовного мисленняі і 

самопокладання як базисних механізмів інтеграції мSжпредметних знань професійній 

підготовці майбутніх авіаційних фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Завдяки самостійному мисленню особа вчиться 

мислити й переживати глибинно, актуалізується потреба до перекладу свого відчуття – у 

знакову систему, в мову, слова, щоби пережити його повніше. Щоб бути вповні людиною, 

маєш задовольнити цю потребу у висловлюванні, в перекладі на знаки. В свою чергу знаки, 

які формують простір мови, бувають зовнішні (словесні) та внутрішні – дейксиси. 

Внутрішні, інтернальні дейксиси – це є домовний знак, мислиннєвий жест, які згодом стають 

не тільки словесними, але й іншими семантичними одиницями. Саме вони, на думку 

фахівців, є джерелом творчості, але спочатку дейксиси являються будівельним матеріалом 

нашої внутрішньої мови, є внутрішньою пантомімою, жестами, і які, безумовно, пов’язані 

надалі зі словами ‒ коли з’являється потреба висловлення. Цим можна пояснити 

ефективність самостійності мислення, зокрема словесного мислення, зорієнтувавшись перед 

тим за допомогою внутрішньої мови, що у тобі скоїлося. Там, у внутрішньому просторі, 

особа надзвичайно точна, її відчуття точно знає, що ж сталося в тому внутрішньому світі. 

Міра розуміння своїх внутрішніх дейксисів залежить від індивідуального культурного 

досвіду [2].  

Далі В. Курінський зазначає, що дословесне мислення складають переважно дуже 

великі знаки-стани, або протознаки, більш адекватні переживанню, ніж словесне мислення. 

Адекватність внутрішнього протознака переживанню, яке народилося в тобі після зустрічі з 

подією, зберігається, допоки ти «бережеш» це відчуття в нерозкапсульованому вигляді, 

бережеш від оформлення в слова. Звідси береться цілісна думка і енергійність [2, с. 216-218]. 

Так народжується образ, який органічно й екологічно вливається у внутрішній простір 

особистості. З самого початку цей образ представляє собою не просто деякий набір 

елементарних відчуттів але й сукупну інформацію, які нерозривно поєднані між собою. Саме 

їх єдність створює головну характеристику образу – цілісність, а також надає йому ряд 

системних якостей, серед яких самопокладання займає центральне місце у  структурі 

суб’єктної активності.  

Самопокладання – це не тільки актуалізація але й втілення людиною власних 

потенційних можливостей. Суб’єкт самопокладання відчуває саму можливість об’єктивувати 

свої можливості в контексті просторової динаміки особистостісної спроможності [6, с. 371-

373]. З точки зору інтегративного підходу самопокладання здійснюється в два етапи. 

Завдання першого етапу – із несвідомих глибин підняти на поверхню свідомості матеріал для 
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наступної інтеграції. Це завдання виконується способом «перемикання каналів» сприйняття 

матеріалу (А. Мінделл). В основі цього способу лежить перехід від словесно-логічного 

мислення до образного, тобто словесно-логічне мислення переходить на другий план і разом 

з образним мисленням, яке тут відіграє провідну роль, активно беруть участь у переробці 

інформації та створенні «об’ємності» її усвідомлення. На думку О. Лаврової [1] ця 

об’ємність мислення забезпечує взаємопроникливість, узгодженість і об’єднання різної 

інформації в цілісні утворення. Завдання другого етапу – повернення до словесно-логічного 

мислення але вже на новому рівні переосмислення інтуїтивно-образного матеріалу, через 

інтеграцію правої й лівої півкуль головного мозку. Це фактично застосування знань про 

функціональну асиметрію мозку і пов’язаної з нею асиметрію свідомості. Складається 

своєрідна естафета активності правої і лівої півкулі: через мову (ліва півкуля) здійснюється 

управління підсвідомою правою півкулею і, таким чином формується певний, стійкий 

осередок позитивних переконань (домінанта на фізіологічному рівні або на психологічному – 

установка), які надалі створюють позитивний емоційний настрій і допомагають особі 

успішно засвоювати матеріал. В стані психологічного комфорту свідомість впливає на 

підсвідомість і створює доступ до підсвідомих ресурсів та вибудовує зв'язок між ними. 

Висновки. Проникнення в сутність психологічних механізмів породження 

інтегративних знань дозволяє нам знайти джерела об’єднання різних за змістом 

міжпредметних знань в професійній підготовці майбутніх авіаційних фахівців. Визначаючи 

складну взаємодію міжпредметних знань у формуванні професійної надійності курсантів-

пілотів, сучасна педагогіка і психологія переконливо доводить вирішальну роль у цьому 

процесі особистісного чинника, а саме – прагнення особи здійснитися в якості суб’єкта 

навчальної діяльності, в якості суб’єкта самотворення [3], в якості суб’єкта не адаптивної 

активності [1, с. 55], в якості суб’єкта цілепокладаючої діяльності [5, с. 65]. Власне, домовне 

мислення й самопокладання є тими вихідними механізмами зчіплювання в інтегративне ціле 

міжпредметних знань вищезазначених дисциплін, за якими формування психолого-

педагогічної компетентності в майбутніх авіаційних фахівцях отримує логіку самоцінної 

активності курсанта в навчанні. Ця активність звільняється від тотальної нормативності 

програмного забезпечення навчальної діяльності та виступає як самодіяльність, як суб’єктно-

розвивальний простір, що вбудований в професійно освітній мегапростір, де курсант творить 

себе самого. Він вчиться бути інтегратором власної самодіяльності, вчиться бути центром 

міжпредметної інтеграції. Водночас, ці ж механізми забезпечують підґрунтя для створення 

комплексної методики формування професійно надійності майбутніх авіаційних фахівців і 

логіки її реалізації в навчальній діяльності за принципом інактивації (вплавлення), коли 

методичний арсенал навчальної діяльності отримує не стільки спосіб систематизації 

існуючих дидактичних прийомів і психологічних практик, скільки творчий стан 

професійного й особистісного саморозвитку, який розширює межі нормативного психолого-

педагогічного знання і конструктивно налаштовує курсанта на створення власного 

алгоритму інактивації самотворення в професійно освітній мегапростір.  
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PREVERBAL THINKING AND SELFDETERMINATION AS BASIC MECHANISMS OF 

KNOWLEDGE SUBJECTS INTEGRATION FOR THE PROFESSIONAL EDUCATION 

OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS 

 

Abstract. The article deals with the mechanisms of knowledge subjects integration on the 

basics of preverbal thinking and person’s self-determination, which are the main part of for 

aviation specialists professional education, as well as future pilots. It is based on a theoretical 

analysis of modern philosophical, psychological and educational research and it examines the 

conditions of professional and personal self-development of cadets at flight educational 

establishments. The main condition of this process is the ability of cadets to design their own 

professional and educational space. Educational space designed by themselves and their abilities 

makes procedural unity for professional and personal self-development designing. This 

professional-educational space serves as a manifestation of subjective abilities, their universal 

character, as space- expression of active manipulation of autodidactic self-knowledge to achieve a 

specific goal, as space-awareness of instrumental support their creative professional and personal 

self-development. Cadets capability to design is provided by "golden ratio" between the aspirations 

of the individual internal and external conditions of their implementation. This can be possible only 

if cadets have high level of subjectivity professional and psycho-pedagogical competence. 
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Professionally-educational  space of a cadet is considered an initial «point» in structural 

composition  of professionally-educational space, that surrounds them. Integrity of professionally-

educational space is a factor and a condition of cadet personality becoming as a subject  of their 

activity. Cadet’s moving outside own space, outside own "ME" and acceptance other people as 

subjects which have ability to develop themselves creatively assists the forming of qualitatively new 

meta-individual position of personality such as creative cooperation. Thus cadets share their 

experience of "self-control" with each other, and they assist realization experience of independent 

"action" as a unique way of own limit nature specification, possible methods of its overcoming and 

realize how to create his or her own (original) algorithm of self-overreaching. A through insight 

into psychological mechanisms of integrative knowledge development gives us the opportunity to 

identify the source of different subjects uniting in the process of aviation professional education. 

Key words: preverbal thinking, self-determination, professional education, self-

development, professional and personal competence, inner speech. 

 
Одержано редакцією: 18.01.2018 р. 

Прийнято до публікації: 26.01.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

133 

 

УДК 159.9 

ПІВЕНЬ Микола Ілліч, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
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СУБ’ЄКТНА ПОЗИЦІЯ КУРСАНТА – ПІЛОТА В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЯК ПРОВІДНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОФЕСІЙНОГО Й ОСОБИСТІСНОГО 

САМОРОЗВИТКУ  

 

У статті на підставі теоретичного аналізу сучасних філософських і науково-

педагогічних досліджень розглядаються умови професійного й особистісного саморозвитку 

курсантів-пілотів, реалізації власного авторства в навчальній діяльності. Визначальною 

умовою цього процесу є здатність курсанта до прояву суб’єктної позиції в навчальній 

діяльності і до проектування власного суб’єктно-освітнього простору.  

Ключові слова: суб’єктна позиція, професійно-освітній простір, професійний й 

особистісний саморозвиток, здібності до проектування, автодидактичні навички. 

 

Постановка проблеми. Традиційні вимоги до результатів і змісту професійної 

підготовки льотного складу виявляються досить неефективними в тому сенсі, що їхня 

реалізація не дає можливості курсантам реально вирішувати навчальні проблеми і 

саморозвиватися в системі професійної освіти. Суб’єктні функції курсанта – пілота, поки що 

не розглядаються як самоцінність. Пріоритетом у професійній підготовці виявляється не 

його особистість, а те, чим він має оволодіти. Тож, очевидно, що проблемою сьогодення у 

вищому льотному навчальному закладі є проблема особистісного саморозвитку курсанта. 

Вона приводить до нездатності особистості курсанта своєчасно адаптуватися до змін 

професійної діяльності, використовувати нові знання і технології, адекватно вирішувати 

професійні і особистісні проблеми. Вона є істотним обмеженням діяльності майбутнього 

пілота у навчальному процесі. Лише вільна, творча особистість може вийти за рамки того, 

що визначене конкретними завданнями і умовами навчальної діяльності. Щоб здійснити таку 

дію, треба знайти і створити нові можливості самопрояву. Очевидно і те, що ця проблема 

пов'язана із змінами у підходах до професійної підготовки пілота, що виникли в результаті 

затребуваності нових якостей професіонала, заснованих на умінні діяти, в самоосвіті й 

особистісному саморозвитку. Актуалізувати ці проблеми  має сенс у період початкової 

льотної підготовки через навчальну діяльність курсантів, зокрема в процесі вивчення 

психолого-педагогічних дисципліни, які забезпечують і озброюють особистість способами 

саморозвитку.  

Існують певні труднощі в самоорганізації професійного й особистісного саморозвитку 

в навчальній діяльності майбутніх авіаційних фахівців. Складність зумовлюється передусім 

тим, що в процесі професійної освіти курсантів психолого-педагогічні дисципліни 

реалізуються окремо одна від одної. Логіка викладання цих дисциплін концентрує увагу 

курсантів на концептуальних основах становлення дисципліни як самостійної науки. 

Методологічні, організаційні, технологічні й методичні складові самостійної науки 

спрямовані на розкриття широкого кола психолого-педагогічних засобів формування 

освіченості особистості, їх формувальних можливостей. Багато дослідників вважають, що 

психолого-педагогічний потенціал цих дисциплін є незамінним в професійній підготовці 

майбутніх пілотів, особливо в формуванні їх психофізіологічної надійності. Проте, їх 

програми й навчально-методичні посібники нерідко відображають лише загальні уявлення 

про психологію і педагогіку як самостійних науках, демонструють відсутність їх об’єднавчої 

ідеї, дублюють окремі теми розвитку особистості, не враховують специфіку формування 

психолого-педагогічної компетентності курсанта. Логіка викладання психолого-педагогічних 

дисциплін в професійній освіті майбутніх авіаційних фахівців тільки формалізує процес 
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розвитку суб’єктної позиції курсанта в навчальній діяльності, його психологічній готовності 

до виконання професійних навичок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із аналізу філософської, психологічної і 

педагогічної літератури можна зробити висновок щодо розуміння професійного й 

особистісного саморозвитку в навчальній діяльності, його сутності. Сутність процесу 

саморозвитку нам бачиться як якісна самозміна особистості в позиції субʼєкта навчальної 

діяльності, що повʼязано зі здійсненням внутрішньої потреби самовдосконалення і 

спрямування на самостійне вибудовування себе для ефективного самопрояву. Бути суб’єктом 

навчальної діяльності – це означає, що курсант здатний авторизувати власну діяльність у 

професійній підготовці, включитися до її проектування і побудови її як цілісної системи, 

задати своє бачиння її образу і моделі. Оволодіння цією здібністю предстає для курсанта як 

певна інтегрована перспектива саморозвитку, особливим чином організована у навчальному 

матеріалі дисципліни, способах і прийомах її перетворення. На нашу думку якісна 

професійна підготовка курсанта – пілота має бути організована як така діяльність, котра за 

своїм предметним «внутрішньо-смисловим» змістом сприяє повному прояву суб’єктних 

функцій. Водночас, механізм становлення особистісних функцій не піддається достатньо 

простому обґрунтуванню за допомогою відомої ідеї Л. С. Виготського про інтеріорізацію 

вищих психічних функцій на основі переходу їх із інтерпсихологічної до інтрапсихологічної 

форми. Таке обґрунтування розвитку суб’єктних функцій підходить, наприклад, для логічних 

структур мислення, які у певному сенсі ізоморфні структурам матеріального світу, але не 

підходить для особистісно-смислових атрибутів психіки. Вони вихідно суб’єктні та не мають 

прямих матеріально-предметних аналогів.  

Як відомо під субʼєктними функціями особистості розуміють базову здібність людини 

проектувати себе. Субʼєктні функції особистості – це її здібність до самостійного ухвалення 

рішень самостійної побудови і регуляції свого життя. Це особлива інстанція особистості, її 

координуючий центр, який співвідносить внутрішні вимоги і особливості із зовнішніми 

умовами протікання організовуваної поведінки і прийняття рішень. Власне, суб’єктні 

функції курсанта – пілота забезпечуються суб’єктно-творчим перетворенням змісту 

навчальної діяльності, його послідовним сходженням від ситуативно залежної навчальної 

діяльності до позаситуативної її самоорганізації, де «сьогодення опосередковується 

проектами майбутнього».  

Спираючись на практику дослідження саморозвитку у педагогіці і психології у рамках 

особистісно-зорієнтованих технологій можна припустити, що курсант-пілот цивільної авіації 

має проявляти самостійність і організовувати власну навчальну діяльність у якості суб’єкта, 

котра заснована на усвідомленні своєї унікальності, самоцінності й установці на самозміну, 

саморозвиток, на становлення індивідуального стилю діяльності; котра надає йому волю 

вибору методів у рішенні навчально-розвивальних завдань на різних рівнях творчої 

активності, котра спирається на спільну працю з викладачем і іншими суб’єктами навчальної 

діяльності; котра орієнтована на вироблення кожним курсантом усвідомлених планів, 

прогнозів і сценаріїв власного професійного й особистісного саморозвитку.  

Щодо змісту процесу професійного й особистісного саморозвитку майбутніх 

авіаційних фахівців, то у психолого-педагогічній літературі виділяють самосвідомість, 

суб’єктні якості, відповідальність і цілісно – смислова орієнтація. Втім, цих механізмів не 

достатньо для організації саморозвитку курсантів-пілотів у процесі навчальної діяльності, 

оскільки самопрояв особистості пов’язаний із реалізацією самостійності, тож необхідно 

доповнити цей перелік здатністю особи до самонавчання – автодидактики та до 

самопроектування суб’єктно розвиваючого освітнього простору. Оскільки суб’єктно освітній 

простір – це універсальний феномен, що прямо або опосередковано стосується різноманітних 

дидактичних явищ і є складовою структури педагогічних процесів та систем різної 

складності, деякі дослідники вважають необхідним вбачати в ньому метаформу, через яку 

суб’єкт організовує навчально-творчу самодіяльність [3; 4; 9]. Відповідно до розуміння 

сутності цього організаційного процесу, перед суб’єктом стоїть завдання пошуку способу 
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продуктивної навчальної самодіяльності на основі особистісно-смислових стосунків до них. 

Як відомо в інноваційній і проектній навчальній діяльності розвиваються не тільки здібності 

особистості до проектної дії, здійсненню дій вибору і рефлексивного визначення рамок своєї 

діяльності, але й особистісні смисли в навчальній діяльності. Але, проблема в тім, що 

особистісний смисл в навчальній діяльності не може, якщо немає відповідного простору, 

динамічно розвиватись у напрямку від особистісного ставлення суб'єкта до інноваційної 

діяльності і до особистісного сенсу в цій діяльності, якщо немає процесу його породження й 

розвитку. Створення особистісного смислу в навчальній діяльності відбувається у 

відкритому освітньому просторі, у процесі його становлення, перетворенні системи 

професійної підготовки у відкритий освітній простір [1]. 

Отже, сучасна система професійної освіти майбутнього пілота має бути готовою до 

виконання нової для неї функції – виступати суб’єктно-розвиваючим освітнім простором. У 

контексті тенденцій інноваційного професійного навчання суб’єктний простір складається з 

наступних ідей: свідомий аналіз навчальної діяльності на основі мотивів і диспозицій; – 

критичне відношення до нормативів і стандартів; рефлексія і побудова системи смислів 

(особистісний смисл курсант може знайти лише сам на основі самостійного дослідження 

ситуації, поєднавши її зі своїми потребами); відкритість культурі, середовищу і освітнім 

нововведенням; творчо перетворююче відношення до власної навчальної діяльності, вихід за 

межі нормативної заданості, наднормативна активність; прагнення до самореалізації 

суб'єктів, до втілення ними в навчальній діяльності своїх намірів і власного способу 

саморозвитку; наділення особистісним сенсом, тобто суб’єктивування елементів змісту 

навчання; самопроектування суб’єктно розвиваючого простору у навчальній діяльності. 

Мата статті полягає в обґрунтуванні інноваційних шляхів формування цілісності 

особистості майбутнього авіаційного фахівця, яка володіє здібністю до проектування 

суб’єктно-освітнього простору і здатна до реалізації власного авторства в навчальній 

діяльності.  

Виклад основного матеріалу. За ствердженням науковців, проектування це 

діяльність суб’єктів освіти, яка спрямована на конструювання моделей перетворення 

навчальної дійсності. Сутність педагогічного проектування полягає у виявленні та аналізі 

педагогічних проблем, причин їх виникнення, побудові ціннісних основ і стратегій 

проектування, визначення цілей і завдань, пошук методів і засобів реалізації педагогічного 

проекту [3; 9]. Проектування суб'єктно розвиваючого простору у навчальній діяльності 

базується на уявленнях про здатність особистості до професійного й особистісного [1]. Це 

уявлення являє собою перенесення пріоритету ініціативи курсанта у виборі способів 

навчальної діяльності як способів самореалізації в процесі професійної підготовки. 

Виконання цього принципу у навчальній діяльності зобов'язує особистість курсанта 

використовувати тільки ті форми і методи, які створюють умови для творчої самореалізації, 

його саморозвитку. Оскільки проект це задум, план діяльності курсанта, який припускає 

актуалізацію його індивідуально – творчих витоків, і спрямований на реалізацію його 

здатності до самопроектування в навчальній діяльності. Власне, формується суб'єктивний 

образ навчальної діяльності, її оцінка, ідентифікація з критеріями оцінки результату, 

відповідно до свого субʼєктивного розуміння прийнятої мети, до особистісного досвіду, що 

склався раніше. Особистість курсанта оцінює при цьому не тільки результат рішення 

проблемного завдання, але і виконання власного, внутрішньо створеного плану навчальної 

самодіяльності. Останній включає до свого змісту ту ж проблемну ситуацію, але уже як 

життєво важливу. Для курсанта вона набуває особистісного смислу, який зачіпає його 

особистісні цінності у навчальній діяльності, з одного боку, з другого – в цьому плані 

зберігаються основні елементи проблемної навчальної ситуації, але вже перероблені 

відповідно до властивостей та особливостей психічних процесів особистості курсанта. У 

результаті навчальна ситуація перетворюється для субʼєкта в суб’єктивований об'єкт, що 

закріплюється в суб’єктивізаційних установках. Утворюється свого роду простір 

суб’єктності, який повинен бути заповненим. Це ментальний простір, оскільки він є 
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ідеальним конструктом (моделлю), то заповнюється активною самодіяльністю курсанта. Це 

припускає входження курсанта як суб’єкта навчальної діяльності в специфічну особистісно 

розвивальну освітню ситуацію. Тут можна говорити про прояв курсантом суб’єктної позиції 

у процесі рішенні навчальних завдань, проблемних ситуацій, в розробці інноваційних 

проектів, у створенні власного алгоритму професійного й особистісного саморозвитку в 

навчальній діяльності. Його саморозвиток набуває конкретних контурів, стає все більш 

концептуальним. Саме таким чином курсант розвиває свою суб’єктність, без якої немислима 

якісна підготовка майбутнього пілота.  

Навчальну діяльність майбутніх авіаційних фахівців й розвиток суб’єктності курсанта 

з позицій процесу й результату в контексті організаційної метаформи навчальної 

самодіяльності можна розглядати як аналог його руху в освітньому просторі. Напрямок руху 

в цьому просторі визначається необхідністю рішення індивідом особистісних проблем. 

Звідси, професійний й особистісний розвиток предстає як психолого-педагогічна озброєність 

суб’єкта в навчальній діяльності, яка ґрунтовно розширює межі суб’єктно-розвивального 

простору й здійснює трансформувальний вплив на особистість з метою розвитку в неї 

здібності і готовності стати по справжньому інтегрованою часткою навчально-професійної 

діяльності. В суб’єктно – розвивальному просторі особистості його проекцією є «Я»-система, 

яка акумулює в собі усі внутрішні й зовнішні зв’язки з поточною навчальною ситуацією, з 

метою самодіяльності й актуальними потребами. Саме «Я»-система здійснює оцінку 

ситуації, пізнає, конструює й регулює власну діяльність і, саме так реалізуються ціннісні 

основи навчальної самодіяльності особистості, саме так народжується авторство в 

навчально-професійній діяльності.  

В якості провідних орієнтирів реалізації власного авторства в навчальній діяльності 

виступають уявлення суб’єкта про співвідношення між метою і засобами її досягнення. Для 

курсанта, який свідомо конструює власний простір самозмін важливі не тільки цілі, яких він 

може досягти але й те, що йому необхідно самостійно зробити для об’єктивування 

навчальної самодіяльності. У цьому зв’язку спільна навчальна діяльність створює необхідні 

умови для взаємного існування суб’єктів навчально-професійної діяльності. Кожен суб’єкт 

знає своє власне місце, самостійно формує уявлення про цілі й засоби взаємної діяльності і 

на цій основі створює уявлення про їх важливість для власних самозмін, для реалізації 

суб’єктних здібностей у спільній навчальній діяльності, що в свою чергу можна розглядати 

як реальне підгрунття для запуску процесу професійного й особистісного саморозвитку в 

навчальній діяльності майбутніх авіаційних фахівців.  

Щодо авторства суб’єкта у навчальній діяльності чимало дослідників [2; 6; 7] 

оперують поняттям «автодидактичні» здібності особистості, які забезпечують авторство не 

тільки в навчальній самодіяльності але й в самопізнанні, саморозвитку й самотворенні 

власної «Я»-системи, власного внутрішнього простору, простору – духовності особистості. 

Особистість як автодидакт засвоює посильний йому фрагмент навчальної діяльності, 

здійснює творчий акт самодобудовування на основі особистісного розуміння й активності у 

визначеному фрагменті. Творчий акт створює детермінуючу тенденцію на поглиблення 

процесу самопізнання, саморозвитку й самотворення. В основі ції тенденції лежить 

авторство ініціативної дії особистості. На думку Є. Князевої, сам потік творчої думки і 

образів в силу своїх власних потенцій ускладнює й спонтанно вибудовує себе. 

Самоорганізація особи, коли вона постійно розширює межі своєї свідомості й тілесності, а 

потім збирає себе як особистість, це і є шлях людини до самої себе. Самоорганізація – це є 

шлях людини до самої себе [5]. Спроможність курсанта до автономної навчальної діяльності 

передбачає наявність у індивіда навичок автодидакта (навички самонавчання), адже ці 

навички, на думку В. Курінського, – це навички в пошуках навичок, сама особистість є 

навичка, бо неконкретних, нетрудових проявів особистості не існує. Головне в саморозвитку 

– спостерігати, як у тобі формується навичка [6]. З особливою виразністю тісний зв’язок 

автономної навчальної діяльності курсанта з усіма виявами його активності як автодидакта 

постає через відповідний алгоритм. Завдяки алгоритму курсант відчуває владність над 
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своїми здібностями й особливостями психіки, власну компетентність в самоорганізації 

навчальної діяльності і самотворенні.  

Висновки. На нашу думку, для того щоб оживити процес професійної підготовки 

курсантів-пілотів, зробити його дійсно значущим для кожної особистості необхідно 

психолого-педагогічні дисципліни спрямувати на актуалізацію педагогічних умов, що 

забезпечують перенесення пріоритету ініціативи курсанта у виборі способів навчальної 

діяльності як способів самореалізації і прояву суб’єктної позиції й авторства в навчальній 

діяльності. І, таким чином, курсант, як суб’єкт навчальної діяльності і, як автодидакт ліквідує 

«навчину поверховість», якою психолого-педагогічні дисципліни нагородили курсантів і, яка 

в них живе майже апріорно. 
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PERSONALITY OF A CADET AS A CELL OF PSYCHOLOGYCAL – PEDAGOGICAL 

CONCETIONS INTEGRATION IN EDUCATIONAL SPACE OF FLIGHT UNIVERSITIES 

 

Abstract. The article is based on a theoretical analysis of modern philosophical, 

psychological and educational research and it examines the conditions of professional and 

personal self-development of cadets at flight educational establishments. The main condition of this 

process is the ability of cadets to design their own professional and educational space. Educational 

space designed by themselves and their abilities makes procedural unity for professional and 

personal self-development designing. This professional-educational space serves as a manifestation 

of subjective abilities, their universal character, as space- expression of active manipulation of 

autodidactic self-knowledge to achieve a specific goal, as space-awareness of instrumental support 

their creative professional and personal self-development. Cadets capability to design is provided 

by "golden ratio" between the aspirations of the individual internal and external conditions of their 

implementation. This can be possible only if cadets have high level of subjectivity professional and 

psycho-pedagogical competence. Professionally-educational space of a cadet is considered an 

initial "point" in structural composition of professionally-educational space, that surrounds him or 

her. Integrity of professionally-educational space is a factor and a condition of cadet personality 

becoming as a subject of his or her activity. Cadet’s moving outside own space, outside own "ME" 

and acceptance other people as subjects which have ability to develop themselves creatively assists 

the forming of qualitatively new metainduvidial position of personality such as creative 

cooperation. Thus cadets share their experience of "self-control" with each other, and they assist 

realization experience of independent "action" as a unique way of own limit nature specification, 

possible methods of its overcoming and realize how to create his or her own (original) algorithm of 

selfoverreaching. Metainduvidial position of a cadet in educational activity is a dynamic process of 

cooperation and constructing external possibilities and internal conditions. These are resources for 

professional and individual development. 

Key words: psycho-pedagogical competence integration, professional-educational space, 

professional and individual selfdevelopment, capability to construct, autodidactic skills.  
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ АВІАФАХІВЦІВ 

 

У статті аналізуються питання формування міжкультурної комунікації у процесі 

професійної підготовки авіафахівців. Відображено сутність уміння правильно формувати 

міжкультурну комунікативну стратегію та проявляти себе як активного учасника 

міжкультурного комунікативного процесу, що є запорукою успішної професійної діяльності 

авіаційного фахівця. Особлива увага приділяється важливості володіння навичками 

міжкультурної комунікації у системі професійної освіти. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, комунікація, професійна підготовка, 

гуманітарні дисципліни, культура, стереотипи. 

 

Постановка проблеми. Не оминули інтеграційні процеси України до світового 

співтовариства й авіаційну галузь, адже постійно й пролонговано розширюється 

використання авіаційного транспорту, зростають міжнародні авіаперевезення як у 

повітряному просторі України, так і за її межами тощо. Все частіше випускники льотних 

навчальних закладів України працюють на міжнародних авіалініях, що передбачає 

спілкування з іноземними громадянами – це можуть бути як пасажири, так і колеги.  

Передує такому спілкуванню навчання в льотному вищому навчальному закладі, де 

етнокультурне, лінгвістичне і релігійне різноманіття під час навчання, а згодом і у професійній 

діяльності авіаційних фахівців має свій вплив, як на систему освіти в авіаційних освітніх 

закладах, так і під час виконання фахових завдань у майбутньому. У цьому контексті 

важливим є формування у майбутніх авіаційних фахівців навичок міжкультурної 

толерантності, міжкультурної комунікації, міжкультурних цінностей. Тому перед викладачами 

льотних навчальних закладів постає вагоме завдання – забезпечення такого освітнього 

середовища, яке допоможе майбутнім авіафахівцям адаптуватися як у міжкультурному 

середовищі навчального закладу, так і під час майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжкультурна комунікація викликає 

науковий інтерес багатьох дослідників: В. Андрущенко Н. Висоцька, Л. Губерський, 

В. Євтух, А. Єрмоленко, Г. Касьянов, Л. Компанієць, О. Убейволк К. Клакхон, Е. Голл, 

Р. Портер, Д. Трагер, А.Кребер та ін. Удосконаленням професійної підготовки майбутніх 

фахівців авіаційної галузі займалися О. Керницький, Г. Лещенко, О. Москаленко, 

Т. Плачинда, Г. Пухальська, І. Смірнова та ін. Дослідження різних аспектів теорії 

міжкультурної комунікації було проведено такими науковцями: С. Гантінґтон, К. Бергер, 

Е. Гірш, Г. Гофстеде, Е. Голл, С. Даль. 

Проте, формування навичок міжкультурної комунікації у майбутніх авіаційних 

фахівців, зважаючи на міжкультурне середовище як у ВНЗ, так і в майбутній професійній 

діяльності, недостатньо розкрито у роботах науковців. 
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Метою статті є дослідження основних проблем формування й розвитку міжкультурної 

комунікації у процесі професійної підготовки авіафахівців (механізм формування). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на те, що льотні навчальні 

заклади, зокрема Льотна академія Національного авіаційного університету (далі – ЛА НАУ), 

провадить фахову підготовку майбутніх авіаційних фахівців не тільки українських, а й 

іноземних громадян, постає питання адаптації курсантів до тієї чи іншої культури, традицій, 

релігії тощо. Полікультурність у навчальному закладі є засадничим принципом побудови 

якісно нової системи освіти в Україні – повага і прийняття культурного розмаїття в 

суспільстві, співіснування діалогічного типу без втрати кожним з представників соціуму 

своєї національної та культурної ідентичності, веде до духовного, культурного та 

матеріального збагачення соціуму. Расові, етнічні, культурні чи соціальні відмінності при 

такому підході стають чинниками інтеграції його в єдине багатокультурне ціле. Соціум 

збагачується за рахунок етнічного, культурного розмаїття, «досвіду» спільнот, які входять в 

нього, що дає громаді більше шляхів вирішення особистих і суспільних завдань. 

Метою вищих освітніх закладів має бути формування позитивного ставлення до 

міжкультурних відмінностей, допомогти студентству подолати стан культурної замкнутості, 

яка є причиною негативної реакції через незнання чужої культури та недостатнє володіння 

іноземною мовою. Оскільки авіаційні фахівці у своїй професійній діяльності вимушені 

спілкуватися з представниками інших культур, важливим є формування у них адаптації до 

іншої культури, цінностей, звичаїв тощо, та пояснити чому важливо побудувати стосунки з 

представниками тієї чи іншої культури. Це стає можливим, якщо людина живе в 

міжкультурному середовищі тривалий час і активно спілкується з друзями, бере участь у 

суспільному житті. Умови навчально-виховного процесу у ЛА НАУ сприяють формуванню 

міжкультурної комунікації, адже в льотному виші навчаються представники понад 10 країн 

світу. 

Звичайно, потрапляючи у незнайоме середовище зі сторонньою культурою, 

традиціями, релігією тощо, іноземним курсантам дуже важко доводиться перший рік 

навчання. Але й українським студентам є незвичним спілкування з представниками іншого 

етносу та народів. У цьому контексті на викладачів ЛА НАУ покладається відповідальність 

щодо формування у тих та інших міжкультурної комунікації, з метою створення позитивної 

атмосфери на заняттях та у навчальному закладі в цілому. 

Спілкування між викладачем та іноземними студентами, як представниками різних 

культур, може відбуватись у різних ситуаціях, бути успішним чи призводити до культурного 

шоку. Умови вдалої комунікації залежать від правильної побудови навчального процесу, 

якнайшвидшої навчальної, соціально-психологічної та інших видів адаптації, контакту 

студентів із викладачем, іншими студентами, наявності навчальних матеріалів. 

Основним видам професійної діяльності авіаційних фахівців є безпосередня 

комунікація з представниками інших культур, що вимагає необхідність володіння етикою 

міжкультурної комунікації, культурою поведінки та відповідними знаннями з культури, 

релігії, традицій країни, з представниками якої контактує фахівець. Важливим професійним 

завданням для авіафахівця є вміння долати культурні та релігійні відмінності між 

представниками різних націй. Авіаційний фахівець повинен бути готовий до міжкультурної 

комунікації, вміти оцінювати важливі досягнення світової культури, орієнтуватися у 

культурному та соціальному контексті сучасного суспільства. 

Особливе місце проблемі формування й розвитку міжкультурної комунікації 

належить системі соціально-гуманітарних наук: культурологія, релігієзнавство, етика, 

естетика, політологія, соціологія. Під час вивчення гуманітарних дисциплін майбутні фахівці 

авіаційної галузі повинні оволодіти системою знань, націлених на вирішення проблемних 

ситуацій міжкультурного спілкування, а також навчитися реалізувати їх на практиці з метою 

забезпечення ефективної професійної діяльності. 

Іноземні студенти, які приїжджають на навчання до України, абсолютно не знають 

культури спілкування, мовного й побутового етикету, а тому важливим елементом 
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педагогічної діяльності є навчання їх міжкультурного і міжособистісного спілкування в 

нових умовах.  

Бажання іноземців прискорити процес входження в інший соціум із метою зменшення 

дистанції між власною культурою та культурою країни в якій вони навчаються цілком 

зрозуміле, але, штучно пришвидшити цей процес неможливо. Неминуче виникнуть 

суперечності між учасниками комунікації, що належать до різних культур. У цей період дуже 

важливі поведінка і позиція викладача, який повинен пам’ятати про неприпустимість тиску, 

повчальності тощо. Йому необхідно проявити особливий такт, повністю виключивши 

нав’язливість культури країни перебування. Головним у цей період є не пропаганда 

національного, не протиставлення, а зіставлення різних культур й утвердження думки, що 

культура зближує народи [1]. 

Розвиток умінь і навичок міжкультурного спілкування у процесі педагогічного 

спілкування тісно пов’язані з адаптацією і соціалізацією іноземних студентів у нових умовах, 

коли і на заняттях, і у позааудиторний час відбувається знайомство з новою для них країною 

та культурою і так звана «вторинна соціалізація» [2, с. 23-32].  

На початковому етапі навчання викладач для розвитку основ спілкування обов’язково 

повинен враховувати міжкультурні відмінності, а також етичні та соціальні поведінкові 

норми представників різних культур. Основним завданням викладача є навчити студентів-

іноземців міжкультурному спілкуванню, допомогти подолати бар’єри при соціалізації та 

культурній адаптації.  

У період академічної та соціально-психологічної адаптації іноземні студенти зазнають 

значних змін як особистості. В сучасних умовах навчання іноземних студентів викладач 

повинен використовувати всі можливі засоби емоційного та психологічного впливу для 

створення нормальної атмосфери в навчальній групі, уникати тиску і повчальності, а також 

авторитарного тону у спілкуванні. Необхідно обрати технологію навчання, яка буде 

спрямована на академічну, соціально-психологічну та соціокультурну адаптацію іноземних 

студентів, котра б сприяла успішному міжособистісному, міжкультурному та професійному 

спілкуванню. 

В той же час зміст навчальних дисциплін, які на сьогоднішній день викладаються у 

ЛА НАУ, не повністю вирішують проблеми багатокультурного середовища академії. З 

навчального процесу виключені ключові дисципліни які формують міжкультурну 

комунікацію, а саме, етика та естетика, культуролого-релігієзнавчий курс, об’єднані такі 

дисципліни як соціологія та політологія. Варто зазначити, що саме в процесі вивчення 

вищезазначених дисциплін у студентів, які знаходяться в полікультурному середовищі 

формується міжкультурна комунікація та соціалізація. Відповідно це впливає на якість 

підготовки авіаційних фахівців, особливо пілотів. 

В авіації види культурної взаємодії різноманітні. Пілоти, які виконують міжнародні 

рейси, екіпажі яких складаються з представників різних культур, диспетчери, інженери з 

технічного обслуговування повітряних суден та наземний персонал постійно контактують з 

представниками різних культурних середовищ, всі вони повинні бути добре обізнані про 

культурні відмінності і проявляти в цьому відношенні підвищену пильність. Авіаційна 

галузь – найбільш очевидний приклад зміщення кордонів культур та країн, національностей 

та етносів. Саме, вони змушені постійно контактувати з представниками самих різних 

національностей та віросповідань.  

Тому, навчання має бути спрямованим не тільки на залучення особистості до 

концептуальної системи іншого соціуму, а й до крос-культурного осмислення вимірів дещо 

різних соціокультурних спільнот. В процесі соціалізації відбувається не тільки залучення 

особистості студента до норм, традицій, цінностей створених у результаті розвитку етносу в 

одному соціокультурному середовище але й вироблення умінь навичок формування 

соціальних установок індивідів, що відповідають соціальним ролям. Зокрема, для виконання 

такого важливого завдання соціальної діяльності необхідно введення в навчальний процес 

відповідних дисциплін гуманітарного спрямування. 
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Міжкультурне навчання – процес двобічний, який потребує пізнання чужого, а, 

відповідно, й свого власного. Це допомагає відчути та усвідомити чужу культурну 

ідентичність, а, отже, краще зрозуміти і свою. Таким чином технологія міжкультурного 

навчання є фундаментом формування міжкультурної комунікації.  

Міжкультурну комунікацію можна визначити як комплексний взаємозвʼязок і 

взаємовідношення, в процесі яких люди, що належать до різних національних спільнот, 

обмінюються досвідом, духовними цінностями, думками. Культура такого спілкування 

залежить від їх уміння дотримуватися загальнолюдських етичних норм. Організаційний 

процес формування міжкультурної комунікації включає: визначення загальної мети і 

конкретних завдань; ознайомлення студентів в процесі вивчення циклу гуманітарних 

дисциплін із системою наукових знань про права і свободи людини і народів, про нації і їх 

стосунки, про раси й інші культури; розвиток позитивного досвіду культури спілкування тощо.  

Високий рівень міжкультурної комунікації передбачає оволодіння своїми емоціями, 

виявлення уваги до інших людей. Стосунки в процесі міжкультурної комунікації 

передбачають високий розвиток етнополітичного мислення, відчуттів, потреб, толерантне 

ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій. Показниками 

сформованості міжкультурної комунікації є також знання історії і культури народів, 

різноманітні звʼязки один з одним, уміння вести діалог культур, дискутувати, оцінювати 

явища з гуманістичних позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання.   

Успішна міжкультурна комунікація передбачає постійну готовність людини до 

сприйняття, розуміння і прийняття чужих етнічних стереотипів поведінки, народів, звичаїв, 

інтересів, культурних цінностей тощо [3]. Як свідчить досвід, значна частина проблем під 

час спілкування з представниками інших культур виникає через непорозуміння причин 

поведінки одне одного, коли люди в певній ситуації очікують на певну поведінку, а не 

дочекавшись її, доходять помилкових висновків щодо культури, з представником якої вони 

спілкуються. Тому дуже важливо донести до студентів стереотипи поведінки, характерні для 

тієї або іншої культури, які, з одного боку, допомагають індивіду орієнтуватися в ситуаціях, 

що не потребують відповідальних рішень, з іншого  стереотипи як закріплена форма 

упередження відіграють негативну роль, заважають обʼєктивно оцінювати протиріччя, які 

виникають у ході розвитку суспільних відносин, неоднозначність вчинків людей [4, с. 115-

118]. Крім введення у навчальний процес, зазначеного вище циклу гуманітарних дисциплін, 

важливим є використання у процесі навчання «прикладних методів формування 

міжкультурної комунікації, а саме: методу інтерактивного моделювання, який орієнтований 

на свідоме відтворення різних індивідуальних і групових ситуацій міжкультурної 

комунікації. Завдяки цьому інтеркультурна й емоційна енергія учасників навчального 

процесу спрямовується на аналіз та оцінювання ситуацій. Можна запропонувати 

обговорення проблемної ситуації, яка виникла у процесі спілкування між представниками 

різних культур, які відрізняються мовою, поведінкою, звичаями тощо; метод стимуляції 

полягає у штучному створенні конкретної ситуації міжкультурного спілкування та 

прогнозуванні можливих варіантів і результатів, виходячи з різних точок зору й аспектів. 

Сингулятивні ситуації дають змогу увійти в образ людини іншої культури і, як правило, є 

узагальненим досвідом міжкультурного спілкування всіх учасників процесу. Важливою 

рисою цього методу є обов’язкове створення умов для культурної творчості, бо саме 

творчість є основною діяльністю її учасників; метод проблемних ситуацій полягає в 

організації таких ситуацій, за яких відбувається трансформація інтелектуально-етичних 

проблем в емоційні. Завдяки цьому учасники осмислюють недостатність засобів, що 

використовуються, знаходять у співпраці з викладачем потрібний матеріал для подолання 

труднощів, самостійно ставлять завдання для розвитку власних можливостей, які є 

необхідними для відпрацювання відповідної стратегії дій в опосередкованій чи 

безпосередній ситуації міжкультурного спілкування» [5, с. 1-10.].  

Головною умовою оптимального функціонування авіаційного фахівця у системі 

професійних вимог є досягнення високого рівня володіння навичками міжкультурної 
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комунікації, оскільки у професійній діяльності вона характеризується як система 

взаємозв’язків, під час яких люди, які належать до різних національностей, здійснюють 

професійне спілкування. 

Висновки. Таким чином, ключова роль у формуванні й розвитку міжкультурної 

комунікації належить саме системі гуманітарних наук. Введення у навчальний процес таких 

гуманітарних дисциплін: культуролого-релігієзнавчий курс, етика та естетика, соціологія, 

політологія допоможе розвитку навичок міжкультурного спілкування, та формує 

міжкультурну комунікацію у процесі професійної підготовки авіафахівців. 

Уміння правильно формувати міжкультурну комунікативну стратегію та проявляти 

себе як активного учасника міжкультурного комунікативного процесу – основа професійної 

діяльності авіаційного фахівця. Зазначимо, що важливими для подальшого дослідження 

залишаються проблеми які виникають при формуванні й розвитку навичок міжкультурної 

комунікації майбутніх авіаційних фахівців. 
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INTERNATIONAL-CULTURAL COMMUNICATION IN THE PROCESS OF AVIATION 

SPECIALISTS PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract. In the process of European integration the air transportation inside and outside 

Ukraine has been developed. That’s why the graduators of flight educational establishments have to 

communicate English free to work abroad. It’s a quite often situation if the graduator of flight 

universities work for international airlines and communicate with foreigners. 

They study at the universities or colleges where they are influenced by different ethno-

cultural, language and religious environment, which is very important not only during the 

education but during the process of working as well. That’s why it is necessary for them to form and 

develop the skills of tolerance, international cultural communication and international values. So, 

the instructors, professors and their assistants of flight educational establishments should such 

educational environment that can help graduators to adopt for international communication during 

studying and after it as well. 

The purpose of my paper is the research of the main problems in international communication 

forming and development during the process of aviation specialists professional education. 

The main condition of aviation specialist optimal functioning in the system of modern 

professional demand is reaching of high level in international-cultural communication, because in 

professional activity it is defined as the system of interrelations with the help of which people of 

different cultures have possibility to communicate. 

The system of humanitarians has the key role in the sphere of international communication 

development. Implementation of such subjects as Cultural-Religious course, Ethics and Aesthetics, 

Sociology, Political science into the process of education can support the skills development of 

international cultural  communication in the process of aviation specialists professional education. 

Key words: international cultural communication, communication, professional education, 

humanitarians, culture, stereotypes. 
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РЕДАКТОРСЬКИЙ ФАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНАЛІЗУ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ  

ТА ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Автор робить спробу охарактеризувати редакторський фах крізь призму аналізу 

наукових джерел та емпіричних досліджень. У статті з’ясовано стан підготовки сучасного 

редактора за спеціальністю 061 Журналістика у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. Показано проблеми підготовки за цим напрямком у системі сучасної освіти. 

Зазначено шляхи вдосконалення підготовки редакторів. 

Ключові слова: редактор, кваліфікація, підготовка, видавнича справа, редагування. 

 

Постановка проблеми. Книговидавництво натепер – самостійна галузь, що активно 

розвивається на українському ринку: відбувається комп’ютеризація редакторських процесів, 

оновлюється виробничий процес, збільшується кількість засобів масової комунікації. Ці зміни 

впливають на розширення кола професійних обов’язків фахівця видавничо-поліграфічного 

виробництва розширюється. Професія, яка стає однією з провідних у мас-медійній та 

видавничій індустрії, адже об’єднує відповідні навички, уміння і компетенції редактора як 

літературного робітника, менеджера, розробника електронних видань чи Інтернет-сайтів. Усе 

це вимагає ґрунтовного аналізу змісту та підходів до підготовки майбутніх редакторів у ВНЗ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підготовки фахівців 

редакторського фаху досліджують Н. Зелінська, Р. Іванченко, П. Майданченко, Є. Мохнач-

Галицька, М. Тимошик, В. Різун та ін. Провідні науковці акцентують увагу на розширенні 

трактування та розуміння сутності фаху редактора та процесу редагування.  

Нагальна проблема підготовки редакторів зумовлена суперечностями між соціальним 

замовленням та недостатньою розробленістю підходів до професійної підготовки майбутніх 

фахівців видавничо-редакторської галузі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 

України, необхідністю вдосконалення професійної підготовки майбутніх редакторів і засад 

їхньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а.  

Мета статті – охарактеризувати редакторський фах крізь призму аналізу наукових 

джерел та емпіричних досліджень. 

Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети використано такі 

загальнонаукові методи: теоретичні (аналіз, порівняння, систематизація теоретичних та 

дослідних матеріалів); емпіричні (спостереження). 

Виклад основного матеріалу. У сучасному інформаційному суспільстві зростають 

вимоги до якості редакторської освіти. Згідно з осітньо-кваліфікаційною характеристикою 

спеціальності 061 Журналістика редактор повинен володіти: мовною компетенцією, умінням 

логічно й чітко мислити, ерудованістю, умінням аналізувати різноманітні комунікативні 

ситуації, основами художньо-технічного оформлення видавничої продукції, цей перелік 

поповнюється знаннями видавничого маркетингу, що дає підстави вважати такого 

спеціаліста видавцем, і, звісно, уміння користуватися під час підготовки видання до друку 

новими комп'ютерними видавничими технологіями.  

Важливість цих професійних і особистісних рис актуалізує необхідність 

удосконалення змісту, форм і сутності системи підготовки фахівців редакторської галузі. Як 

показує аналіз системи підготовки студентів за спеціальністю 061 Журналістика у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, усе це впливає на зміст навчального процесу та 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

146 

 

загального робочого плану підготовки спеціаліста з видавничої справи та редагування, зміст 

та структуру дисциплін, що його наповнюють. Паралельно з базовими редакторськими 

дисциплінами (редакторський аналіз, логічні, термінознавчі та лінгвостилістичні засади 

редагування, практична і функціональна стилістика, підготовка до видання різних видів 

літератури), розроблено та впроваджено курси, присвячені проблемам видавничого 

маркетингу та бізнесу, рекламі видавничої продукції в умовах ринку, сучасного книжкового 

дизайну, мультимедійних технологій.  

Згідно з класифікатором спеціальностей спеціалізація «Видавнича справа та 

редагування» є складовою напряму 061 «Журналістика». Відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики випускники можуть займати посади: редактора, старшого 

редактора, головного редактора, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого 

відділу науково-дослідної установи, навчального закладу.  

Аналіз освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів галузі 

спеціальності 061 Журналістика (Спеціалізація «Видавнича справа та редагування»), 

показує, що студенти повинні опанувати всі особливості комунікаційного процесу, різні види 

редагування та обробки інформації, основні засади медіаменеджменту й організаційні 

вимоги до видавничого бізнесу.  

Відомий науковець у цій сфері М. Тимошик наголошує на тому, що «… видавнича 

справа не може бути складовою журналістики – така підпорядкованість (більшого – 

меншому) є логічно неправильною. Ці дві спеціальності мають цілий ряд специфічних 

відмінностей. Найголовніші з них – різноманіття цілком самостійних блоків «своїх» 

дисциплін, цілком caмостійних обʼєктів дослідження, цілком відмінних технологій 

виготовлення кінцевого продукту» [4, с. 14].  

На навчальні заклади, що готують інформаційну еліту, покладена велика 

відповідальність, хоч вона є відповідальністю режисера за гру акторів, учителя за 

життєздатність молодого покоління. Відповідальність непряму, опосередковану навчанням і 

здібністю майбутнього фахівця до навчання.  

Але, якщо відповідальність педагогів за своїх вихованців можна пом'якшити за 

рахунок впливу на виховання зовнішніх чинників, то до рівня освіти не повинно бути ніяких 

поступок: освіта завжди має прагнути до відображення на рівні свого змісту реального стану 

речей у галузі [5, с. 18]. 

Аналіз системи підготовки фахівців-редакторів, дає можливість констатувати, що на 

кафедрах видавничої справи та редагування зосереджують навчальний процес не на 

важливих, потрібних у майбутній роботі знаннях, а на загальних, інколи зайвих дисциплінах. 

Збалансування теоретичних і практично-творчих засад – найважливіша проблема в 

навчальному процесі.  

Наголошуючи на творчій складовій сучасного редактора, важливо навчити 

майбутнього фахівця нестандартно і критично осмислювати ті чи інші процеси, явища в 

редакційно-видавничій справі. Дослідниця Я. Прихода акцентує увагу на таких питаннях: 

«Як творчо працювати з текстом – оригінальним, перекладним, художнім, науковим, 

навчальним? Як скомпонувати книгу, як і чим оживити / оновити / одавнити перевидання, як 

і яку національну компоненту виопуклити? Як і чим звабити читача (глядача, інтернавта – 

користувача Інтернету)? Як не загубитись на ринку? Як ефективно співтворити з автором? 

Де межа цієї співтворчості (а трапляється, що в тій чи іншій книзі, особливо перекладній, є 

більше редакторської творчої праці)? Відповідей на ці запитання не дає (врешті й не може 

дати) жоден підручник. Він пропонує моделі, як і університет скеровує, а кожен фахівець 

уже сам мусить допасовувати їх до конкретних проектів, ситуацій. Без постійного добирання 

знань робити це нелегко. Редактор – це також той, хто не перестає вчитися, як і не перестає 

думати про конкретний текст, те чи інше слово в ньому, термін, книгу загалом, соціальний і 

культурний контекст, час і простір» [2]. 

Переконані, що всебічне редакторське опрацювання оригіналу, як і теоретичне 

осмислення цього процесу, давно вже перетворилося на цілісну систему аксіом і констант, 
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вичерпану як об'єкт дослідження (проте не як обʼєкт вивчення, оскільки для студентів це 

обов'язкова «таблиця множення»), сучасне редагування, власне розвиток теоретичних основ 

професії, полягає в розумінні редагування як громадської діяльності – організаційної, 

маркетингової, соціологічної, а також в урахуванні власне українського досвіду (який у 

радянські часи замовчували). 

Редакторська праця – це не лише уміння відредагувати текст, а своєрідна 

співтворчість з автором, спосіб бачення його реальності, спосіб мислення і світовідчуття.   

У книжковому видавництві редактор є провідним фахівцем, основним творчим 

працівником, який не лише безпосередньо відповідає за опрацьований ним оригінал, його 

структурний, інформативно смисловий, мовностилістичний рівні, не лише супроводжує 

авторський оригінал усіма етапами редакційно-видавничої (додрукарської) підготовки, а й за 

весь процес підготовки видання до друку, а також здійснює редакторський нагляд за 

поліграфічним його виконанням, бере участь у його промоції. Тому редактор не тільки 

професійно забезпечує долання оригіналом усіх етапів редакційно-видавничого процесу – від 

редагування до перевтілення його в конкретний вид видавничої продукції та випуску її у 

світ, він є, за потреби, співавтором видання, тобто довершеного видавничого продукту, в 

якому часто матеріалізуються значно більше редакторських ідей, ніж було втілено 

безпосередньо автором твору . 

Науковець Н. Зелінська поділяє думку зарубіжних дослідників щодо визначення 

призначення редактора: фахівець цієї галузі за умови доцільного застосування врученої йому 

«зброї», «сприятиме досягненню правильності, послідовності, точності та зрозумілості 

тексту і, таким чином, зекономить видавцеві гроші, читачеві – час і настрій, а авторові – 

репутацію» [2, с. 266].   

Аналіз інтерв’ю з фахівцями редакторсько-видавничої сфери дає підстави створити 

портрет редактора. Згідно з результатами дослідження, редактор – це ініціативна, активна, 

креативна, фахово компетентна і технологічно дисциплінована особистість, усвідомлюючи, 

що за це він і запорука успішного вирішення актуальних для видавництва питань, його 

успіху на ринку, і водночас – джерело його невдач. Відповідно до цього, предмет фахової 

діяльності редактора – це не лише авторський оригінал, який треба трансформувати в якісне 

видання, а комплекс зусиль (від продукування видавничої ідеї, пошуку потрібного автора 

для її реалізації до ефективної збудованої діяльності), які забезпечують вигідні позиції якісно 

підготовленого видавничого продукту на ринку і створюють максимальні зручності для тих, 

хто ним користуватиметься, стимулюють позитивну налаштованість до видавництва, яке 

випустило видання у світ.  

Водночас респонденти переконані, що функції редактора першочергово пов'язані з 

підготовкою видання, що охоплює такі технологічні операції, як: розробка його концепції; 

аналіз авторського оригіналу та його службової частини; творча співпраця з автором, 

працівниками видавництва, часто – і з субʼєктами книгорозповсюдження. 

Дослідник І. Жарков переконаний, що «… елементи творчої роботи обумовлюються 

специфікою редакційно-видавничого процесу за конкретних умов і за реальної виробничої 

ситуації, яка залежить, насамперед, від якості авторського оригіналу, його придатності до 

подальших редакційно-видавничих процесів. Якщо текст не потребує ґрунтовного 

редакторського втручання, то кількість етапів і час, потрібні для його вдосконалення, 

скорочуються. Але такі тексти рідко (майже ніколи) не надходять до редакції. Автори, 

зазвичай, надають недостатньо підготовлений матеріал навіть для первинного 

редакторського опрацювання. Нерідко вони подають у видавництво оригінали частинами, а 

якщо й завершеними, то в процесі видавничої підготовки доводиться робити доволі вагомі 

виправлення: дописувати, переписувати, скорочувати розтягнуті частини тексту тощо» [1]. 

Зважаючи на цю думку дослідника, розуміємо, що сучасний стан розвитку видавничо-

редакторської галузі висуває низку нових завдань перед тими, хто готує фахових редакторів, 

адже викладач повинен врахувати, як можна більше особливостей практичної діяльності 

фахівців цього напрямку.  
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За роки незалежності в Україні можна виокремити щонайменше три періоди динаміки 

змін у поглядах на редакторський фах. Перший – кінець 80-х – середина 90-х років, коли 

руйнувалась школа радянського (українського) редакторства. У цей час з’являлись  нові 

видавництва, але редакторів не було; водночас залишались без роботи висококваліфіковані 

фахівці державних видавництв, адже видавці часто дбали тільки про зовнішні ефекти своїх 

видань, тому відмовлялись від редакторів Особливістю роботи видавництв було ретельне 

опрацювання тексту та коректура. У середині 90-х до редакторського фаху долучилось 

багато людей, які не мали уявлення про редакційно-видавничий процес, але, 

самонавчаючись, належно освоїли його на практиці й стали професіоналами. Є, однак, і такі, 

які, маючи відповідну освіту, не дбають про видавничу культуру, і навпаки – небайдужі 

фахівці високого рівня змушені були піти з галузі на більш оплачувану роботу. Сьогодні 

маємо черговий етап. Є попит на редакторів, у багатьох навчальних закладах відкрито 

спеціалізації «Редагування та видавнича справа» [5, с. 20].  

Аналіз опрацьованих наукових джерел та емпіричні дослідження дає підстави 

стверджувати: видавцям потрібен редактор, який досконало володіє рідною мовою, знає 

іноземні мови, здатен написати текст, бачити видання чи газету, журнал, книгу системно й 

концептуально, на соціокультурному тлі, одразу на кількох платформах. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Актуальною проблемою сьогодні є 

пошук шляхів ефективної професійної підготовки редакторів за спеціальністю  

061 Журналістика у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.  

Погоджуємося з дослідниками, які вважають, що вивчення розвитку редакційно-

видавничого цеху, нових вимог до ефективної роботи редактора, його професійну підготовку 

потрібно робити вже зараз, важлива також співпраця науковців і практиків. Насамперед, 

потрібна фахова розмова щодо нових компетенцій, функцій редактора-видавця в контексті 

технологічних змін, потужних інформаційних потоків, змін у психології споживачів 

видавничої продукції, економічних та суспільних викликів тощо [3].  

Ми переконані, що варто створити  центр і обговорювати непрості проблеми якісного 

навчання майбутніх фахівців, їхньої ефективної практики, підвищення професійного рівня 

редакторів, напрацювання спільного інструментарію для розв'язання нагальних проблем, 

пов'язаних із якістю та культурою видання, новими тенденціями та викликами. Така 

співпраця була б плідною і для викладачів, і для практиків, і для редакційно-видавничого 

процесу загалом. 
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EDITORIAL PROFESSION THROUGH THE PRISM OF THE PRISM OF ANALYSIS OF 

SCIENTIFIC SOURCES AND EMPIRICAL STUDIES 

 

Abstract. The author makes an attempt to characterize the editorial profession through the 

prism of the analysis of scientific sources and empirical researches. 

The article analyzes the state of preparation of the modern editor for the specialty 061 

Journalism in higher educational institutions of the I-II levels of accreditation. 

The problems of preparation in this direction in the system of modern education are shown. 

There are ways to improve the preparation of editors. 

The editorial profession becomes one of the leading in media and publishing industries, as it 

combines the relevant skills, abilities and competences of the editor as a literary worker, manager, 

developer of electronic publications or Internet sites. 

All that requires a thorough analysis of the content and approaches to the preparation of 

future editors in universities. 

An urgent problem today is the search of effective professional editors of the specialty 061 

Journalism in higher educational institutions of the I-II levels of accreditation. 

The analysis of the developed scientific sources and empirical studies give grounds for 

asserting that publishers need an editor who perfectly speaks the native language, knows foreign 

languages, is able to write a text, see an edition or newspaper, a magazine, a book systematically 

and conceptually, on a socio-cultural background, on several platforms at once. 

We agree with researchers who believe that the study of the development of an editorial and 

publishing shop, new requirements for the effective work of the editor, his professional training 

should be done now, and the cooperation of scientists and practitioners is also important. 

First of all, we need a professional conversation about new competencies, editor-publisher 

functions in the context of technological changes, powerful information flows, changes in the 

psychology of consumers of publishing products, economic and social challenges, etc. 

We are convinced that it is worth creating a center and discussing the difficult issues of 

high-quality training of future professionals, their effective practice, raising the professional level 

of editors, working out common tools for solving urgent problems related to the quality and culture 

of the publication, new tendencies and challenges. 

Such cooperation would be fruitful both for teachers and for practitioners, and for the 

editorial and publishing process in general. 

Keywords: editor, qualification, preparation, publishing, editing. 
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РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В УКРАЇНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД 

ВИБОРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СЬОГОДЕННЯ 

 

У статті розкрито роль товариства «Просвіта» у становленні та розвитку 

освітніх закладів України в період національно-демократичної революції. Проаналізовано 

основні форми діяльності «Просвіти»: створення народних шкіл, мережі позашкільної 

освіти, облаштування курсів для неписьменних, читання лекцій, поширення книг та 

журналів українською мовою тощо. Визначено спільні та особливі риси участі «Просвіти» у 

формуванні системи національно спрямованої початкової, середньої та вищої освіти. 

Вивчено стан наукової розробки та джерельне забезпечення досліджуваної проблеми, 

зроблено спробу подати огляд сучасних публікацій, дотичних до теми. 

Ключові слова: просвітницький рух, товариство «Просвіта», українізація, 

національна система освіти, національно-демократична революція. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні національна система освіти перебуває на етапі 

глибинного реформування, мета якого кардинально змінити шляхи і напрями розвитку 

закладів освіти, створити умови для творчої праці, а найголовніше – підняти рівень знань та 

освіти молоді, грунтовніше підготувати її до життя, до адаптації у мінливому оточуючому 

середовищі. Для цього потрібен не лише арсенал знань, але й здатність до самоосвіти та 

перекваліфікації. Над пошуками оптимальних шляхів, методів, принципів реформи системи 

освіти активно працює теоретична думка науковців і практична діяльність педагогів. 

Важливе значення в організації сучасної середньої та вищої освіти має врахування 

історичного досвіду, помилок, втрат та досягнень, з якими стикалось шкільництво в процесі 

свого розвитку. Особливо значущим для сьогодення є період визвольних змагань 1917– 

1921 рр. Тоді, як і тепер, відновлення української державності вимагало кардинальних змін в 

усіх сферах суспільно-політичного життя, в тому числі і в галузі освіти. Саме у той час була 

вироблена якісно нова модель розвитку національної школи, проведена адміністративна 

реформа в галузі освіти, розпочалось подолання неписьменності, йшло формування 

педагогічного корпусу – нової когорти викладачів, здатних у відповідності до вимог часу 

вирішувати нові навчально-педагогічні та виховні завдання. 

Українська революція 1917–1921 pp. супроводжувалася українізацією освітньої сфери, 

культурного і політичного життя. Питання українізації, що розглядається як дерусифікація, 

надзвичайно гостро стоїть і в наші дні. Українізація такого змісту має подолати наслідки 

тривалої русифікаторської політики, яка здійснювалася системно і послідовно в часи, коли 

український народ не мав реальної державності. 

Очевидно, що найпомітнішим показником і чи не найдієвішим чинником процесу був 

перехід до вживання української мови в усіх галузях державного і суспільного життя. Але 

українізація не вичерпується лише переходом до вжитку мови. Найперше, з чого починається 

реформування освіти – створення національної вищої школи, дитячої освіти, вироблення 

методик, забезпечення підручниками тощо. 

Проведення українізації було особливою сферою діяльності товариства «Просвіта», 

яке шанобливо називають матір’ю українських громадських організацій. 8 грудня 2018 р. 

йому виповниться 150 років.  



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

151 

 

«Просвіті» завдячуємо протидією агресивному москвофільству, боротьбою за 

українську мову, піднесенням національної свідомості, відновленням Української держави в 

1917 і 1991 роках. 

Потрібно визнати, що низка проблем, які нині постають перед суспільством, подібні 

до тих, із якими стикались українці ще сторіччя тому: утвердження духовності, становлення 

національної свідомості й громадянського суспільства, розширення сфери використання 

української мови та закорінення її вживання у всіх сферах. Товариство «Просвіта» було 

піонером у вирішенні більшості цих питань і мало значні здобутки. Воно набуло досвіду, 

який необхідно переосмислити й використати на сучасному етапі. Саме це робить аналіз 

діяльності української масової національно-культурницької громадської організації 

«Просвіта» особливо актуальною справою. 

Потреби відродження духовного життя у країні зумовлюють активні пошуки вченими 

ефективних шляхів побудови школи нового типу, орієнтованої на підготовку не тільки 

компетентної особистості майбутнього фахівця, а й людини високої культури, спроможної 

організовувати власну життєдіяльність у гармонії з природою та суспільством. Зміни, що 

відбуваються в усіх сферах життя сучасного суспільства, орієнтація держави на 

демократичні принципи, які передбачають забезпечення свободи людини у різних галузях її 

життєдіяльності, гуманістична спрямованість сучасної української освіти – усе це спонукає 

до пошуку нових парадигм розвитку педагогічної науки і практики, розробки адекватних 

викликам часу освітніх технологій. 

Розвиток громадської активності, доступ нації через об’єднання та організації 

громадян до участі у державних та суспільних справах, представництво інтересів народу, 

залучення його до суспільно-політичної діяльності, створення мережі товариств сприятиме 

перетворенню суспільства у громадянське. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення різних аспектів діяльності 

українського товариства «Просвіта» означеного періоду було предметом численних 

досліджень в царині історії України та історії педагогіки. На особливу увагу заслуговують 

праці А. Боровика [1], О. Завальнюка [2], О. Зубалія [3], І. Зуляка [4], О. Малюти [5], 

В. Олійника [6], М. Чабана [7]. 

Мета статті полягає у дослідженні внеску товариства «Просвіта» у становлення 

національної системи освіти України. На основі аналізу опрацьованих джерел, з позиції 

сучасної методології здійснена спроба вивчити найважливіші напрямки та зміст практичної 

діяльності культурно-освітніх товариств «Просвіта» на українських землях з відродження 

національної освіти в 1917–1921 рр.; дослідити участь товариства у піднесенні національної 

свідомості, підготовці кадрів освітнього спрямування та реалізації накопичених резервів в 

будівництві національної освіти; висвітлити процес вшанування постаті Т. Шевченка 

просвітніми товариствами в навчальних закладах у часи Центральної Ради; в добу Гетьманату 

та Директорії УНР. Опрацьовані матеріали стосуються Наддніпрянської України, регіону, на 

який поширювалася влада українських національних урядів періоду 1917–1921 рр.  

Досвід роботи товариств «Просвіта» актуалізується в сучасних умовах, коли потрібно 

посилити національну культурно-просвітницьку місію громадських організацій у східних 

областях України, де розпалюються антиукраїнські, антидержавні настрої серед населення 

краю. 

Виклад основного матеріалу. В період 1917–1921 рр. на чільне місце постали 

національні цінності, які вперше в історії збігалися з державною політикою: мова, 

література, народна культура, ставлення до праці, зросла національна свідомість українців. 

Духовні, морально-етичні якості та культурно-освітні цінності інтелігенції, яка складала 

«дух і душу» товариств «Просвіта», свідчать про велику місію цих громадських організацій 

на теренах України, які заклали підвалини сучасної української державності. 

«Просвітянська» ідея національного відродження знайшла своє практичне втілення у 

створеній національній школі, яка прагнула задовольнити потреби і запити свідомих верств 

українського народу. Творці нової школи поєднували національні та загальнолюдські 
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цінності з цінністю дитини як неповторної особистості. Українські «просвітяни» у своїх 

проектах, планах, працях відстоювали демократизм виховання, рідну мову, любов до свого 

краю, розвиток ініціативності, творчості. 

У 1917 році в Україні розпочалася українізація шкіл. «Просвіта» одним із своїх завдань 

ставила відкриття освітніх закладів і навчання в них саме українською, рідною для учнів 

мовою. Найпоширенішою формою діяльності товариств «Просвіта» була пропагандистська 

робота шляхом проведення мітингів, зборів, лекцій, бесід, диспутів, читань, а також 

організація діяльності книгозбірень, хат-читалень (які забезпечували широкий доступ 

населення до літератури, і в першу чергу, україномовної), курсів українознавства, вечірніх 

курсів та шкіл для дорослих, забезпечення освітою неписьменних та малограмотних тощо. 

У вересні 1917 р. всі наддніпрянські «Просвіти» об’єдналися на Всеукраїнському з’їзді 

у спілку «Просвіт». Це було особливістю відроджених та новоутворених товариств. Про 

авторитет культурно-просвітніх товариств свідчило їх кількісне зростання, просвітянський рух 

був близьким і зрозумілим народові, знаходив серед нього велику підтримку. Навіть в 

губерніях Лівобережної України, що зазнали найбільшого впливу русифікації нарівні з 

південними регіонами, просвітянський рух набув значного поширення та розвитку. 

Товариства «Просвіта» були одними з перших громадських організацій, діяльність 

яких сприяла пробудженню та піднесенню національної свідомості українського народу. Як 

свідчать проаналізовані художні, публіцистичні та педагогічні твори українських 

«просвітян», їх об’єднувала спільна мета – створити національну за змістом та формою 

школу, в якій би реалізовувалася мета формування гармонійно розвиненої, духовно багатої 

особистості, якій притаманні національні цінності (патріотизм, волелюбність, знання рідної 

мови, цінування історичного минулого, працьовитість) та загальнолюдські (доброта, 

гуманність, співчуття до ближнього).  

«Просвітяни», виборюючи право на існування українських національних закладів 

освіти, займалися складанням проектів української школи, укладанням підручників, які були 

написані живою рідною мовою, використовуючи як навчальний матеріал окремі жанри усної 

народної творчості.  

Мережа товариств «Просвіта» зуміла сформувати свідому генерацію, яка взяла 

активну участь в державотворенні та склала основну частину кадрів владних структур. Діячі 

«Просвіти» стали засновниками Центральної Ради. Всі генеральні секретарі, міністри освіти 

та державні секретарі освітніх справ у період 1917–1921 рр. (за виключенням П. Христюка та 

А. Артимовича) були членами «Просвіти».  

У період Української революції склалися сприятливі умови для поширення мережі 

товариств у східноукраїнських землях. Організації розбудовували освітню мережу на 

національних принципах, розгортали видавничу справу, а УНР підтримувала товариства 

фінансово. Така лінія політики продовжувалась і за Української Держави часів 

П. Скоропадського. Тоді існувало 952 зареєстровані організації, незареєстрованих, певно, було 

набагато більше. Підтримувалось відкриття навчальних закладів з викладанням українською 

мовою, влаштовувались курси українознавства, вводилось українське діловодство тощо.  

Видавнича справа друкування й розповсюдження книг, газет, журналів, іншої продукції 

завжди була в центрі уваги просвітян. Діяльність «Просвіти» з випуску україномовних 

шкільних підручників сприяла тому, що її члени змогли бути авторами цих підручників. Діячі 

«Просвіти» першими почали розробляти українську наукову термінологію.  

У революційний період українським національно-визвольним рухом активно 

пропагувалася постать Тараса Шевченка як пророка, його заповіти сприймалися як своєрідна 

програма національно-політичних перетворень. Творчість Т.Г. Шевченка була вагомою 

складовою діяльності товариства «Просвіта» щодо формування національної ідентичності, 

боротьби за свободу та державність України. 

В добу Української Центральної Ради ім’я Т. Шевченка, як уособлення українського 

патріотизму, було невід’ємно пов’язане з важким процесом українізації навчальних закладів. 

Частина із них носила ім’я Т. Шевченка. Чимало навчальних закладів започаткували нову 
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традицію національної школи – вшановування його пам’яті. Дні Кобзаря перетворювалися на 

національне свято, яке мало для дітей та їх батьків, педагогів, громадськості велике виховне 

значення, привертало увагу до потреб української школи і культури. Просвітянські 

товариства були ініціаторами маніфестацій, концертів, вистав, пов’язаних з творчістю  

Т. Шевченка. Для шкільної обдарованої молоді запроваджувалися Шевченківські стипендії.  

Товариства «Просвіта» здебільшого носили ім’я Т. Шевченка. Відкриття нових 

«Просвіт» перетворювалися на своєрідні шевченківські свята, де виконувалися пісні та вірші 

поета, ставилися вистави, читалися реферати та доповіді відомих людей про життя та 

творчість Кобзаря. Члени «Просвіти» досить часто були ініціаторами збору коштів на 

пам’ятник та впорядкування могили Кобзаря. 

У добу Української Держави П.Скоропадського «Просвіта» активно пропагувала ідеї 

Т. Шевченка. Гетьманат апелював до історичної пам’яті народу, до позитивних стереотипів 

української ментальності. Прийшовши до влади, гетьман не ліквідував напрацювання 

Центральної Ради у різних сферах культурно-освітньої діяльності, прикладом чого може 

бути його політика в галузі освіти. Через національно свідомих вчителів, які шанували 

Кобзаря, мала пришвидшитися українізація навчальних закладів. 19 травня 1918 р. 

«Просвіта» відкрила першу в Україні трудову вищу початкову школу імені Т. Шевченка у 

с. Звонкове Київського повіту. Увесь восьмирічний курс навчання планувався на принципі 

поєднання освіти з практичною діяльністю школярів.  

2 жовтня 1918 р. делегація Київської «Просвіти» імені Т. Шевченка зустрілася з 

П. Скоропадським. Керівники товариства подали Гетьманові меморандум із захисту 

української мови, як єдиної державної в Україні. Ознайомившись із документом, Гетьман 

підтримав його, після чого звернувся до ради «Просвіти» з проханням підготувати 

відповідний законопроект. За правління П. Скоропадського були створені державні 

університети у Києві та Кам’янці-Подільському.  

В країні була гостра нестача української книжкової продукції, особливо шкільної. 

Розв’язати цю проблему взялися товариство «Просвіта», частина педагогічної громадськості, 

меценати тощо. Творчість Т. Шевченка використовувалася в навчальній літературі.  

У період Директорії не припиняло діяльності товариство «Просвіта» імені Т. Шевченка. 

Міністерство освіти намагалося матеріально підтримати місцеві самоврядування та культурно-

освітні організації. З відновленням УНР важливою політичною, особливо ідеологічною подією 

стало прийняття закону про національну мову (1 січня 1919 р.). Державною мовою в Україні 

проголошувалася українська, вона була обов’язковою для вжитку в армії, на флоті та в усіх 

урядових і загальних громадських публічно-правових установах, зокрема й у навчальних 

закладах.  

Як свідчать джерела та матеріали періодичної преси, у цьому ж році планувалося на 

державному рівні на території, підконтрольній УНР, відзначити Шевченківські роковини. 

Так, у Кам’янці-Подільському, куди після захоплення більшовиками Києва почали 

з’їжджатися культурно-освітні діячі, був створений організаційний комітет із влаштування 

шевченківського свята, відбулось зібрання «Просвіти». 

12 квітня 1919 р. Директорія затвердила закон про безкоштовне та обов’язкове 

навчання всіх дітей шкільного віку громадян України. Виконання цього закону покладалося 

на культурно-освітні організації та окремих відомих діячів, до яких звернулася Директорія із 

закликом взяти участь у цій справі.  

Відкривалися навчальні заклади у найвіддаленіших населених пунктах країни, відтак 

сільські діти могли отримати освіту. Планувалося забезпечити нові навчальні заклади 

учителями, на яких покладалася особлива місія – виховувати свідомих українців. Задля цього 

Директорія УНР розпорядилася найближчим часом розпочати будівництво шкільних споруд, 

забезпечити їх книжковою продукцією та фінансовою підтримкою тощо. Просвітяни 

повсякчас пропагували Шевченківське слово..У період Директорії УНР з ініціативи 

товариства «Просвіта» могилу Т. Шевченка визнали національною власністю. 
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В часи національної революції спостерігалися досить різні підходи до розвитку освіти 

в Україні. Перший підхід був розроблений українськими громадськими й політичними 

діячами, педагогами, які вважали, що в Україні має врешті постати національна система 

освіти. Школа ставала основою національно-державного відродження, перетворившись на 

епіцентр гострого політичного протистояння. Складність формування модерної моделі 

освіти полягала в тому, що нова національна школа утверджувалась у запеклій боротьбі з 

різними типами шкіл: зі школою старою та радянською. 

Опинившись на перехресті різних, часом, протилежних не лише педагогічних, а й 

суспільно-політичних доктрин, демократична «просвітянська» інтелігенція мала вирішити чи 

не найскладніше завдання – які засадні принципи покласти в основу розвитку просвіти. 

Якщо з боку українських урядів простежувались наступність і спадкоємність шкільної 

політики, а результатом чотирирічних пошуків стало вироблення якісно нової моделі 

будівництва освіти, що спиралась на кращі національні та світові традиції, то радянська 

модель, використавши та спотворивши головну ідею про єдину трудову школу, зробила її 

знаряддям ідеологізації суспільства. Стара дореволюційна система освіти, що продовжувала 

існувати найперше через управлінсько-педагогічний корпус, чинила шалений опір 

українізації, (яка проводилась українськими урядами за підтримки «Просвіти»), намагаючись 

утвердити в школі, як і більшовицька влада, російську мову навчання, а з нею курс на 

гальмування розвитку української культури. 

Упродовж 1917–1921 рр. на теренах України постійно змінювались форми державної 

влади, що різнилися методами і принципами керівництва в галузі шкільного будівництва. 

Українські уряди, більшовики, денікінці мали свої погляди на модель освіти та процес 

українізації. Епіцентрами гострої боротьби за утвердження єдиної національно-державної 

школи ставали зрусифіковані міста України.  

Період української національної державності та визвольних змагань у 1920 році пішов 

на згасання. У Галичині порядкували польські війська, у Наддніпрянщині – чужа народу 

радянська дійсність. З утвердженням радянської влади почався відвертий наступ на 

товариства «Просвіти». Так, Народний комісар з освітніх питань Г. Гринько наказав вжити 

заходів щодо реорганізації «Просвіти» відповідно до більшовицького статуту та прийняття 

організацій на державне утримання. Осередки, які не піддаватимуться впливу відділів 

Наросвіти наказувалось рішуче ліквідовувати. У кожній «Просвіті» мали бути особи з 

тривким пролетарським світоглядом. 

1921 pоку радянська влада пішла у форсований наступ. «Просвіта» перебувала з нею у 

відкритому конфлікті. Культурно-освітня праця, якою займалась організація, за радянських 

часів почала вживатись у формулюванні «політосвітробота». За червоним статутом 

товариство «Просвіта» мало розповсюджувати так звану соціалістичну за змістом культуру, 

всіма засобами боротися проти старого способу життя, допомагаючи проведенню 

радянського будівництва. Українофільство стає несумісним з новим способом життя. 

«Просвіта» фактично була ліквідована.  

Бурхливі процеси відродження і розвитку національної культури, що розпочалися за 

часів Української революції, трагічно закінчилися. Активні діячі товариства «Просвіта» 

зазнали переслідувань та репресій в умовах тоталітарного режиму. Репресії проти 

української інтелігенції збіднювали інтелектуальний та духовний потенціал нації, завдаючи 

значного удару вітчизняній освіті. Централізація й уніфікація всіх сторін життя суспільства 

супроводжувалися русифікацією культурних процесів в Україні. Знищення товариства 

«Просвіта» стало руйнацією однієї з духовних засад українства. Подальша історична доля 

показує, як це згубно відзначилося на процесах збереження національної самобутності, мови, 

традицій та менталітету українського народу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Детальний аналіз джерельної 

бази та праць сучасних науковців дав можливість прийти до таких висновків: 

1) просвітянський рух – це процес гуртування та діяльності громад з метою масового 

поширення серед українського населення освітніх цінностей і пробудження національної 
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свідомості; 

2) період національно-демократичної революції в Україні був найбільш сприятливим 

для діяльності «Просвіти». Товариство вперше було визнано і знайшло підтримку офіційної 

влади; 

3) «Просвіта», як учасник українського націотворення, виконувала у його перебігу 

роль одного із центрів консолідації народу, пробуджувала в українців національну 

свідомість, ставила в основу діяльності національну ідею, яку було піднесено до рівня 

ідеології;  

4) у період українського державотворення діяльність «Просвіти» носила 

конструктивний характер. Інфраструктура, створена організаціями, стала складовою держави, 

яка на початку не мала навіть свого національного шкільництва. У свою чергу, органи влади 

УЦР, Української Держави, Директорії УНР надавали відповідну підтримку товариствам; 

5) тільки через систему національного виховання можна забезпечити формування 

людини-громадянина з високою національною гідністю, національним характером, 

менталітетом; 

6) «Просвіта» подвижницькою працею її діячів, прислужилася українському народові 

у часи національно-демократичної революції, слугує і сьогодні в обороні мови, збереженні 

національних традицій, культури, сприяє формуванню української національної ідеї, 

зближенню народів і входженню України в коло демократичних європейських держав. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективним може 

бути більш детальне вивчення діяльності українського товариства «Просвіта» у позашкільній 

освіті, внеску просвітян у процес організації освіти неписьменних, боротьбу за поширення 

україномовного навчання на теренах України. 

Варто на основі конкретного матеріалу показати вплив «Просвіти» на динаміку 

національної свідомості окремих верств українського населення. Заслуговує на більшу увагу 

діяльність місцевих «Просвіт», які працювали у неоднорідних соціокультурних і політичних 

умовах. Слід продовжити вивчення внеску конкретних діячів національно-визвольного руху 

в діяльність «Просвіт». Опрацювання зазначених питань дозволить повніше висвітлити роль 

товариства у культурно-духовних перетвореннях українського суспільства за доби 

Української революції. 
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THE ROLE OF "PROSVITA" SOCIETY IN THE EDUACTION UKRANIANIZATION IN 

THE PERIOD OF STATEHOOD OBTAINING: HISTORICAL EXPERIENCE AND THE 

PRESENT TIME 

 

Abstract. In the article the author shows the role of "Prosvita" society in the establishment 

and development of educational institutions in the period of the national and democratic revolution. 

The main forms of "Prosvita" activity were analyzed: the establishment of people’s schools, the 

arrangement of courses for the illiterate; lecturing; circulation of books and magazines in the 

Ukrainian language, etc. Common and exclusive features of "Prosvita" participation in the 

development of the national directed system of primary, secondary and higher education were 

defined. The state of scientific design and source provision of the problem under research was 

studied. The attempt to present the review of present day publications concerning the theme was 

made.  

Key words: enlightenment activity, "Prosvita" society, ukrainianization, national system of 

education, national and democratic revolution. 

At present time the national system of education is at the stage of deep reformation, the aim 

of which is to change fundamentally the ways and directions of development of educational 

institutions, to create favourable conditions for constructive work, but the main thing is to raise the 

level of knowledge and education of the young people, to prepare them more thoroughly for 

adaptation in varying environment. To do it, we need not only the knowledge but the ability for self-

education and retraining. The theoretical idea of the scientists and practical activity of specialists 

in education work actively to find optimal ways, methods, and principles of the education system 

reform. 
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The aim of the article is defined to study the "Prosvita" society contribution to Ukraine 

national system establishment taking into account the theme under study and the level of its 

scientific development. 

The detailed source analyses and works of present time scientists gave an opportunity to 

come to the following conclusion: enlightenment activity is the process of community grouping and 

activity with the purpose of mass expansion of  enlightenment values among Ukrainian people and 

awakening of national consciousness; national  consciousness includes the people’s understanding 

of their own dignity, national traditions, their inalienable right to be the subject of the history of 

their own development and the proprietor of the national wealth on the land of their ancestors; 

"Prosvita" society, as the Ukrainian nation creation participant, played the part of one of nation 

consolidation centres; awoke national consciousness of the Ukrainians, focused on the national 

idea in their activity. The national idea was raised to the ideology level. It allowed the society to 

become the subject of the Ukrainian national statehood creation of 1917-1921; in the period 

Ukrainian statehood creation "Prosvita" activity had constructive features. The infrastructure, 

designed by the organizations, became the component part of the state, which did not have their 

own national school at the beginning. In their turn, the authorities of the First UNR, the Ukrainian 

State, the WUNR, the Second UNR gave the respective support to the societies. 

Detailed analyses of the enlightenment mission of Ukrainian "Prosvita" societies shows that 

it has not been studied at the same level in chronological and regional aspects.  The historiography 

of Galicia "Prosvita" is more diverse. Other regions of Ukraine are described less. The study that 

was carried out does not close all the aspects of the problem. More detailed study of Ukrainian 

"Prosvita" societies’ activity in extracurricular education and adult education, society contribution 

to the process of the education arrangement of the illiterate, struggle for expansion of Ukrainian-

speaking education in Ukraine can be promising. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ 

СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

 

Специфіка професійної діяльності фахівців соціономічної сфери полягає в реалізації 

трудових функцій під час професійно-комунікативної діяльності, яка передбачає вплив на 

суб’єкт у процесі безпосередньої взаємодії, співпраці, діалогу, узгодження, і потребує вміння 

знаходити конструктивні стратегії спілкування, усвідомлено проникати в культуру 

співрозмовника, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності. Тому одне з основних 

завдань професійної підготовки таких фахівців у ВНЗ полягає в формуванні у них 

комунікативної культури. 

У статті обґрунтовуються специфічні принципи її формування, які спираються на 

комплекс методологічних підходів, загальні педагогічні закономірності і специфічні 

закономірності формування комунікативної культури. 

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці соціономічної сфери, комунікативна 

культура, методологічні підходи, педагогічні закономірності, принципи формування 

комунікативної культури. 

 

Постановка проблеми. Сучасна парадигма освіти визначає провідні сутнісні аспекти 

освітнього процесу – біологічний, соціальний та гуманістичний [9]. Біологічний аспект 

передбачає забезпечення людини комплексом знань і вмінь, який сприятиме адаптації 

біологічної природи індивіда до життя в суспільстві. Соціальний аспект пов’язаний із 

формуванням необхідних, з точки зору соціального замовлення, особистісних якостей і 

спрямований на засвоєння особистістю соціокультурного досвіду. Гуманістична ж сутність 

освіти полягає не лише в розвитку здібностей, особистісних і професійно важливих якостей 

майбутніх фахівців, а й у допомозі людині саморозвитку й духовному зростанні. У такому 

контексті освіта є сферою соціокультурної життєдіяльності, в якій відбувається становлення 

духовнозрілої, відповідальної, моральновільної особистості. 

Під час вивчення специфіки роботи фахівців соціономічних професій виявлено, що 

їхні професійні функції реалізуються у процесі професійно-комунікативної діяльності, яка 

передбачає вплив на суб’єкт у процесі безпосередньої взаємодії, співпраці, діалогу, 

узгодження,потребує вміння знаходити конструктивні стратегії спілкування, усвідомлено 

проникати в культуру співрозмовника, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності. У 

зв’язку з цим одне із провідних завдань їхньої професійної підготовки у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) полягає у формуванні в них компетентності щодо комунікативних 

особливостей сфери професійної діяльності, принципів реалізації різних професійних ролей, 

умінь успішно виконувати свою роль в системі професійного комунікативної середовища, 

тобто – у формуванні комунікативної культури. Це зумовлене: інтеграцією України в 

Європейську спільноту, що вимагає здатності випускників навчальних закладів до 

мобілізації знань, умінь і досвіду діяльності в конкретній соціально-професійній ситуації; 

переміщенням життєвого інтересу значної частини громадян зі сфери професійної реалізації 

в сферу міжособистісного спілкування, розв’язання своїх особистісних проблем; посиленням 

ролі міжособистісного спілкування у ділових стосунках; мінімізацією безпосереднього 

спілкування колег, спричиненою розвитком віртуальних форм взаємодії; потребою пошуку 

нових форм спілкування внаслідок розвитку соціономічної сфери.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійного спілкування 

розглянуто в працях М. Алвессона, І. Авдєєвої, С. Амеліної, І. Вдовенко, В. Грехнєва, 

О. Каверіної, В. Кан-Калика, С. Кондратьєвої, І. Котової, Н. Курилович, О. Куцевол, 

Н. Логутіної, Г. Сагач, Є. Шиянова та ін. Формування комунікативної культури фахівців 

різного профілю у вищій школі, досліджували Л. Аухадєєва, О. Бовдир, Л. Іванченко, 

О. Запара, І. Зарецька, С. Знаменська, В. Лівенцова, Л. Лузяніна, І. Мазаєва, В. Майковська, 

Н. Мітрова, В. Садовська, С. Сарновська, В. Сморчкова, В. Соколова, В. Ремізов, 

Г. Тимченко, О. Шевцова, М. Шовкун, Н. Юрченко та ін. Аналіз психолого-педагогічних 

праць свідчить про об’єктивну потребу ефективного формування належного рівня 

комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій та необхідність 

обґрунтування теоретичних і методичних засад реалізації цього процесу у ВНЗ. Для 

успішного вирішення цього завдання необхідно визначити концептуальні засади формування 

комунікативної культури майбутніх фахівців, які дадуть змогу теоретично обґрунтувати і 

методично забезпечити систему навчання і виховання студентів, яка б заповнювала 

прогалини підготовки фахівців до успішної діяльності у професійно-комунікативному 

середовищі, дозволяла істотно підвищити якість їхньої підготовки. 

З огляду на це, мета статті полягає в обґрунтуванні специфічних дидактичних 

принципів формування комунікативної культури майбутніх фахівців у ВНЗ відповідно до 

сучасних і перспективних вимог соціономічної сфери.  

Виклад основного матеріалу. Оскільки предметом професійної діяльності 

працівників соціономічної сфери є інша людина, то основним інструментом їхньої 

соціально-професійної взаємодії є спілкування. Її успішна реалізація потребує від фахівців 

цього профілю організації комунікативної взаємодії на високому професійному рівні, 

здатності впливати на клієнта з метою досягнення найкращого результату. 

Головна ідея нашого дослідження полягає в необхідності цілеспрямованого 

формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери у ВНЗ і спирається на 

те, що на сучасному етапі розвитку професійної освіти, на жаль, не забезпечується належний 

рівень готовності випускників до виконання професійних і суспільних обов’язків, які 

реалізуються переважно у процесі комунікативної взаємодії. Вона закономірно випливає з 

гуманістичної парадигми, як методологічного підґрунтя сучасної освіти в Україні, 

спрямованої на виховання національно свідомої, духовно багатої особистості як суб’єкта 

культури, фахівця високого рівня. Незважаючи на те, що комунікативні процеси є 

об’єктивним гуманітарним явищем соціальної дійсності, їх інтенсифікація в ХХІ ст. вимагає 

підвищеної уваги до якісних гуманістичних характеристик, особливо затребуваних на тлі 

технізації, прагматизації, комерціалізації, розмитості духовних орієнтирів і агресії [4, с. 121], 

до яких передусім відносимо гуманістичну спрямованість комунікативної культури фахівців 

соціономічної сфери. 

Концептуальні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців 

соцыономічної сфери у процесі професійної підготовки у ВНЗ ґрунтуються на положеннях 

освітніх нормативних документів, теоріях наукового пізнання, самоактуалізації особистості, 

її професійного розвитку і саморозвитку, проблемного навчання; урахуванні загальних 

педагогічних закономірностей, дидактичних принципів (розвивального і виховного 

характеру навчання, науковості, систематичності та послідовності, доступності, зв’язку 

теорії з практикою, індивідуалізації) і принципів професійної освіти (професійної 

спрямованості навчання, випереджувального характеру професійної підготовки, 

фундаменталізації освіти, технологічності, інформатизації).  

На цій основі сформульовані закономірності формування комунікативної культури 

фахівців сфери «людина – людина». Перша закономірність ґрунтується на розумінні 

комунікативної культури як суспільного й індивідуально-особистісного явища, що пов’язане з 

формуванням суспільної та індивідуальної свідомості та є її духовною складовою, зумовленою 

гуманістичними вимогами суспільного розвитку. Відповідно до другої закономірності, 
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конкурентоздатність фахівця соціономічної сфери визначається рівнем розвитку його 

комунікативної культури в її особистісному та професійному значеннях. Третя 

закономірність полягає в тому, що процес формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців у ВНЗ належить до пізнавально-перетворювальної діяльності, що є результатом 

педагогічного впливу, ґрунтується на певних якостях особистості, спрямована на забезпечення 

її саморозвитку на аксіологічних і гуманістичних засадах. У четвертій закономірності 

відображається цілеспрямованість розвитку комунікативної культури майбутнього фахівця 

соціономічної сфери як його цілісної професійно-особистісної характеристики, вираженої в 

єдності особистісно-рефлексивного, гносеологічно-когнітивного, операційно-технологічного і 

професійно-адаптивного компонентів [7]. Ці закономірності дозволили визначити специфічні 

принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери відповідно 

докультурологічного, аксіологічного, особистісно орієнтованого, синергетичного, діяльнісного 

та компетентнісного підходів до професійної підготовки. 

Сучасна професійна освіта розвивається в умовах зростання уваги суспільства до 

культури взаємодії, тобто комунікативної культури. Тому першорядне концептуальне 

значення має культурологічний підхід, згідно з яким сутність комунікативної культури 

фахівця соціономічної сфери відображається у його загальній культурі, культурі 

саморегуляції у процесі міжособистісної взаємодії, культурі діяльності у професійній сфері 

та культурі мовної поведінки під час спілкування. 

Педагогічна сутність культурологічного підходу відображається у принципі 

культуровідповідності професійного становлення особистості, котрий не суперечить 

науковості освіти, а навпаки, доповнює та збагачує її, наповнюючи культурологічним 

змістом. У сучасній педагогіці принцип культуровідповідності означає «навчання в контексті 

культури, орієнтацію освіти на характер і цінності культури на основі її досягнень і 

відтворення, на прийняття соціокультурних норм і включення людини в їх подальший 

розвиток» [1, с. 53]. У контексті нашої проблеми принцип культуровідповідності 

професійного становлення особистості орієнтується на пріоритетні культурологічні ідеї 

сьогодення, які переходять у зміст, методи й результати начально-виховного процесу у ВНЗ і 

визначають культурологічні основи формування комунікативної культури фахівців 

соціономічної сфери. В основі комунікативної культури лежить загальна культура 

особистості, яка виражається в системі потреб, соціальних якостей, у стилі діяльності та 

поведінки. Тому комунікативна культура включає передусім сутнісні особистісні 

характеристики, а саме – здатності, знання, вміння, навички, установки, особливості 

характеру [10, с. 32].З огляду на викладене, цей принцип набирає особливої ваги і передбачає 

нерозривний зв’язок процесу професійної підготовки з культурними надбаннями людства і 

свого народу, зокрема в царині духовної та матеріальної культури, взаємозв’язків 

національної культури із загальнолюдською тощо. В центрі цього процесу знаходиться 

майбутній фахівець, як активна особистість, здатна до само детермінації у професійному 

спілкуванні та взаємодії з іншими людьми, гармонії внутрішньої та зовнішньої культури. 

Наповнення освітнього процесу культурологічним смислом підсилюється 

аксіологічним характером накопичення знань, що свідчить про тісний зв’язок 

культурологічного підходу з аксіологічним, який полягає в культурній та особистісній 

спрямованості освіти і передбачає співвіднесення основних освітніх цінностей з культурним 

контекстом і цінностями суспільства. Репрезентація та інтерпретація в освітньому процесі 

різних цінностей дає можливість особистості обрати, сформувати для себе їх найкращу 

систему відповідно до її потреб, інтересів. Слід враховувати, що ціннісні орієнтації та 

потребнісно-мотиваційна сфера особистості є взаємозалежними й детерміновані морально-

соціальними нормами, які регулюють її діяльність. 

Сутність аксіологічного підходу в освіті розкривається через гуманістичну систему 

цінностей [8], що закономірно дає підстави визначити принцип гуманізації та 

гуманітаризації професійно-комунікативної підготовки на аксіологічних засадах його 
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провідним принципом. Цей принцип у професійній освіті передбачає формування 

особистості з високим рівнем самосвідомості, яка осмислює свою роль у суспільстві та 

здатна до самоаналізу, критичного мислення, поваги до суджень інших людей, гуманного 

ставлення до обраної професії та до своєї функції в цій сфері. Він також має забезпечити 

загальнокультурний розвиток особистості на ціннісній основі, її зорієнтованість у світі 

людських цінностей, розвиток здатності до аналізу явищ і процесів, які відбуваються у 

природі й суспільному житті. Ціннісний характер комунікативної культури виражається в 

тому, що базовими в ній є гуманістичні цінності. Йдеться про гуманізацію спілкування, 

тобто про здатність людини у процесі комунікативної взаємодії переживати і 

співпереживати, відчувати і співчувати, розрізняти добро і зло, виявляти такі якості, як 

порядність, милосердя тощо. Якісна оцінка комунікативного процесу визначає ступінь 

значущості спілкування для суб’єкта. У контексті нашого дослідження принцип гуманізації 

та гуманітаризації професійно-комунікативної підготовки на аксіологічних засадах 

виявляється у впливі на процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців 

соціономічної сфери через розвиток у них власної системи професійних і особистісних 

цінностей, ціннісного ставлення до змісту і результатів навчальної та майбутньої фахової 

діяльності, професійних ролей і позицій. При цьому необхідно робити акцент на цінності 

студента як суб’єкта професійного розвитку, для якого саме спілкування є цінністю. 

Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціономічної сфери дає змогу перенести цілі та зміст освіти в особистісний план студента 

шляхом виявлення його індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнання та предметної 

діяльності. Він дозволяє розкрити структуру комунікативної культури майбутніх фахівців, 

виявити основні чинники, що впливають на результативність процесу її формування, а також 

фактичні напрями його здійснення. Сутність особистісно орієнтованого підходу 

сконцентрована у принципі суб’єктності студента у навчальній і професійній діяльності, 

який полягає у визнанні й усвідомленні неповторної індивідуальності студента, його 

самоцінності, розвитку не як колективного суб’єкта, а передусім як індивіда з унікальним 

суб’єктним досвідом, сукупністю психічних, культурних рис. Такі риси властиві людині, яка 

вміло використовує суб’єктні якості в діяльності, спілкуванні та взаєминах, постійно 

збагачується духовно, перетворюючи суб’єктивний досвід на цінне джерело власного 

розвитку. Отже, цей принцип у контексті формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців соціономічної сфери передбачає самореалізацію особистості через спілкування. 

Відповідно до цього комунікативна культура сприяє їхньому особистісному і професійному 

становленню, є способом самореалізації та досягнення успіху в професійній діяльності, 

засобом самовдосконалення у процесі професійно-комунікативної взаємодії. 

Синергетичний підхід до освіти вимагає врахування механізмів взаємодії педагогічних 

систем з усіма процесами громадянського, економічного, культурного розвитку суспільства в 

цілому і особистості зокрема [2, с. 22]. Його ефективність детермінована ступенем повноти, 

цілісності й упорядкованості уявлень про чинники впливу на досягнення цілей педагогічної 

системи, що передбачає, зокрема, знання про їх домінування в тій чи іншій ситуації 

функціонування й розвитку. У такому форматі взаємодія викладача i студента під час 

професійної підготовки відбувається у формі встановлення відкритого діалогу, налагодження 

ефективного прямого і зворотного зв’язку, тобто переходить у площину суб’єкт-суб’єктних 

відносин як моделі майбутньої професійної діяльності. Стосовно фахівця соціономічної сфери 

як суб’єкта професійної діяльності, комунікативна культура є особливою формою його 

саморозвитку, сприяє його творчій самореалізації у професійному середовищі. Засобом 

самореалізації та стимулом для подальшого зростання особистості, яке здійснюється протягом 

усього життя є взаємодія з найближчим середовищем і людьми, що водночас слугує важливим 

джерелом саморозвитку індивіда. Саморозвиток особистості вимагає не лише постійного 

поповнення знань, творчого їх опанування, але й особистісного поступу в царині пізнавальних 

здібностей, загальної культури, соціальної зрілості, професійної мобільності. 
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Отже, самореалізація особистості детермінована принципом саморозвитку, який 

вважається психологічною основою освітніх проектів і програм професійного розвитку 

особистості [5, с. 29], а саморозвиток базується на комунікативній діяльності людини. 

Принцип саморозвитку особистості в комунікативній діяльності дає змогу зацікавити 

студента у потребі самозмін, мотивуючи його подальше становлення як професіонала, 

здатного до конструювання та розвитку своєї діяльності. Його педагогічний результат 

полягає в тому, що випускники відрізняються високою мотивацією виконання трудових 

функцій (мотиви самореалізації, самоповаги, потреби у визнанні), швидше адаптуються у 

професійному середовищі та успішно розвивають кар’єру, мають кращі психологічні 

характеристики за комунікативними параметрами. За таких умов студент самостверджується 

як особистість, зростає професійно, самоорганізується, водночас у процесі формування 

комунікативної культури відбувається саморозвиток його внутрішнього потенціалу. 

Особливістю комунікативної взаємодії у соціономічній сфері є, насамперед, осягнення 

ситуації, заданої потребою клієнта. Фахівця і клієнта в цій ситуації поєднують діяльність, 

спілкування і пізнання, що дозволяє партнерам впливати один на одного, приходити до єдиної 

думки щодо якості взаємодії. Отже, комунікативна культура є властивістю, за допомогою якої 

фахівець вирішує професійні завдання, досягає поставлених цілей, вступає у міжособистісну 

професійну взаємодію і прогнозує її результативність, пізнає і перетворює себе. 

Діяльнісний підхід до формування комунікативної культури фахівців соціономічної 

сфери забезпечує оптимізацію способів її формування у студентів і визначає шляхи 

практичного вдосконалення. Його специфічна сутність виявляється в тому, що в центрі уваги 

комунікативної діяльності знаходиться її суб’єкт – майбутній фахівець з його ставленням до 

комунікативної ситуації. Діяльнісний підхід у професійній підготовці передбачає відбір змісту 

навчання з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності та характеризується 

виявленням особливостей процесів накопичення культурно-історичного досвіду людства і 

його передачі, виробленої соціальною практикою, тобто засвоєнням знань, умінь, навичок, 

видів та способів діяльності. Відповідно до цього професійна підготовка майбутніх фахівців 

соціономічної сфери має спрямовуватися на організацію діяльності студента, активізацію та 

переведення його в позицію суб’єкта пізнання, праці та спілкування, що, в свою чергу, 

передбачає вироблення умінь обирати ціль, планувати діяльність, організовувати, виконувати, 

регулювати, контролювати її, аналізувати та оцінювати її результати. 

Провідним принципом діяльнісного підходу є принцип єдності свідомості та 

діяльності у комунікативній взаємодії, який декларує їх приналежність свідомому та 

діючому суб’єкту. Свідомість і діяльність, перебуваючи в тісному, опосередкованому 

особистістю, зв’язку, зумовлюють одна одну [6, с. 30-31]. З огляду на це, комунікативна 

культура фахівця потребує високого рівня усвідомленості й творчої активності в 

комунікативній діяльності. З урахуванням цього можна стверджувати, що в комунікативній 

культурі фахівців соціономічної сфери, як системі знань, норм, цінностей і зразків поведінки, 

прийнятих у суспільстві, вмінь органічно, природно й невимушено реалізувати їх у 

професійній діяльності, відображаються як особистісні ознаки фахівця, так і специфічний 

характер його професійної діяльності. 

В умовах переходу до Національної рамки кваліфікацій важливе значення для 

формування комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери має 

компетентнісний підхід. В. Ільїн фокусує увагу цього підходу на взаємозв’язку очікувань 

професійної діяльності з функціональними характеристиками її суб’єктів [3, c. 124]. 

Кінцевою метою професійної підготовки фахівців соціономічної сфери у ВНЗ є їхня 

професійна ідентифікація, яку має забезпечити професійна компетентність. Для успішного 

виконання майбутньої професійної діяльності, формування професійної рефлексії та 

професійної самосвідомості студенти мають опанувати знання про особливості професії, 

основні професійні ролі й форми спілкування у процесі фахової діяльності, що забезпечить 

наповнення комунікативної взаємодії професійним змістом. 
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З цих міркувань провідним принципом компетентнісного підходу до формування 

комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери визначено принцип 

цілісності комунікативних функцій фахівця, який відображає увесь комплекс завдань, 

необхідність вирішення яких може виникнути під час професійній діяльності. Процес 

формування комунікативної культури, що включає теорію і практику конструктивного 

вирішення професійно-комунікативних ситуацій, має будуватися на основі аналізу та 

інтерпретації професійно-комунікативної взаємодії. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, спираючись на комплекс 

методологічних підходів, загальні педагогічні закономірності і специфічні закономірності 

формування комунікативної культури, ураховуючи їх взаємозв’язок із 

загальнодидактичними принципами і принципами професійної освіти, ми обґрунтували 

специфічні принципи формування комунікативної культури майбутніх фахівців 

соціономічної сфери у ВНЗ. До перспектив дослідження відносимо визначення та 

обґрунтування педагогічних умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців 

соціономічної сфери і створення цілісної методичної системи реалізації цього процесу. 
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PRINCIPLES OF FORMING COMMUNICATIVE CULTURE OF SOCIONIC SPHERE 

SPECIALISTS 

 

Abstract. The specifics of the professional activity of the socionic sphere specialists is in the 

implementation of labor functions during the professional and communicative activities, which 

involves influence on the subject in the process of the direct interaction, cooperation, dialogue, 

coordination, and which needs the ability to find constructive communication strategies, to 

penetrate the culture of the interlocutor consciously, without losing own individuality. Therefore, 

one of the main tasks of professional training of such specialists at higher schools is to form and 

develop their communicative culture. 

The article deals with the didactic patterns of communicative culture formation formulated 

taking into account the key directions of the state educational policy, as well as the contemporary 

and perspective requirements of the socionic sphere. 

Based on culturological, axiological, person-oriented, synergetic, activity and competence 

methodological approaches to professional training, as well as on the general pedagogical patterns 

and specific patterns of communicative culture formation, taking into account their interconnection 

with the general didactic principles and principles of professional education, the author 

substantiates the specific principles of forming communicative culture of socionic sphere 

specialists, namely – cultural correspondences of personality’s professional growth, humanization 

and humanization of professional and communicative training on the axiological basis, subjectivity 

of a student in educational and professional activities, personality’s self-development in 
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communicative activities, unity of consciousness and activity in communicative interaction, and 

integrity of specialist’s communicative functions. 

Their consideration in further research allows determining the pedagogical conditions as 

well as developing the methodology for forming the communicative culture of future socionic 

sphere specialists. 

Key words: professional training, specialists of socionic sphere, communicative culture, 

methodological approaches, pedagogical regularities, principles of communicative culture 

formation. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На основі дослідження методологічних і психолого-педагогічних основ професійної 

підготовки вчителів, а також теоретичних і практичних аспектів педагогічної освіти 

проаналізовано зміст і структуру наукового поняття «педагогічна майстерність». 

Педагогічна майстерність – це вищий рівень педагогічної діяльності, що виявляється у 

творчості вчителя, постійному вдосконаленні мистецтва навчання, виховання та розвитку 

учнів. Структура педагогічної майстерності включає особистісні та діяльнісні компоненти. 
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На початку ХХІ ст. педагогічній науці притаманний пошук інновацій, спрямованих на 

виховання цілісної, творчої, вільної особистості, здатної до адаптації та самореалізації в 

суспільстві. У модернізації вітчизняної освіти важлива роль належить учителю, який 

підготовлений до реалізації професійних функцій, розуміє психічні та дидактичні 

закономірності, враховує педагогічні принципи, здатний мислити креативно, планувати й 

аналізувати освітній процес, успішно вирішувати складні проблеми, що виникають у 

навчанні та вихованні молоді. Підготовку вчителя нині розглядають як процес становлення 

його особистості, розвитку загальної та професійно-педагогічної культури і формування 

основ педагогічної майстерності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження поняття 

«педагогічна майстерність» розпочались у 60-70-ті рр. ХХ ст. з появою публікацій, 

присвячених проблемам особистості вчителя, психологічним аспектам педагогічної праці, 

новим підходам до професійної підготовки педагогічних працівників. Ключові питання 

майстерності педагога відображені в розвідках Ю. Азарова, Ф. Гоноболіна, В. Загвязінського, 

І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Лугового, А. Макаренка, В. Семиченко, В. Сластьоніна, 

В. Сухомлинського, Н. Тарасевич, Г. Хозяїнова, О. Щербакова та ін. 

Мета статті: розглянути методологічні та психолого-педагогічні аспекти поняття 

«педагогічна майстерність» в контексті нових завдань підготовки і підвищення кваліфікації 

освітянських кадрів. 

Виклад основного матеріалу. У період постановки проблеми педагогічної 

майстерності, психологічних і евристичних аспектів педагогічної праці, науковці та практики 

зробили важливі висновки про зміст і рівні майстерності вчителя, шляхи її формування та 

розвитку, взаємозв’язок майстерності та творчості в педагогічній діяльності. Зокрема, 

Н. Кузьміна визначила майстерність вчителя на основі рівня його досягнень і результативності 

педагогічної діяльності: «Педагогічна майстерність у продуктивному вирішенні педагогічних 

завдань пов’язана з умінням протягом відведеного на процес навчання часу підняти на новий 

рівень навченості, вихованості всіх або переважну більшість учнів. Вона виявляється, 

передусім, у системі та послідовності педагогічно доцільних дій, в умінні реалізувати 

педагогічну систему знань у роботі з учнями» [1, с. 24-25]. Для цього необхідно розвивати 

готовність випускників педагогічних ВНЗ до майбутньої творчої діяльності. О. Щербаков 

особливу роль у розвитку педагогічної майстерності надавав особистісним якостям учителя. 

Майстерність учителя, на його думку є «синтезом його наукових знань, методичного 

мистецтва й особистісних якостей – розуму, почуттів, волі, характеру, здібностей» [2, с. 7], а її 

формування органічно пов’язане з вихованням його особистості [2, с. 99].  
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Опрацьовуючи професіограму вчителя, В. Сластьонін виділив загальнопедагогічні 

вміння, що є основою педагогічної майстерності: спостерігати й аналізувати педагогічний 

процес; прогностичні; орієнтуватися та перебудовувати свою діяльність в змінних умовах; 

професійна виразність мови, жестів, міміки (педагогічна техніка); специфічні уміння 

(малювати, співати, грати на музичних інструментах, танцювати, фотографувати) тощо 

[3, с. 28-33].  

Розвиваючи ідеї попередників, Ю. Азаров підкреслював, що в діяльності педагога-

майстра однаково важливі як особистісні якості (енергія, завзятість і наполегливість, 

прагнення до досліджень, здатність входити в нову ситуацію тощо), так і професійні вміння 

та навички, які виявляються в способах організації діяльності учнів [4, с. 360]. Крім того, 

вчений вважав, що освітня діяльність вимагає від педагога здатності увійти в духовний світ 

учня, усвідомлювати дію навчально-виховних засобів, підпорядкувати все педагогічним 

цілям [4, с. 416]. Найважливішою умовою зростання майстерності є творча, заснована на 

безперервному вдосконаленні педагогічна діяльність. Вирішальне значення має «найближче 

оточення, в яке потрапляє педагог»: мікроклімат колективу, ідеї, якими він живе, його 

традиції. Таким чином, учені пов’язують майстерність вчителя з творчістю, в якій велику 

роль відіграють інтуїція, натхнення, талант педагога.  

Подальші науково-педагогічні дослідження були присвячені поглибленому розгляду 

сутнісних питань педагогічної майстерності і пов’язаних з цим аспектів, зокрема: 

використання системного підходу; формування основ педагогічної майстерності у студентів 

педагогічних ВНЗ; професійного вдосконалення освітян у системі підвищення кваліфікації; 

розвитку творчого потенціалу вчителів і педагогічних колективів загалом тощо. 

Знаний дослідник педагогічної освіти І. Зязюн розглядав майстерність учителя, як 

комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній основі, в різних аспектах: як найвищий рівень 

педагогічної діяльності та вияв творчої активності особистості педагога [5, с. 25]. На 

переконання вченого, досягнення майстерності виражає спроможність педагога 

інтегруватися з будь-яким науково-практичним контекстом, досвідом, інформацією, 

перетворюючи її на джерело, засіб вирішення освітніх завдань і власного професійного 

зростання. Майстерність – це особливий стан, який уможливлює рівень професійної свободи 

вчителя, педагога, вихователя, керівника навчального закладу, визначаючи межі можливого 

та внутрішньо дозволеного в педагогічній реальності. Його можна розглядати як своєрідну 

етичну міру професійної дії. Майстерність надає педагогові свободу за рахунок осмисленого 

оволодіння широким технологічним діапазоном, здатність до вибору стратегії (зовнішня 

свобода дій); наявності сили духу та волі (внутрішня свобода). Унаслідок цього робота 

майстра завжди технологічна у своєму впливі на оточення. Тому О. Лавріненко слушно 

вважає педагогічну майстерність домінантним складником педагогічної дії [6]. 

Високий рівень педагогічної майстерності зумовлює успішність професійної 

діяльності, дозволяє вчителеві реалізувати особистісний потенціал в творчій праці, 

отримувати природне задоволення від спілкування з талановитою молоддю. Для навчального 

закладу високий рівень педагогічної майстерності викладацького персоналу є гарантією 

успішності освітнього процесу, результативності психолого-педагогічної діяльності, 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Низький рівень майстерності призводить 

до значних духовних, інтелектуальних та економічних втрат у масштабах суспільства, адже 

інвестування в освітню галузь повертаються, передусім, через результати творчої праці 

професіоналів. З огляду на це, розвиток особистості кожного вчителя та його майстерності 

нині є важливим соціальним завданням. 

Із накопиченням професійного досвіду, безперечно, відбувається розширення 

педагогічних знань і вмінь, тому вчені включають практичний досвід до структури 

педагогічної майстерності. На думку Г. Хозяїнова, майстерність ґрунтується знаннях, 

особистісних властивостях і педагогічному досвіді [7, с. 81]. На значення досвіду в 

професійному розвитку вчителя також вказувала Н. Кузьміна [1].  
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Концептуальні засади формування та розвитку педагогічної майстерності вчителів як 

складного багатоаспектного процесу ґрунтуються на вихідних методологічних позиціях, з 

опорою на які здійснюється реформування вітчизняної педагогічної освіти. Наш погляд, 

педагогічна освіта та післядипломна підготовка вчителя спирається, передусім, на провідні 

наукові підходи до пізнання та перетворення дійсності: системний, діяльнісний, особистісно 

орієнтований, компетентнісний, аксіологічний, антропологічний, культурологічний тощо. 

Відображаючи сучасний стан психолого-педагогічної теорії, ці підходи є, водночас, 

теоретико-методологічною основою професійної підготовки вчителя та формування його 

педагогічної майстерності. 

Смислова інтерпретація педагогічної майстерності передбачає три основні значення: 

особистісне утворення (ступінь професійно-педагогічної підготовленості); якісна 

характеристика педагогічної діяльності (рівень педагогічної вмілості та результативності); 

соціально-педагогічне явище (соціально задані вимоги до підготовки та якості діяльності 

педагога).  

Аналіз наукових джерел і освітня практика дають змогу визначити педагогічну 

майстерність як інтегративну характеристику високої професійно-педагогічної 

підготовленості вчителя, внутрішньо зумовлену високорозвиненими особистісними 

якостями (інтелектуальною культурою, особистісною зрілістю, індивідуальним педагогічним 

стилем, самоактуалізацією), які виражаються в педагогічному досвіді, професійній 

компетентності, оптимальному прогнозуванні та передбаченні результатів освітнього 

процесу, творчій діяльності педагога [8, с. 32].  

Дослідники визначають педагогічну майстерність через її складові – знання, вміння, 

навички, особистісні якості. Так, О. Щербаков поєднує в змісті цього поняття наукові знання, 

уміння, навички, методичне мистецтво й особистісні якості учителя [2]. За твердженням 

В. Сластьоніна, «теоретичні знання і засновані на них уміння – це головний, об’єктивний зміст 

педагогічної майстерності, єдине та загальне для всіх учителів» [3, с. 124]. Ґрунтуючись на 

цьому, учений пропонує класифікацію рівнів розвитку професійно-педагогічних умінь, 

цінність якої полягає у спробі виявлення динаміки і тенденції зародження педагогічної 

майстерності. Цікаву спробу розглянути педагогічну майстерність з позицій системного 

підходу зробив Ю. Азаров. Поняття майстерності, на його думку, включає вміння управляти 

розвитком учнів; знання духовних цінностей особистості, колективу, групи й уміння 

збагачувати їх новим змістом; педагогічну логіку, педагогічну техніку і педагогічний такт, а 

також громадянську зацікавленість педагога в долі кожної окремої дитини [4]. Сучасні 

дослідники, зокрема Т. Матвійчук, роблять спроби виділення найбільш істотних особистісних 

якостей з точки зору ефективності педагогічної діяльності. Всі ці якості істотно впливають на 

результат освітньої діяльності та визначають рівень розвитку педагогічної майстерності.  

Нині у структурі педагогічної майстерності дослідники виділяють, переважно, чотири 

відносно самостійні, але взаємопов’язані блоки: 1) професійно-педагогічні знання (наукові, 

професійні, психолого-педагогічна ерудиція тощо); 2) особистісні та професійно значущі 

якості (особистісні, специфічні професійно-педагогічні, розвинене педагогічне мислення, 

спрямованість особистості тощо); 3) педагогічні здібності; 4) уміння та навички будувати 

навчально-виховний процес, мистецтво педагогічної діяльності (педагогічна техніка, 

педагогічний досвід, методичне мистецтво, педагогічні вміння та навички тощо). Педагогічні 

знання, педагогічний досвід та особистісні якості (педагогічні здібності, професійно значущі 

якості, професійно-педагогічна спрямованість особистості) складають «фундамент» 

педагогічної майстерності [7, с. 73], на основі якого Г. Хозяїнов виділяє сім її рівнів і п’ять 

показників оцінюваня діяльності педагога. Проте недостатньо чіткі межі між цими рівнями і 

показниками ускладнює практичне використання запропонованої системи.  

Елементами педагогічної майстерності, за І. Зязюном, є [5, с. 26-29]: 

1) Гуманістична спрямованість. 

2) Професійна компетентність, яка виконує роль фундаменту.  
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3) Педагогічні здібності, які забезпечують швидкість розвитку майстерності та 

полегшують успішність виконання професійних функцій: комунікативність; перцептивні 

здібності; динамізм особистості; емоційна стійкість; оптимістичне прогнозування; 

креативність.  

4) Педагогічна техніка, що спирається на знання й здібності та поєднує всі засоби 

педагогічної дії і взаємодії для ефективної педагогічної діяльності: уміння керувати собою 

(володіння тілом, емоційним станом, технікою мови); уміння взаємодіяти у процесі 

вирішення педагогічних завдань (дидактичні, організаційні вміння, володіння технікою 

контактної взаємодії).  

Для всебічного вивчення педагогічної майстерності необхідно чітко визначити її 

структуру, а також найбільш важливі чинники, що впливають на її становлення та розвиток. 

У цьому контексті К. Романова слушно розподіляє компоненти педагогічної майстерності на 

дві основні частини: діяльнісний аспект (компонент) включає професійну компетентність, 

педагогічний досвід, педагогічну творчість, антиципацію, а особистісний – інтелектуальну 

культуру, зрілість, індивідуальний стиль, самоактуалізацію педагога [9, с. 45]. На нашу 

думку, педагогічну майстерність доцільно подати у вигляді схеми (рис. 1), яка містить низку 

особистісних і діяльнісних складових. 

 

 Педагогічна майстерність 

 Самоактуалізація педагога Інноваторство та творчість 

 Особистісна професійна позиція Морально-етична діяльність 

 Індивідуальний стиль Педагогічна техніка 

 Загальна педагогічна культура Педагогічне мислення 

 Особистісна зрілість педагога Педагогічний досвід 

Педагогічний потенціал особистості Професійно-педагогічна компетентність 

      

Особистісні складові Діяльнісні складові 

 

Рис. 1 Структура педагогічної майстерності (за Т. Матвійчук) [8, с. 35] 

 

Безперечно, цей поділ є доволі умовним, оскільки виділені складові взаємодоповнюються 

та інтегруються на всіх рівнях підготовки і розвитку кваліфікації та майстерності вчителя.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, педагогічна майстерність – 

це вищий ступінь педагогічної діяльності, що виявляється у творчості вчителя, постійному 

вдосконаленні мистецтва навчання, виховання й розвитку учнів. Майстерність впливає на 

результати педагогічної діяльності, за якими можна оцінювати її рівень. Структура 

педагогічної майстерності включає особистісні (педагогічний потенціал, ключові та 

професійні компетенції, особистісну зрілість, загальну педагогічну культуру, індивідуальний 

стиль, особистісну професійну позицію, самоактуалізацію педагога) та діяльнісні 

(педагогічні знання, вміння, навички, професійну компетентність, педагогічний досвід, 

педагогічне мислення, педагогічну техніку, морально-етичну діяльність, інноваторство та 

творчість) компоненти. Розглянувши сутність педагогічної майстерності, можемо 

стверджувати: вона охоплює всі компоненти, сформованість яких сприяє збагаченню 

загальної культури вчителя, розвитку гуманістичної спрямованості, вдосконаленню його 

творчих здібностей. 
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На наш погляд, завдання педагогічних ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної 
освіти щодо становлення та розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів і 
вдосконалення вчителів-практиків у контексті завдань нового Закону України «Про освіту» – 
сформувати в них професійно важливі якості: науковий світогляд, моральну свідомість, 
естетичні погляди; емоційно-чуттєву, інтелектуальну та вольову активність; психофізіологічну 
готовність; педагогічний такт, стиль і манеру поведінки; володіння актуальними психолого-
педагогічними знаннями, вміннями організовувати освітню роботу, навчально-виховні заняття, 
брати участь у науково-дослідній роботі, творчому педагогічному пошуку щодо формування 
ключових компетентностей учнів; здатність до постійного самовдосконалення. Спрямована на 
це оптимізація підготовки майбутніх учителів потребує подальших досліджень науково 
обґрунтованих змін організаційної структури управління навчальним процесом, його форм і 
методів, що мають застосовуватися у процесі реформування вищої освіти та системи 
підвищення кваліфікації вчителів. 
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE PEDAGOGICAL MASTERS OF THE TEACHER 

IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. Teacher training is now regarded as the process of becoming his personality, the 
development of general and vocational pedagogical culture and the formation of the foundations of 
pedagogical skill. On the foundation of research of methodological and psychological and 
pedagogical bases of professional training of teachers, as well as theoretical and practical aspects of 
pedagogical education, the content and structure of the scientific concept "pedagogical skill" are 
analyzed in the article. Pedagogical skill is a higher degree of pedagogical activity, which is 
manifested in the creativity of the teacher, the constant improvement of the art of teaching, 
upbringing and development of pupils. 

The structure of pedagogical skill includes personal (pedagogical potential, key and 
professional competences, personal maturity, general pedagogical culture, individual style, personal 
professional position, self-actualization of the teacher) and activity (pedagogical knowledge, skills, 
talents, professional competence, pedagogical experience, pedagogical thinking, pedagogical 
technique, moral and ethical activity, innovation and creativity) components. Separation is 
conditional, since the selected components are complementary and integrated at all levels of teacher 
training and development. 

Tasks of universities and institutes of postgraduate pedagogical education in relation to the 
formation and development of pedagogical skills of future teachers and improvement of teachers-
practitioners in the context of the tasks of the new Law of Ukraine "On Education" – to form 
professional qualities in them: scientific outlook, moral consciousness, aesthetic views; emotional-
sensory, intellectual and volitional activity; psychophysiological readiness; pedagogical cycle, style 
and manner of behavior; possession of relevant psychological and pedagogical knowledge, the 
ability to organize educational work, educational activities, participate in research work, creative 
pedagogical search for the formation of key competencies of pupils; the ability to continuous self-
improvement. The optimization of future teachers' training aimed at further research of 
scientifically grounded changes in the organizational structure of the management of the 
educational process, its forms and methods, which should be applied in the process of reforming 
higher education and teacher education system. 

Keywords: pedagogy, pedagogical mastery, psychological and pedagogical disciplines, 
teacher, training, universities.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТА ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У даній студії висвітлено досвід використання інтерактивних та проектних 

технологій на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах з метою поглиблення 

студентами знань і навичок спілкування; продемонстровано переваги цих методів; 

акцентовано увагу на їх перспективності. Простежено можливості використання 

інтерактивної дошки, яка постає основним засобом оперативного дидактичного 

забезпечення занять з іноземної мови.  

Ключові слова: інтерактивні технології, методи і прийоми навчання, інтерактивна 

дошка, інформаційно-комунікаційні технології, електронний підручник. 

 

Постановка проблеми. У наш час, інтенсивний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій є невід’ємною складовою сучасного навчального процесу. 

Залучення до методології вивчення іноземної мови інноваційних методів, визначається не 

лише активізацією розумових здібностей студентів, а і поступовим підвищенням 

ефективності засвоєння ними навчального матеріалу. У той же час такий підхід, вимагає і від 

викладача самостійного вивчення й практичного застосування педагогічних програмних 

засобів, ефективного використання комп’ютерних технологій, а також системної інтеграції 

цих технологій у навчальний процес. Тобто, передбачає підвищення власної професійної 

майстерності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пріоритетом в роботі викладача іноземної 

мови у вищих навчальних закладах технічного спрямування є навчити студента швидко 

знаходити потрібну інформацію у мережі інтернет. Це дає можливість заповнити прогалини 

у знаннях студентів, а викладачу знайти і освоїти нові методи викладання. 

Свого часу, ще на початку 90-х років, важливий внесок у розробку та впровадження 

інтерактивних методів зробили німецькі вчені – Р. Арнольд, А. Шелтен, И. Швейтцер, 

Ф. Стус, І. Вейдиг.  

Інтерактивне навчання досліджували такі науковці та методисти як І. Абрамова, 

Н. Анікєєва, Н. Борисова, А. Вербицький, Ю. Ємельянов, Л. Петровськая, В. Платов, 

В. Рибальський, А. Смолкін, І. Сироєжин, К. Фопель, Т. Чепель, С. Шмаков та інші. 

За твердженням Н. С. Мурадова, інтерактивне навчання – це навчання, заглиблене в 

процес спілкування. Для підвищення ефективності процесу навчання необхідна наявність 

трьох компонентів спілкування, а саме: комунікативний (передача та збереження вербальної 

і невербальної інформації), інтерактивний (організація взаємодії в спільній діяльності) та 

рецептивний (сприйняття та розуміння людини людиною) [9]. І дійсно, ці три складові своєю 

структурою визначають кінцевий результат, стимулюють процес пізнання, викликають 

інтерес, посилюють мовні навики студентів. 

Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання свідчить про те, що головна увага 

приділяється взаємодії учасників інтерактивного спілкування. 

Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені 

роботи О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін. 
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Останнім часом у фахових виданнях зʼявився ряд праць, у яких обґрунтовано 

необхідність використання під час вивчення іноземних мов різноманітних інтерактивних 

методів та проектних технологій, що забезпечує студентам усебічний розвиток мовлення  

[1-9]. Але ця проблема ще має ряд невисвітлених моментів. 

Метою статті є окреслення та демонстрування можливості використання новітніх 

технологій у процесі вивчення іноземної мови; опис деяких з них, та методики їх проведення 

у вищій школі. Адже, основне завдання педагога у процесі вивчення іноземної мови полягає 

в тому, щоб перенести акцент із різних видів вправ на творчу смислову діяльність майбутніх 

спеціалістів, яка полягає у володінні певними мовними засобами. Серед багатьох методик, на 

нашу думку, найбільш ефективними є інтерактивні та проектні технології під час вивчення 

іноземної мови, що дозволяють розвʼязати цілий ряд завдань. 

Виклад основного матеріалу. У цьому контексті актуальною є проблема розбудови 

національної системи освіти європейського рівня. Прагнення України до світового 

освітнього простору актуалізує потребу вивчення досвіду організації інтерактивної 

іншомовної філологічної освіти у вищих навчальний закладах. Отож, процес англомовної 

підготовки майбутніх авіаторів до професійної самореалізації зумовлюється потребами 

практики в процесі навчання фахівців нової генерації, здатних до професійної самореалізації. 

Ця тенденція відображена в Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти і 

підтримана у нещодавно прийнятому Законі України про освіту. 

Аналіз науково-методичної літератури виявив, що недостатньо висвітленою є проблема 

підготовки курсантів ЛА НАУ з урахуванням іншомовної міжкультурної комунікації, 

формування та розвитку їхньої професійної компетентності. Вивчення вітчизняного досвіду 

процесу оволодіння іноземними мовами спеціалістів для цивільної авіації свідчить про те, що 

професійно-кваліфікаційна підготовка не повною мірою відповідає сучасним потребам. Ця 

невідповідність створює низку суперечностей між наявним науково-методичним 

обґрунтуванням підготовки фахівців цього профілю та її міжнародними стандартами. 

У цьому контексті актуальною є проблема розбудови національної системи освіти 

європейського рівня. Прагнення України до світового освітнього простору актуалізує 

потребу вивчення досвіду організації інтерактивної іншомовної філологічної освіти у вищих 

навчальний закладах.  

Вивчення наукових джерел свідчить про посилення інтересу багатьох науковців до 

проблем викладання іноземної мови для студентів і курсантів.  

Критичне осмислення вітчизняного і зарубіжного досвіду у контексті проблеми 

дослідження, показало, що значними є досягнення у розвитку дуальної професійної 

підготовки майбутніх фахівців цивільної авіації, яке має прикладний характер. А саме, під 

час польоту у територіальному просторі інших держав. 

Мета – на основі цілісного аналізу теоретичного і практичного досвіду професійної 

підготовки представників цивільної авіації у вищих навчальних закладах, виявити 

прогресивні ідеї та методи, окреслити перспективи їх реалізації в ЛА НАУ. 

Відповідно до мети, визначено такі завдання: провести теоретико-методологічний 

аналіз викладання та вивчення іноземної мови у нашому навчальному закладі; дослідити 

провідні підходи до підготовки курсантів ЛА НАУ у сфері професійної компетентності з 

урахуванням вільного володіння іноземною мовою; обґрунтувати перспективні напрями 

щодо можливостей використання європейського передового досвіду методики викладання 

іноземної мови для студентів і курсантів вищих навчальних закладів. 

Хочемо зазначити, що основою інтерактивного навчання у вищих навчальних 

закладах є участь у цьому процeci кожного учасника, як викладача так і студента. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове), де кожна сторона є рівноправним, 

рівнозначним субʼєктом навчального процесу; розуміють, що вони роблять; рефлексують з 

приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb3ID4qubYAhVKZ1AKHfwaArkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glau.kr.ua%2Findex.php%2Fru%2F&usg=AOvVaw3eyu7NiVHL8vii0dKKGOCd
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb3ID4qubYAhVKZ1AKHfwaArkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glau.kr.ua%2Findex.php%2Fru%2F&usg=AOvVaw3eyu7NiVHL8vii0dKKGOCd
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb3ID4qubYAhVKZ1AKHfwaArkQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glau.kr.ua%2Findex.php%2Fru%2F&usg=AOvVaw3eyu7NiVHL8vii0dKKGOCd
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Одним із засобів, що дозволяє удосконалити процес вивчення іноземної мови – 

використанням мультимедійних програм та використання інтерактивної дошки. Електронний 

підручник, також є одним із засобів інтерактивного навчання. Він є носієм потрібної 

інформації, що містить детально структурований навчальний матеріал. Дає можливість у 

повній мірі забезпечити надання аудіовізуальної інформації; здійснює зворотний зв’язок 

через автоматичну систему діагностики знань. 

В освітньому процесі, мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – 

система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, 

графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною 

графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) працює в єдиному комплексі. І являється 

одним із найперспективніших напрямків у вивченні іноземної мови, особливо, за 

професійним спрямування. 

Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, що 

дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео. 

Кількість мультимедійної підтримки на заняттях може бути різною: від кількох 

хвилин до використання мультимедіа впродовж цілої пари. У процесі використання 

мультимедійної підтримки істотно змінюється роль викладача, який виступає передусім 

організатором, координатором пізнавальної діяльності студентів (курсантів). Використання 

інтерактивних форм навчання під час вивчення іноземних мов студентами технічних 

спеціальностей буде більш ефективним, якщо зміст навчального процесу буде 

перегукуватися з майбутньою професійною діяльністю студентів. Викладач повинен зважати 

на рівень володіння мовою студентами, на рівень сформованості комунікативних навичок. 

Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі активного навчання ставали 

усвідомленими. студент повинен розвивати і удосконалювати не лише знання з мови, а й 

усвідомлював їх звʼязок з майбутнім фахом. 

Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних жанрів: 

блок-тема, медіа-урок, само диктант, тестові завдання, медіа проект, медіа твори, творчі 

презентації, віртуальні екскурсії, медіа експресії, літературний портрет, динамічні таблиці, 

статичні таблиці. 

Кожен майбутній авіатор є учасником медіа-проекту, він обирає для себе 

індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, 

наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та 

груповій формах і складається з декількох етапів: 

• відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної 

мультимедіа-технології; 

• створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіа-

презентацій, створених на запропонованому викладачем інформаційному матеріалі. 

Ще однією формою інтерактивного навчання є використання тестових завдань. При 

потребі, їх можна вдало формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні 

програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти 

відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під 

час тематичного оцінювання, аудіювання тощо. 

Самодиктант давно відома форма перевірки отриманих знань, проте у 

мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. Наприклад, якщо розмістити 

на дошці/слайді текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у 

кожного студента був такий самий друкований текст). У процесі роботи усі учасники 

навчального процесу пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи записи. 

Медіа-заняття – це сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють 

впродовж усієї тривалості заняття, сприяючи повному розкриттю й усвідомленню 

студентами (курсантами) теми, що вивчається.  
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Використання необхідного програмного забезпечення і ресурсів у поєднанні з 

інтерактивною дошкою може поліпшити розуміння нових ідей, оскільки інтерактивна дошка 

допомагає викладачу яскравіше і повніше подати новий матеріал. Навчання за допомогою 

інтерактивної дошки набагато ефективніше за навчання тільки з комп'ютером і проектором, 

оскільки має ряд переваг: 

- забезпечує більш повну подачу матеріалу за рахунок використання спеціалізованих 

веб-сайтів; 

- розвиває мотивації до перегляду ресурсів, що сприяють вивченню іноземної мови; 

- надає більших можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і 

соціальних навичок; 

- надає можливості збереження використаних файлів для повторення вже 

опрацьованого матеріалу, вправ; 

- забезпечує багатократне використання викладачем розроблених матеріалів, їх 

поширенню/обміну; 

- стимулює професійне зростання як викладача, так і студентів (курсантів), спонукає 

їх на пошук нових підходів до навчання. 

Під інтерактивним навчанням ми розуміємо спеціальну форму організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету: створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен студент відчуває свою yспішність, інтелектуальну спроможність, 

набуде якісних знань. Отож, комп’ютер та інтерактивні дошки на заняттях з іноземної мови 

поступово стають звичними засобами у навчальному процесі. 

До інтерактивних методів вивчення іноземної мови, також належать: самостійна 

робота під контролем викладача, проблемні та творчі завдання, робота в парах, запитання від 

студента до викладача і навпаки, фронтальні технології. Використовуючи методику роботи в 

парах, варто для початку обговорити завдання, короткий текст; взяти інтерв'ю, визначити 

ставлення (думку) партнера до того чи іншого питання, твердження і т.д.; зробити критичний 

аналіз роботи один одного; сформулювати підсумок теми, що вивчається тощо. 

На думку А. В. Павлович (Національний технічний університет України), 

використовуючи на парах фронтальні технології інтерактивного навчання, варто надавати 

перевагу таким методам: «Мікрофон», незакінчені речення (поєднується з вправою 

«Мікрофон»), «Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», «Дерево рішень» та ін. 

Найбільш вдалими формами парної і групової роботи науковець вважає: 

- внутрішні (зовнішні) кола (inside/outsidecircles); 

- мозковий штурм (brainstorm); 

- обмін думками (think-pair-share); 

- парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші. 

До цікавих позакласних інтерактивних занять ми віднесли екскурсії англійською 

мовою та зйомка відео репортажу. Важливим етапом проведення позакласного заходу є 

підготовка: розподілення ролей між студентами, затвердження маршрутного листа, 

самостійний пошук студентами інформації та затвердження її викладачем, який виступає у 

ролі експерта. 

Висновки. Як показує досвід, застосовуючи ці методи, викладач змушує студента 

активно сприймати/здобувати, переробляти й реалізовувати навчальну інформацію. 

Інтерактивні технології сприяють, як поглибленню та вдосконаленню знань, так і імітації 

індивідуальної та колективної діяльності. Вміле застосування інтерактивних прийомів у 

навчанні також сприяє формуванню навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів. 

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання та проектних технологій 

забезпечують можливість їх вибору для викладача. Проте, варто підкреслити необхідність 

ретельної підготовки до кожного заняття, на якому використовуються інтерактивні види 

робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, 

передбачити та уникнути стомлюваності під час навчального процесу, а, по-друге, треба, 
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щоб інноваційні завдання допомагали створити ситуації успіху для кожного. Використання 

інтерактивних технологій вимагає детального аналізу, оскільки такі методики потребують 

значної кількості часу підготовки викладача, проте, водночас, результат застосування 

новітніх технологій стає стимулом для подальшої роботи [2-3]. 

Отож, застосування iнтерактивних методів та технологій під час навчального процесу, 

надає можливість залучити кожного учасника до обговорення поставленої проблеми, а це 

сприяє гарному засвоєнню матеріалу, розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення. 
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APPLICATION OF INTERACTIVE AND PROJECT TECHNOLOGIES IN STUDYING 

FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract. The article describes the experience of using the interactive and project 

technologies at the lessons of foreign languages at higher educational establishments in order to 

intensify the students’ knowledge and skills in communication; the advantages of these methods 

have been demonstrated; paying most attention to their perspectives. The possibilities of the 

interactive desk use have been shown, which is the main way of operative didactic provision of the 

foreign language methods.  

The interactive technologies promote the intensification and perfection of knowledge as well 

as the simulation of individual and collective activities. Besides they develop creative affords, 

independence in solving problematic situations and produce positive aspects of the future 

specialists’ dynamic stereotype. 

The application of interactive forms of study in learning foreign languages by the students of 

technical specialties will be even more effective if the nature of the training process has something 

in common with the students’ future professional activities. The teacher must take into account the 

level of the students’ knowledge of the foreign language, as well as the level of the communicative 

habits formation. One should keep it in mind that the theoretical knowledge has become proper 

understood in the process of active studying. The student must develop and perfect not only the 

knowledge of the language but to be aware of the interconnection of this knowledge with their 

future specialty. 

Having analyzed a number of training methods which are used in studying foreign 

languages in technical higher educational establishments one can come to the conclusion that they 

give the students possibilities to detect problems, collect and analyze information, find alternative 

solutions and choose the most optimal way of solving the problems in process of both individual 

and group work. 
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The above mentioned characteristics of these technologies make it possible to understand 

that their use in organizing foreign language training process in the higher educational 

establishments is an important factor of upgrading the quality of the students’ professional and 

communicative training as future specialists. 

So an urgent necessity appears to use more actively the interactive technologies in the 

practice of the higher school, in particular detailed methodological organization of the role and 

project foreign language learning by the future specialists. 

Key words: Interactive technologies, training methods and ways, interactive desk, 

information-communicative technologies, electronic learn-book. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 

 

В статье на основе анализа научно-методической литературы, результатов 

собственных исследований определена целесообразность использования в учебном процесса 

физкультурного вуза новых способов формирования теоретических компетенций 

студентов-спортсменов. Показано, что специфики организации обучения в таком вузе 

диктует необходимость сочетания индивидуальных форм занятий при использовании 

аудиолекций с современными интерактивными формами проведения лекций. Из общего 

числа опрошенных студентов и магистрантов ГИФКС-а 85% отметили необходимость 

использования в учебном процессе «лекций с заранее запланироваными ошибками». По их 

мнению, такие занятия проходят более интересно, неординарно, эмоционально насыщенно. 

Примерно 76% студентов пожелали, как можно скорее использовать в учебном процессе 

ауидолекции. Целесообразно в вузе иметь фонд аудиолекций, включающий ключевые 

тематики по всем учебным дисциплинам.  

Ключевые слова: учебный процесс, физкультурный вуз, теоретические компетенции, 

аудиолекции, индивидуальные занятия, современные лекции. 

 

Постановка проблемы. Происходящие в обществе социально-экономические 

преобразования диктуют необходимость осуществления глубоких реформ во многих 

областях деятельности человека, в том числе и в высшем образовании. В контексте 

Болонского процесса продолжается создание общеевропейского образовательного 

пространства, предполагающего интеграцию систем образования, сотрудничество в 

использовании различных форм организации процесса обучения, контроле уровня 

подготовленности выпускников. 

В свете реформы высшего образования происходит тенденция смещения акцента с 

усвоения большого объема научных знаний на развитие инициативы, креативных 

способностей и саморазвития студентов. Успех решения данной проблемы связан как с 

актуализацией содержания профессиональной подготовки, так и задачами разработки новых 

методов и форм обучения. Сегодня в образовательном процессе высшей школы определился 

ряд проблем, связанных с модернизацией и совершенствованием процесса преподавания, 

использованием в учебном процессе активных методов обучения, к которым можно отнести 

разные формы современных лекций.  

В этом аспекте научный и практический интерес представляют исследования, 

направленные на изучение возможностей современных форм организации учебного 

процесса, направленных на активное усвоение студентами необходимых знаний, развитие 

творческих способностей.  

Анализ последний исследований и публикаций.  В учебной и научной литературе 

по данной проблеме представлены современные формы организации лекций [4; 6; 8], в том 

числе факт использования технологии видеолекций в образовательном холдинге Сибирского 

государственного университета [1]. Однако в изученных работах не разъяснены многие 

вопросы, связанные с особенностями их организации и проведения при подготовке 

специалистов различного направления, методикой их использования на различных учебных 

курсах бакалавриата, магистратуры и т.д.  
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Цель исследования: изучить особенности организации процесса обучения в 

физкультурном вузе и возможность использования современных способов формирования 

теоретических компетенций у студентов-спортсменов. 

Изложение основного материла. В настоящее время в учебном процессе 

большинства зарубежных вузов значительное время отведено самостоятельным занятим, 

объем которых более чем в 3 раза превышает аудиторные формы организации учебного 

процесса [4]. Следует признать, что наряду с положительной стороной такой подход не 

лишен ряда негативных моментов. В частности, в учебном процессе уменьшение количества 

лекций, на наш взгляд, может отрицательно сказаться на таких важных ее функциях, как 

мотивационная, организационно-ориентировочная, методологическая. При этом теряется 

дидактическая ценность лекций как формы передачи большого объема информации, 

переработанной в соответствии с особенностями учебной аудитории и решающей другие 

важные задачи. По причине малого объема лекций снижается эмоциональная составляющая 

учебного процесса, что может негативно сказаться как на степени познавательного интереса 

студентов к изучаемому предмету, так и на воспитывающем векторе обучения.  

Подготовке высококвалифицированных может помочь внедрение в вузовское 

образование современных форм проведения лекций: проблемные, бинарные, дискуссии, 

лекции с заранее запланированными ошибками, пресс-конференции и т.д. [6; 8]. 

Их разнообразие и грамотное использование делает такую форму организации 

учебного процесса более гибкой, учитывающей специфику вуза, особенности обучаемой 

аудитории, изучаемого предмета и конкретной темы.  

Известно, что основная направленность лекций – формировать теоретические 

компетенции будущего специалиста. В литературе имеется множество определений понятия 

«компетенция». Так, в словаре русского языка С. И. Ожегова компетенция определяется как 

«круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» [5].  

Согласно данным Н. Романовской американские специалисты по психологии труда 

определяют компетенцию как важную «характеристику деятельности», которая проявляется в 

ее успешном выполнении и включает знания, умения, способности, иные характеристики [7]. 

Если обратиться к словарю узкоспециализированных терминов европейского фонда 

образования, то здесь компетенция определяется как: «способность делать что-либо хорошо 

или эффективно; соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу» [3]. 

По другому определению компетенция – совокупность профессиональных знаний и умений, 

способов выполнения этой деятельности [2]. 

По-существу, структура профессиональных компетенций выпускника вуза должна 

включать как минимум два взаимосвязанных компонента: теоретический и практический. 

Необходимо отметить, что теоретические компетенции учителя физической культуры 

и тренера связаны не только с содержанием формируемых знаний, но областями их 

практического применения при выполнении разнообразных профессиональных функций: 

учебно-тренировочной, воспитательной, образовательной, развивающей, оздоровительной, 

планирования, контроля, учета процесса физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовки и участия в соревнованиях, отбора и селекции спортсменов, обеспечения 

безопасности на занятиях и т.д. 

Организация процесса высшего физкультурного образования имеет некоторые 

особенности. К примеру, в государственном институте физической культуры и спорта 

Армении (ГИФКСА) определенная часть общего объема учебной нагрузки отведена 

овладению знаниями, совершенствованию спортивного мастерства студентов, 

формированию практических навыков в различных видах спорта: волейболе, баскетболе, 

футболе, подвижных играх, плавании, гимнастике, стрельбе и т.д. Другая часть учебной 

нагрузки запланирована на прохождение теоретических предметов. 
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В частности, программой подготовки специалистов по направлению «Бакалавр 

педагогики» предусмотрено прохождение практических учебных предметов в объеме 3989 

(55,4%), а теоретических – 3211 часов (44,6%). 

Следует отметить, что в физкультурном вузе многие студенты в период обучения 

продолжают активно тренироваться в составе сборной команды института, клуба или 

национальной команды страны, что связано с тренировками, частым участием на 

соревнованиях и на учебно-тренировочных сборах. Это может отразиться негативно 

сказаться на посещаемости учебных лекций, графике прохождения учебного материала, а в 

итоге – на академической успеваемости студентов.  

В эффективном формировании у студентов-спортсменов теоретических компетенций, в 

восполнении знаний, большую роль могут сыграть индивидуальные занятия с использованием 

аудиолекций. Современные смартфоны с их большими техническими возможностями могут 

стать эффективным инструментом в овладении теми знаниями, которые не были 

сформированы у студентов из-за пропуска лекционных уроков. В связи с этим целесообразно в 

вузе иметь фонд аудиолекций, включающий ключевые тематики по всем учебным 

дисциплинам. Способы пользования ими разнообразны: прямое прослушивание из фонда 

библиотеки вуза, прослушивание из памяти смартфона и т.д. Ответы на вопросы, 

возникающие у студентов-спортсменов, могут быть получены в процессе дополнительной 

прямой аудио и видеосвязи с преподавателем учебной дисциплины.  

Изучение мнения студентов по данному вопросу в ГИФКС-а выявило, что 

большинство из них (76%) приветствовали использование в учебном процессе ауидолекций, 

и даже изъявило желание воспользоваться ими уже в проходящем учебном семестре. Почти 

16% опрошенных отрицательно отнеслись к такой форме пополнения знаний. Остальные 8% 

опрошенных к аудиолекциям не проявило особого интереса. 

Следует отметить, что большая двигательная активность в течение учебного дня и 

недели, сочетание теоретических и практических занятий существенно сказывается на 

физической утомляемости студентов. В отличие от студентов нефизкультурых вузов,  

которые после учебных занятий  устают преимущественно умственно, у студентов–

спортсменов проявляется одновременно физическая и умственная усталость. Это требует 

дополнительного времени на восстановление физических и умственных сил, что, на наш 

взгляд, снижает возможность широкого использования потенциальных возможностей 

индивидуальных занятий.  

Следует признать, что такой современный подход в процессе овладения 

теоретическими знаниям как аудиолекции должен быть дополнен аудиторными лекциями, 

однако при обязательном использовании современных форм ее организации. 

Опыт чтения лекций «с заранее запланированными ошибками» в учебном процессе 

бакалавров и магистрантов ГИФКСА при прохождении предметов «Общая педагогика и 

педагогика спорта», «Педагогика и психология высшего образования» позволило выделить 

некоторые ключевые моменты ее использования. 

Такая лекция выполняет несколько функций. С одной стороны, она стимулирует 

познавательную активность студентов, с другой – выполняет контрольную функцию, 

выявляя степень усвоения знаний по предмету, уровень формирования умений и навыков, 

степень развития интеллектуальных способностей. В качестве итога контрольной функции 

следует отметить ее коррегирующее значение, которое позволяет преподавателю выявить 

недочеты в преподаваемом материале, дает возможность вносить в содержание лекции 

необходимые поправки. 

Как отмечают специалисты, в содержании такой лекции заранее должно быть 

заложено определенное количество ошибок содержательного, методического или 

орфографического характера. В ходе урока ошибки специально скрываются, чтобы их не так 

легко можно было обнаружить, а список ошибок рекомендуется предъявлять лишь в конце 
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лекции [3]. Подготовка к такому занятию требует высокого уровня владения материалом и 

лекторского мастерства.  

Дополним, что опытный преподаватель даже по ходу лекции может вносить 

определенные ошибки, ориентируясь на особенности содержания конкретной лекции, общее 

«состояние» аудитории и место урока в расписании учебного дня.  

Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и представлять их в конце занятия. На разбор ошибок обычно отводится 

10-15 минут [3; 7]. В процессе использования такой формы лекций важно придерживаться 

некоторых организационных и методических моментов, касающихся количества планируемых 

ошибок, периодичности их использования, а также содержания (сути) самих ошибок, 

варьирующихся от простых до более сложных. К сожалению, в научно-методической и 

учебной литературе не представлены ответы на эти и многие другие вопросы.  

Анализ проведения таких лекций в ГИФКСА выявил целесообразность использования 

в течение одного занятия всего 4-5 запланированных ошибок. Даже такое небольшое их 

число позволяет на должном уровне поддерживать уровень внимания и аналитическую 

активность слушателей. По сравнению с рекомендуемым в литературе подходом, когда 

разбор ошибок предлагается проводить в конце занятия, их обсуждение в процессе 

обнаружения позволяет студентам на протяжении всего занятия анализировать учебный 

материал, постоянно поддерживать познавательную активность.  

Вместе с этим преподаватель может так спланировать учебную ситуацию, что даже 

при отсутствии запланированной ошибки, слушатели могут включаться в активное 

обсуждение содержания той или иной части лекционного материала, дискутировать друг с 

другом. Опыт проведения таких занятий в ГИФКС-а показал, что целесообразно в начале 

лекции в качестве «разминки» предлагать студентам явные, простые ошибки, тем самым 

активизируя внимание, активно вовлекая их в учебный процесс.  

Собственные наблюдения показали, что использование в учебном процессе 

студентов-спортсменов таких лекций, в целом способствовало более интересному 

проведению урока,  длительному сохранению активного внимания, более продуктивному 

развитию аналитических способностей, развитию мыслительных процессов и, что не 

маловажно, повышению эмоциональной составляющей занятий. Несомненно, в работе с 

магистрантами степень сложности планируемых ошибок должна быть более высокой, однако 

их количество целесообразно оставлять в рекомендуемых пределах.  

При проведении такой лекции студенты обычно устают уже через 20-25 минут после 

начала урока, когда они не в состоянии не только глубоко осмысливать, но и активно 

анализировать предлагаемый материал. Поэтому в ходе такой лекции минимум один-два раза 

следует дать студентам возможность короткого отдыха и переключения внимание на другие 

вопросы, даже не относящиеся обсуждаемой теме.    

Второй немаловажный момент при проведении данного типа лекций связан с 

частотой их проведения в течение семестра. Однозначно, что частое проведение «лекций с 

заранее запланированными ошибками» нецелесообразно по нескольким причинам. Прежде 

всего их многократное и последовательное использование в учебном полугодии может 

привести к снижению интереса слушателей к этой форме освоения учебного материала. К 

тому же по разным причинам аудитория не всегда готова активно слушать такую лекцию. 

Поэтому сочетание различных новых форм лекций может обеспечить высокую 

эффективность этой формы организации занятий и позволит продуктивно решать стоящие 

перед ней задачи. 

«Лекции с заранее запланированными ошибками» рекомендуется проводить в 

середине прохождения определенного раздела учебного предмета или на этапе его 

завершения, когда студенты уже достаточно хорошо владеют понятийным аппаратом и 

могут безошибочно ориентироваться в специальных терминах. Следует добавить, что в 

учебном процессе такую форму лекций можно начинать использовать лишь со 2-го курса. 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

183 

 

Однако при этом целесообразно вначале планировать простые ошибки, усложняя их по ходу 

прохождения учебного материала. 

Анкетный опрос, проведенный среди бакалавров и магистрантов института, выявил, 

что более 85% опрошенных положительно относятся к этой форме организации лекций. По 

их мнению, такие занятия проходят более интересно, неординарно, эмоционально 

насыщенно. Отметим, что при этом формирование знаний, интеллектуальных умений, 

навыков, скорее всего, происходит более продуктивно. Около 10% студентов отрицательно 

отнеслись к такой форме проведения лекций, а 5% из них не смогли сориентироваться в 

целесообразности их использования. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основе анализа научно-

методической литературы, изучения особенностей организации процесса обучения в 

физкультурном вузе, анализа результатов собственных исследований, стало возможным 

определить возможность использования современных форм организации учебного процесса 

студентов-спортсменов. Сочетание индивидуальных форм занятий при использовании 

аудиолекций с современными формами организации аудиторных лекций может 

способствовать более продуктивному решению образовательных и воспитательных задач. 

Использование в учебном процессе студентов физкультурного вуза «лекций с заранее 

запланированными ошибками» позволяет повышать эмоциональную составляющую урока, 

делать ее более интересной, активно развивать интеллектульные способности, формировать 

теоретические компетенции студентов. 

В дальнейшем предполагается изучить особенности влияния предложенных форм 

организации учебного процесса на академическую успеваемость студентов физкультурного 

вуза, степень развитие отдельных интеллектуальных способностей, а также возможность и 

продуктивность использования других новых форм лекций. 
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MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE PROCESS OF 

THEORETICAL COMPETENCES OF PHYSICAL CULTURE UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract. Based on the scientific and methodological literature analysis and the results of 

own research, the practicability of using new methods to form  theoretical competences of student 

athletes in the educational process of physical culture universities has been determined in this 

article. It is shown that the specifics of education in such universities dictates the necessity to 

combine individual forms of training when using audio lectures with modern interactive forms of 

lecturing. 

The analysis of conducting such lectures in ASIPCS revealed the expediency of using only 4-

5 preplanned mistakes during one lesson. This number of mistakes is sufficient to maintain the 

attention and analytical activity of students at a proper level. This kind of lectures can be used from 

the second year of study during the educational process. At the same time, it is expedient at first to 

propose simple mistakes, complicating them along the educational process. 

Of the total number of interviewed students and masters of ASIPCS, 85% noted the necessity 

to use "the lectures with preplanned mistakes" in the educational process. About 10% of students 

negatively reacted to this form of lectures, and 5% of them could not orientate in the expediency of 

using them. 

The audio lectures can be of great assistance in the effective formation of theoretical 

competences among the student- athletes. It is expedient to have a bank of audio lectures in the 

university, which will include key topics in all academic disciplines. 

Approximately 76% of the surveyed students positively appreciated the possibility of using 

audio lectures in the educational process. Nearly 16% of them negatively reacted to this form of 

knowledge replenishment. The remaining 8% of students did not show much interest in audio 

lectures. 

Keywords: educational process, physical culture university, theoretical competences, audio 

lectures, individual trainings, modern lectures. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

В статье представлены цели, задачи акмеологии и в частности педагогической 

акмеологии, а также акмеологический подход в профессиональной образовательной 

системе. Проведен анализ понятия «профессионализма педагога», после чего рассмотрена 

акмеограмма педагога с интересными комментариями. 

В статье трактуются пути, этапы и уровни формирования акмеограммы педагога, 

придающие ей целлостность. 

Статья заканчивается представлением современных требований к педагогу-

новатору, исполняющему главную роль в инновационной педагогической деятельности. 

Ключевые слова: Педагогическая деятельность, педагогическая акмеология, 

акмеологический подход, профессионализм педагога, акмеограмма, педагогическое 

мастерство, педагогическая креативность, педагог-исследователь, педагог-новатор. 

 

Постановка проблемы. Акмеологический подход к профессиональной деятельности 

педагога 21-го века является одним из главных вопросов в педагогике данного периода, так 

как сегодня для развития науки и образования в условиях постоянно меняющегося мира и 

прогресса в технологии необходимы специалисты с высоким уровнем профессионализма. Во 

всем мире, как и среди нас, существует недостаток педагогов, достигших вершин в своей 

профессиональной деятельности. Этим и обусловлен выбор, а также изучение данной 

проблемы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Наше первое исследование, 

относящееся к педагогической акмеологии, а также данная статья, касающаяся 

акмеологического подхода к профессиональной деятельности современного педагога, 

являются первыми исследованиями, проводимыми в Армении. Изучение педагогической 

акмеологии, как научной отрасли, проводится нами (Н. К. Арутюнян) с 2016 года и все еще 

нуждается в дальнейшем рассмотрении многих вопросов. 

В зарубежных же странах существуют интересные исследования, касающиеся как 

педагогической акмеологии, так и акмеограммы педагога. Эти вопросы затрагивают в своих 

исследованиях А. А. Деркач «Акмеология», Н. В. Кузьмина «Акмеология» и А. А. Бодалев 

«Вершина в развитии взрослого человека», которые в своих работах предоставили 

своеобразные подходы к рассматриваемым вопросам. 

Цель статьи. Целью данного исследования является представление цели, задач 

педагогической акмеологии, а также анализирование понятий «профессионализм педагога» и 

«акмеограмма педагога», предлагая им интересные комментарии. Целью данной статьи 

является также рассматрение путей, этапов и уровней формирования акмеограммы педагога. 
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Изложение основного материала. Акмеология – наука о закономерностях, условиях, 

факторах и стимулах, содействующих или препятствующих самореализации творческих 

потенциалов зрелых людей в процессе самодвижения к вершинам профессионализма и 

продуктивности созидательной деятельности, воплощаемой в социально значимых 

продуктах культуры, искусства, литературы, науки, техники, образования, а также в самом 

человеке Н. В Кузьмина 4, с. 116. 

Согласно А. А. Деркачу и А. А. Бодалеву акмеология – наука, возникшая на стыке 

естественных, общественных, гуманитарных и технических дисциплин и изучающая 

закономерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости особенно при 

достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии 2, с. 14; 1, с. 47. 

Поскольку акмеология – комплексная наука, к настоящему времени ею уже 

выработаны и обобщены значительное множество данных, освещающих феноменологию, 

закономерности и механизмы движения к вершинам не индивидного и не личностного 

развития, а по существу – профессионального в различных сферах профессиональной 

деятельности, то эти результаты, без сомнения, представляют интерес для педагогики. 

Педагогическая акмеология – это наука о путях достижения профессионализма и 

компетентности в педагогической деятельности. 

Акмеологический подход в современной системе профессионального образования 

состоит в обеспечении усиления профессиональной мотивации, стимулирования реализации 

творческого потенциала, выявления и плодотворного использования личностных ресурсов 

для достижения успеха в профессиональной деятельности педагога. 

Одно из центральных понятий педагогической акмеологии – понятие 

профессионализма педагога. Под ним понимается интегральная характеристика личности 

педагога, предполагающая владение им несколькими видами профессиональной 

деятельности и наличие у педагога сочетания профессионально важных психологических 

качеств, которые обеспечивают эффективное решение профессиональных педагогических 

задач по обучению и воспитанию учащихся. 

Профессионализм с позиции акмеологии – это свойство саморазвивающейся личности, 

осуществляющей движение к «акме» или к вершине мастерства в профессии. Акмеология 

изучает основные подходы к развитию профессионала, а также те факторы, условия, 

механизмы, которые определяют успешность совершенствования и самосовершенствования 

личности, полноту ее самореализации в профессии и в жизни в целом. 

Говоря о высоком профессионализме человека, имеется ввиду не только яркое 

развитие способности, но и глубокие и широкие знания в той области деятельности, в 

которой этот профессионализм проявляется, а также нестандартное владение умениями, 

необходимыми для успешного выполнения этой деятельности. 

Профессионализм педагога – это интегральная психологическая характеристика 

личности педагога, включающая наличие видов профессиональной деятельности и сочетание 

личностных профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективное решение 

профессиональных задач по обучению и воспитанию подрастающего поколения, а также 

задач профессионального самосовершенствования. 

Под акмеограммой педагога подразумевается программа продвижения педагога к 

вершинам профессионализма, к его профессиональному акме. Это документ, в котором 

отражена индивидуальная «траектория» восхождения данного конкретного педагога к 

вершинам профессионализма, программа перехода от одного уровня профессионализма к 

другому, более высокому. Акмеограмма педагога является средством продвижения педагога 

к профессионализму, к достижению педагогом своего профессионального акме, а также 

средством самоконтроля за этим движением 3, с. 56. 

По мнению В. Г. Зазыкина акмеограмма – основной метод акмеографического подхода, 

представляет собой систему требований, условий и факторов, способствующих прогрессивному 

развитию и прежде всего развитию профессионализма личности и деятельности конкретных 
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субъектов труда. Акмеограмма всегда индивидуальна, формально она представляет собой 

индивидуальный «срез» потенциального субъекта деятельности, его возможностей и 

перспектив, компенсируемых и некомпенсируемых свойств. Акмеограмма является 

обобщающей категорией по отношению к профессиограмме и психограмме [6]. 

Акмеограмму педагога целесообразно соотнести с профессиограммой педагога. 

Профессиограмма отражает социальные требования к профессиональной деятельности и 

личности специалиста. В профессиограмме отражается перечень социально одобряемых 

профессиональных задач, профессиональных приемов и технологий, а также перечень 

желательных для данной профессии качеств личности специалиста. В литературе описан ряд 

вариантов профессиограммы педагога (А. К .Маркова, В. А. Сластенин, Л. Ф. Спирин и др.). 

Профессиограмма педагога раскрывает особенности успешного выполнения 

профессиональной деятельности, требования к достижению социально приемлемого 

результата. 

Акмеограмма педагога выявляет пути продвижения педагога к более высоким 

уровням профессионализма. Поэтому акмеограмма может включать в свою структуру задачи 

профессионального совершенствования педагога (например, овладение новыми методами 

обучения, выработку своего индивидуального стиля и др.), способы и приемы овладения 

этим новым уровнем профессионализма (например, посещение и анализ уроков своих 

коллег, анализ своих педагогических приемов и результатов обученности учащихся и др.), 

сроки достижения новых, более высоких результатов. 

Акмеограмма педагога намечает пути совершенствования профессиональной 

деятельности и продвижения к новым уровням педагогического мастерства и творчества. 

Акмеограммы педагога могут отличаться друг от друга по целям (каких новых уровней 

профессионализма намечается достигнуть), по характеру и динамике траектории (каких 

новых результатов предлагается достичь путем постепенного систематического 

продвижения или путем приложения больших усилий и стремительного подъема). 

При построении акмеограммы педагога необходимо учитывать, что планирование 

каждой новой ступени профессионализма, новой профессиональной позиции целесообразно 

подкреплять определением тех конкретных профессионально важных качеств личности, 

которые необходимы на этой ступени. 

А. А. Деркач отмечает следующие ступени: 

• Ступень эрудита требует от педагога теоретического педагогического мышления, 

интереса к изучению другого человека, чувствительности ко всему новому и интересному в 

науке и практике. 

• Ступень мастера означает переход к практическому педагогическому мышлению 

и воплощению в своей практике лучших образцов профессионального ответа, что требует 

педагогического целеполаганияи наблюдательности, педагогической интуиции и 

импровизации. 

• Позиция диагноста требует от педагога владения педагогическим 

диагностическим мышлением, внимания к индивидуальным вариантам психического 

развития, педагогического чутьяи прогнозирования. 

•  Ступень гуманиста обеспечивается такими личностными качествами педагога, 

как гуманистическая ориентация на развитие личности учащихся, педагогическая эмпатия, 

педагогический такт, профессиональная чувствительность.  

• Ступень самодиагноста опирается на такие качества личности педагога, как 

зрелое профессиональное самоопределение, самосознание, педагогическая рефлексия.  

• Позиция новатора, творца требует от педагога гибкого педагогического 

мышления, педагогической интуиции, импровизации, способности действовать в условиях 

неопределенности. Педагог-новатор должен также обладать творческими педагогическими 

способностями, новым педагогическим мышлением, готовностью отойти от штампов и 

стереотипов, мотивационной активностью, интересом к инновациям. 
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• Педагог-исследователь, осуществляющий варьирование условий своей 

деятельности и прослеживающий изменение результатов, должен владеть исследовательской 

культурой, перспективным педагогическим целеполаганием. 

• Педагог, желающий подняться на ступень осознанной индивидуальности, 

должен развивать у себя качества самобытности в восприятии профессиональных и 

жизненных явлений, индивидуального самовыражения в профессиональной деятельности, 

владения индивидуальным стилем, уважения к индивидуальности других людей. 

• Педагог, стремящийся стать участником педагогического сотрудничества, 

должен анализировать и изучать у себя качества, способности к владению гибкими 

ролевыми позициями, терпимости, эмпатии. (3, с. 56) 

Акмеограмма педагога может включать все названные выше уровни и ступени 

профессионализма – мастерство, творчество, исследовательский и инновационный подход, 

саморазвитие, сотрудничество с коллегами. Достижение более высоких уровней 

профессионализма планируется в акмеограмме через овладение плавными видами 

педагогической деятельности и развитие новых профессионально важных качеств, что и 

требуется в 21-ом веке. 

Центральной фигурой инновационно-педагогической деятельности является педагог-

новатор, который может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, 

пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций. 

Педагог-новатор – это педагог, стремящийся к максимальной творческой самореализации, 

усматривающий противоречия в функционировании, развитии системы образования и 

создающий на этой основе свои оригинальные способы или даже системы обучения, 

воспитания, контроля и др. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате анализа 

проблемы в данной статье мы пришли к выводу, что в каждой стране для передового 

развития образования и педагогики необходимы кадры педагога-акмеолога, которые 

благодаря только своим высококвалифицированным профессиональным знаниям и типом 

творца-новатора могут продвинуть науку и образование в соответствии с 21-ым веком. 

Данное исследование в дальнейшем будет иметь свое продолжение. 
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ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A MODERN 

PEDAGOGUE 

 

Abstract. The present article presents aims and objectives of acmeology and pedagogical 

acmeology, as well as acmeological approach in professional education system. The concept of 

"professionalism of pedagogue" is analyzed, which is followed by the pedagogical acmeogramm, 

performing interesting comments.  

Steps, positions and levels of pedagogical acmeogramm are discussed, which makes it 

complete. 

The question is stated in the article that the pedagogical acmeogramm outlines new 

progressive ways of professional improvement, pedagogical mastery and creativity. The 

acmeogramms of pedagogue can be differentiated with the aims (wich levels of professionality are 

outlined to be achieved), with the characteristic and movement of trajectory (which new results are 

proposed to be achieved through gradual systematic advancement or by applying greater effort and 

rapid upsurge).    

Acmeological approach to the professional activity of pedagogue is contemporary 

requirement, because it is needed the staff with high professional level for the development of 

science and education in the current changing word and in the conditions of contemporary 

technologies.  

The article ends with the introduction of modern requirements for pedagogue-innovator, 

who is the main character of innovation-pedagogical activity. 

We have get a conclusion, as a result of the analyses of the problem in the article, that we 

need a pedagogue-acmeologists in each country, and we can state that professional knowledge, 

creative-innovative qualities of them can promote to the enhancement of the science and education, 

walking parallel to the 21st century.    

Key words: Professional activity; pedagogical acmeology; acmeological approach; 

pedagogical professionalism; acmeogramm; pedagogical skill; pedagogical creativity; pedagogue-

researcher; pedagogue-innovator. 
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СООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА 

 

В данной статье нами подробно рассмотрены понятия национальная и 

общечеловеческая ценность.Показана их тесная взаимосвязь и роль для обеспечения 

продуктивного результата формирования, развития и социализации личности. В 

статьетакже представленаважнейшая роль осознанногосоотношениянациональной и 

общечеловеческой ценностейдля формирования продуктивной деятельности будущего 

педагога ив укреплении государственности. Для этого очень важносоздание поколения, 

имеющее не только общечеловеческое, национальное мышление и воспитание. 

Ключевые слова: национальная и общечеловеческая ценность, социально-культурная 

среда, этническое самосознание, формирование личности, социализация, ценностная 

система, развитие, семейное воспитание. 

 

Постановка проблемы. В 21-ом веке, в период проявления гуманнизма, 

технического прогресса, научных исследований и большого потока инфомации в жизни 

каждого народа в основе воспитания человека лежит формирование такого гражданина, в 

котором должны сочетаться национальные ценности, присущие как своему народу, так и 

унаследованные его предками. 

В процессе формиравания системы ценностей, обучения и воспитания нового 

поколения значимую роль играет будущий педагог, цель которого является создание 

покаления, имеющего национальный облик, одаренный нравственными и национальными 

ценностями. Для осуществления этой цели необходимо исследовать не только отечественные 

и мировые науки, но и прошлую наследственность педагогики и его современный опыт и 

методологию. 

Анализ последних исследований и публикации. В рамках этой статьи была 

предпринята попытка нового интерпретирования и представления проблемы взаимосвязи 

между национальными и общечеловеческими ценностями при формировании нового 

поколения, учитывая требования времени и присущую ему роль будущегопедагога.Эти 

вопросы затрагивают в своих исследованиях как отечественные так и зарубежные ученые-

педагоги (А. Налчаджян «Этнопедагогика», 2002 г., С. А. Геворгян «Роль и значение 

национального образования в процессе армянского воспитания учащихся», 2002 г., Г. Н. Волков 

«Этнопедагогика», 1999 г., В. С. Кукушин «Этнопедагогика», 2000 г., С. Н. Федорова 

«Этнокультурное развитие детей, психолого-педагогическое сопровождение», 2014 г. и др.), 

которые в своих работах предоставили своеобразные подходы к рассматриваемой теме. Их 

ценные приобретения и достижения не утратили свою роль и значимость в наши дни. 

Цель статьи. Целью исследования является всесторонее рассмотрение 

понятия«национальной и общечеловеческой ценностей», показав их взаимосвязь, а также 

роль соотношения национальной и общечеловеческой ценностей для формирования 

продуктивной деятельности будущего педагога. 

В жизни каждого народа в основе воспитания для утверждения человеческой 

разумной осознанности единственным верным путем является формирование такого 

гражданина, в котором должны сочетаться национальные ценности, присущие как своему 

народу, так и унаследованные его предками. Последние во всех проявлениях групповой 
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идентичности человека рассматриваются как «наиболее фундаментальные и объемные». В 

условиях беспрерывно меняющегося общества меняются как подходы к содержанию и 

значению культурных ценностей прошлого, так и методы их передачи. Следовательно 

появляются задачи для разработки новых подходов, возникает необходимость освоения 

ключей культурной наследственности, формирующей современную культурную среду 

[1, с. 12]. Это обстоятельство более осложняет проблему сохранения национальных 

ценностей, решение которой предназначено как государству, так и каждому гражданину. 

В 21-ом веке, в периоде проявления гуманнизма, технического прогресса, научных 

исследований, большого потока информации, информационного развития формируется, 

воспитывается и развивается современный носитель этнической культуры. Каким является 

современное поколение, каковы их требования и интересы и какой системой ценностей они 

руководствуются? Не секрет, что каждое поколение имеет свой образный идеал, по которому 

измеряются его ценности и цели. Поколения являются связывающим звеном между 

прошлым и будущим, обеспечивающие как последовательность, так и изменчивость 

ценностей, присущих данному периоду. 

Развитие личности полноценного носителя этнической культуры и процесс его 

социализации в разные исторические периоды был различным, обусловленным 

разнообразными обстоятельствами, начиная с исторических событий, характерных для 

данного периода, и. заканчивая сложными и стихийными изменениями человеческого 

мышления. С этой точки зрения 21-ый век также не исключение. Социально-экономические 

изменения, многочисленные внешние и внутренние политические факторы в начале века 

имели свои печальные последствия, создавая благоприятную почву для активной 

деятельности разнохарактерных отрицательных явлений. В условиях подобных вызовов у 

молодого поколения с поверхностными знаниями о системе ценностей, наследованных от 

предков, или при абсолютном незнании их национальные ценности переходят на второй 

план, делая доступным и легким частые не благоприятные условия для глобализации, что 

оказало отрицательное влияние на индивидуальность, жизнеспособность и целостную 

систему молодого поколения. В отличие от прошлого века многие из сегодняшних 

национальных добродетелей приобрели иной характер, изменились взгляды на ценности, а 

именно, этно-культурные особенности в некоторой степени отбрасываются на задний план, 

подвергая опасности и делая уязвимым культурную идентичность для внешней информации. 

Преодоление вышеупамянутой проблемы осуществляется новым поколением. Чем 

они изменчивее, тем стабильнее становится необходимость их решения. Поэтому это 

поколение отличается не только прогрессивными проблемами, но и способами и 

результатами преодолевания последних. Следовательно, в условиях современных вызовов 

для укрепления государственности очень важно не только создание поколения, 

воспринимающего современные, политико-экономические, а также рыночные 

взаимоотношения и законы, но и поколение, имеющее национальное мышление, а также 

достойное национальное воспитание. В подобных случаях незаменима роль различных 

социальных институтов для сохранения и передачи национально-традиционных ценностей. 

Последние являются стержнями, которые обеспечивают становление умственно-зрелого 

поколения, сохранение и передачу из поколения в поколение национальных и 

общечеловеческих культурных ценностей, процесс обучения и воспитания гражданина, 

преданного нации состабильными ценностными взглядами. Как отмечает немецкий ученый 

Дюркгейм «Основной целью вышеупомянутых социальных институтов является передача 

господствующих культурных ценностей» [6], благодаря чему ребенок не только 

формируется и развивается, но и приспосабливается к общественной жизни, приобретая 

необходимые знания, способности, навыки и нормы поведения, знакомясь снациональной и 

общечеловеческой культуройи усваивая ее [2, с. 29]. 

Незаменима роль семьи в социальных институтах, как наивысшая ценность, созданная 

человечеством в течение исторического длительного развития. Семья – не только носитель 
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культуры данного периода, но и ее передатчик. Внутрисемейные традиции и привычки 

воспитывают грядущие поколения, формируя в них дух национального самосознания. 

Вопрос об идентичности во внутрисемейных межличностных взаимоотношениях 

отображается в процессах сохранения национального самосознания, владения родным 

языком, признания корней предков, религиозной принадлежности и национальных привычек 

[3, с. 179]. Однако, интегрируясь в европейское общество, внедряются европейские 

ценности, которые не очень часто локализуются, не соответствуют национальным 

особенностям, что и мешает нормальным семейным отношениям, в частности, процессу 

воспитания ребенка. В то время как впервые ребенок приобщается к культурным ценностям 

в семье, усваивая нормы и правила общественного поведения, осуществляется первичная 

социализация ребенка, а также адаптация к жизни. И как отмечает Федорова С. Н. «Именно в 

семье берет начало актуализация личностной этнической идентичности, ведь здесь издавна 

выполняется функция приобщения детей к национальной культуре, и важнейшее место 

занимает непосредственное взаимодействие старшего поколения с младшим, влияющее на 

субъективную значимость этнической группы и оценку ее референтности» [5, с. 7]. Именно в 

семье ребенок получает первые модели отношений между представителями разных 

национальностей. Именно семья является этнической социализацией детей, в рамках которой 

представление об этнической принадлежности тесно связывается с бытовыми ситуациями, 

семейными традициями и семейными преданиями. 

Семья обладает многообразными способами этнической социализации детей: 

воспитание, обучение, личный пример, семейные праздники и т.д. Не секрет, что каждый 

период отличается особенностями, предпочтениями и ориентировкой, характерными своему 

поколению, а также некоторые формы общественной жизни, принятые старшим поколением, 

могут отличаться от взглядов последующего поколения. Последние быстро адаптируются к 

новой обстановке, формируя новую ценностную систему, которая коренным образом может 

отличаться от предыдущей. Общество не может развиваться, основываясь только на 

консервативность, так как постоянно обновляется, увеличивая имеющие ценности. Таким 

образом, одновременно двигаясь по течению времени, приобщаясь к общечеловеческим 

ценностям необходимо придать первичную роль национальным. 

В процессе формирования системы ценностей, обучения и воспитания нового 

поколения значимую роль играет также учебное заведение, основной целью которого 

является создание поколения, имеющего национальный облик, одаренный нравственными, 

национальными ценностями. Для осуществления этой цели необходимо исследовать и 

усовершенствовать не только отрасли отечественных и мировых наук, но и прошлую 

наследственность педагогики и его современный опыт и методологию. 

Не случайным является озабоченность западно-армянского педагога Никогайос Зораяна 

о том, что «почему воспитание не удается в народе или что необходимо для продвижения 

национальных школ» [1, с. 65]. Отвечая на свой вопрос он предлагает перестроить школу, 

сближая ее к национальным истокам, повышая жизненный уровень общества и приобщая к 

школе педагогов-воспитателей с высокими профессиональными качествами. Следовательно, 

одной из важнейшей миссией будущего педагога является формирование и развитие у ребенка 

моральных и духовных ценностей, присущих своей нации, сохранение их, а также передача из 

поколения в поколение. В этой задаче большую роль в качестве действующего инструмента 

является народный фольклер со своими разнообразными богатыми видами жанра, который 

может превратить национальную идентичность и процесс нравственного воспитания молодого 

поколения в более продуктивный, учитывая его большую нравственно-воспитательную 

ценность. Поэтому, сверхзадачей деятельности будущего педагога 21-го века для правильной 

организации воспитательного и образовательного процесса является исследование и изучение 

не только общечеловеческой, но и высокозначимых произведений отечественной культуры, в 

которых выражаются менталитет, восприятие мира, гуманные идеи и мечты о будущем. 

Национальный собирательный образ народа, несгибаемая воля, внутреннее могущество и 
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возможности, способность к продолжительному выживанию и возрождению, а также 

стремление к нахождению своего достойного места в истории народов ярко выражаются в 

народной традиции. 

Все это необходимо передать современному носителю этноса, дошедшего до такого 

сознания, при котором прогресс общественной жизни обуславливается сплоченностью, 

высоким уровнем знаний и не только созданием культурных ценностей, но и их 

сохранением. Это поколение, продолжающее лучшие национальные традиции, приобщаясь к 

общечеловеческим, может показать миру и человечеству свое культурное богатство и 

духовно-нравственные ценности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Врезультатеанализа проблемы 

в данной статье мы пришли к выводу, что в современных условиях прогресс общественной 

жизни обусловлен формированием такого поколения, которое отличается не только высоким 

уровнем знаний, продолжением лучших национальных традиций и сохранением культурных 

ценностей, но и приобщается к общечеловеческим ценностям, демонстрируя всему миру 

свое культурное богатство и духовно-нравственные достоинства. Ответственную и 

исполнительную роль заосуществление всего этого берет на себя будущий педагог. 

Данное исследование в условиях постоянно меняющегося общества периодически 

приобретает продолжительный характер и актуальное значение. 
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Abstract. The anchor of education in the life of every nation, the only true way to establish 

human intelligence is the formation of a citizen who will inherit the national values inherited from 

his ancestors. Under conditions of a constantly changing society, approaches to the content and 

meaning of past cultural values and methods of their transformation change. 

Socio-economic changes at the beginning of the century, many external and internal 

political factors have had their sad effects, creating a fertile soil for the adventurous activity of 

various negative phenomena.In the face of such challenges, national values were often driven to the 

background as a result of the superficial knowledge or lack of knowledge about the value system 

inherited from their ancestors - often unpleasant surprises for globalization. The lasts had a 

negative impact on the identity, lifestyle and value system of the younger generation.In the 

conditions of current challenges, the strengthening of statehood is crucial not only to understanding 

modern, political, and economic and market relations and laws, but also to the formation of a 

nation-centered and national-minded generation. In such situations, serious work has to be done 

not only for the family, but also for the educational institution whose ultimate goal is to create a 

generation with a moral character, with national values.Today one of the most important mission of 

the future educator is the formation and development of moral and spiritual values inherent in the 

child, not only preservation, but also transmission.Therefore, the most important task of the 21st 

century future teacher is to study and teach not only the universal but also the value-rich works of 

the native culture for the right organization of upbringing and educational process, where people's 

mentality, worldview, humanitarian ideas and future dreams are expressed. 

All this is necessary to introduce a modern ethnocide who must reach the consciousness that 

the progress of public life is conditioned by the high level of knowledge and not only the creation 

and preservation of cultural values. 

Key words: National and universal value, socio-cultural environment, ethnic self-

consciousness, formation of a person, socialization, value system, development, family upbringing.  
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ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

Питання пошуку праці є одним з найважливіших, оскільки швидкі зміни сучасного 

життя призводять до того, що молодим людям все складніше передбачити свою майбутню 

професію. Ринок праці вимагає професіоналів, здатних швидко реагувати на попити ринку, 

задовольняючи при цьому власні потреби та амбіції. На підставі аналізу звіту (Raport 

Eurydice) «Професія вчителя в Європі: політика, практика і суспільна оцінка» розглянуто 

основні вимоги до підготовки вчителів у Європейських країнах.  

У статті автор на основі порівняльного аналізу вимог до професійної підготовки 

вчителів представляє стан вирішення цієї проблеми в європейських країнах. Питання, яке 

турбує будь-яке суспільство – компетенції і статус вчителя. Особлива увага приділяється 

висвітленню двох моделей практичної підгготовки вчителів: модель Д. Шона (D. Schöna) 

(1983) – рефлексивна практика та модель Д. Фіш (D. Fish) (1989) – навчання через практику.  

Ключові слова: підготовка вчителя, педагогічна освіта, модель навчання, 

компетенції, професійна підготовка, рефлексивна практика.  

 

Постановка проблеми. Швидкісні зміни сучасного життя сприяють тому, що все 

складніше передбачити свою професійну кар’єру. В першу чергу, це стосується молодих 

людей, позбавлених фахової підтримки в розпізнаванні своїх професійних здібностей. 

Динаміка ринку праці, запотребування суспільства на певні спеціальності, високий рівень 

безробіття серед випускників вищих навчальних закладів, необхідність застосування 

теоретичних знань на практиці  це проблеми, з якими стикаються не тільки молоді люди, 

що, тільки розпочинають свою професійну карʼєри, але й досвідчені фахівці. У складній 

ситуації знаходяться випускники педагогічних напрямів навчання. І хоча, практика свідчить, 

що випускники вищезазначених напрямів досконало радять собі як працівники відділу 

маркетингу, реклами, журналісти, репортери, працюють в видавництвах, редакціях журналів, 

радіоцентрах, телекомпаніях, ведуть інтернетівські портали; працюють як адміністративно-

канцелярські працівники в державних установах, позаурядових організаціях, в приватних 

підприємствах це підтверджує тезу про перенасищення ринку вчителями та спадом попиту 

на цю професію.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підготовки майбутніх вчителів 

є однією з найбільш дискусійних в педагогічній літературі. Серед зарубіжних науковців, які 

займаються цією проблематикою необхідно зазначити: Т. Левовицького (T. Lewowicki), 

Б. Голенбіяка (B. Gołębniak), Г. Квятковську (H. Kwiatkowska), В. Оконя (W. Okoń). Питання, 

яке турбує суспільство: «Яким має бути майбутній вчитель, Якими компетенціями повинен 

володіти, щоб вільно почуватися у будь-якій ситуації, діяти творчо та нестандартно?». Це 

питання хвилює освітян, науковців, батьків та самих майбутніх педагогів.  

Мета статті. На основі вивчення зарубіжної педагогічної літератури та європейського 

звіту (Raport Eurydice) «Професія вчителя в Європі: політика, практика і суспільна оцінка 

«Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny» спробую визначити 

основні вимоги до підготовки майбутніх вчителів до професії вчителя та розкрити 

особливості організації навчання за моделлю Д. Шона (D. Schöna) (1983) – рефлексивна 

практика та моделлю Д. Фіш (D. Fish) (1989)  навчання через практику.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна професія, а особливо вчителя 

вимагає від людини певного виду здібностей, таланту та особистісних якостей. Тому програми 
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підготовки випускників педагогічних напрямів повинні включати професійні знання, вміння й 

навички, необхідні до самореалізації і особистого розвитку над удосконаленням і поєднанням 

педагогічних знань з психологією, науками про управління, економікою та соціологією 

постійно працюють майже всі педагогічні навчальні заклади. Серед науковців існує думка, що 

рівень освіти, адаптаційні здібності до нового середовища, інноваційність та підприємництво є 

вирішальними в реалізації власних професійних планів та кар’єрі. Дослідження професії 

вчителя вказують на дві основні проблеми, які турбують суспільство – це наявність необхідних 

компетенції та статус професії вчителя. З одного боку, технологічні і суспільні зміни 

вимагають від учителя нових компетенцій, готовності до постійного поглиблення і 

удосконалення своїх знань, праці в постійно змінюючих умовах, а з другого, престиж 

вчительської професії спадає, погіршуються умови праці, особливо в країнах східної Європи. 

Тому більшість країн скупилася на вирішенні двох основних проблем: збільшенні терміну 

навчання і підвищенні рівня підготовки вчителів (лише університетська підготовка).  

Як правило, термін підготовки вчителів для початкової школи і гімназій в Європі 

коливається від 3-3,5 (Бельгія, Австрія, Ісландія) до 6 років (Німеччина, Італія, Люксембург, 

Португалія, Швеція), але найчастіше навчання триває 4-5 років. У Польщі термін навчання за 

бакалаврською програмою скадає 3 роки, за магістерською – 2. На сьогодні польськими 

освітянами також розглядається питання збільшення терміну навчання, а саме: педагогічна 

підготовка має здійснюватися лише упродовж 5 років за магістерською програмою (так як 

само як відбувається підготовка психологів).  

По-різному здійснюється процес набору і відбору студентів до професії вчителя. Існує 

два види селекції: перший – визначена кількість місць у навчальних закладах на державному 

рівні; другий - селекція у навчальному закладі. Тобто, до уваги беруться два чинники: потреби 

ринку праці і здібності до вчительської професії. Кількість місць до отримання вчительської 

професії є обмеженою в Угорщині і Литві, Італії, Люксембурзі, Фінляндії і Норвегії. 

Наприклад, в останній критерії відбору стосуються: результатів вступного іспиту, зарахування 

мовного тесту, і навіть, віку. У Франції кандидати складають державний конкурсний іспит 

перед початком праці в школі (так звана фаза набуття кваліфікації на робочому місці). В 

Ірландії кандидати проходять відбір перед вступом до навчального закладу. Другий вид 

відбору проводять самі навчальні заклади, застосовуючи різні форми: починаючи від вступних 

іспитів і закінчуючи підтвердженням наявності досвіду роботи з дітьми.  

Предметом дискусії є також вибір відповідної моделі навчання. У більшості 

європейських країн розповсюдженою є паралельна модель, яка полягає у поєднанні 

теоретичної (навчання одного або декількох предметів) та практичної підготовки. Друга 

модель – поетапна, що передбачає отримання університетського диплому з певної 

дисципліни, а потім програму педагогічної підготовки, що закінчується дипломом про 

набуття вчительських компетенцій і можливістю праці в школі.  

Програми підготовки вчителів складаються з кількох компонентів: загального 

(вивчення одного або декількох предметів), психопедагогічного (вивчення психології, 

педагогіки, методики) та практики. Окрім того, в деяких європейських країнах збільшилась 

автономія педагогічних закладів. Модель навчання визначається Міністерством, а змістовне 

наповнення програми відбувається згідно концепції навчального закладу. Кожна програма 

має відповідати стандартам підготовки вчителів, а її метою є запевнення кандидату єдиного 

мінімуму знань. 

Як виникає зі звіту «Eurydice», навчальні програми повинні містити певний перелік 

предметів та відповідну кількість годин. До країн з майже повною автономією у сфері 

підготовки вчителів належать: Греція, Болгарія, Кіпр і Мальта. Натомість в Німеччині і 

Люксембурзі існує повна централізація в освіті. Однак, незважаючи на те, що остатнім часом 

все більше говорять про децентралізацію в освіті, Данія (незважвючи, що в освіті повна 

децентралізація) у кінці 90-тих рр. ХХ ст. ввела стандарти вимог до екзаменів, у Португалії 

введено акредитацію програм навчання, у Чехії в останні роки тривала інтенсивна робота над 

стандартами підготовки вчителів. Від вчителів вимагаються все нові компетенції, вони 
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повинні бути обізнаними в сфері комунікаційних і інформаційних технологій, володіти 

основами управління, уміти працювати з учнями зі спеціальними освітніми потребами та 

тими, що походять з різних культур, володіти іноземною мовою. Це дійсно дуже високі 

вимоги, що регулюються різними роду документами, такими наприклад, як у Польщі 

«Картой вчителя», яка містить права та обов’язки вчителів [5].  

У більшості європейських країн підготовка вчителів середніх шкіл зводиться до 

вивчення одного предмета, аде у таких країнах, як: Данія, Швеція, Ісландія, де учні ходять до 

однієї школи вчителі мають право викладати кілька предметів. Так наприклад, у Естонії, 

Норвегії чи Ліхтенштейні вчителі викладають інтегровані предмети, у Ірландії, де серед шкіл 

домінують приватні, директор має право самостійно вирішувати скількох і яких предметів 

навчатиме вчитель. Менш скрупульозний підхід до працевлаштування вчителів 

необов'язково згідно з їх спеціальністю спостерігається в Греції і Австрії [Там само]. 

Закінчення навчального закладу є лише першим етапом. У більшості країн випускник 

не розглядається як кваліфікований працівник (як наприклад, у Польщі та Україні). У деяких 

країнах існує розбудована і складна система допомоги й контролю праці на початках 

професійної карʼєри. Остання фаза навчання – це професійна практика на конкретному 

робочому місці з регульованою заробітною платою. Незважаючи на те, що подібний вид 

практики існував давно, остатнім часом він піддавався істотним змінам. В Голландії, Англії, 

Словенії, Естонії, на Кіпрі недавно введено кінцеву фазу набуття кваліфікації на робочому 

місці, натомість у Німеччині, Франції і Люксембурзі ця фаза є цілісним елементом 

навчального процесу. Така практика на робочому місці триває зазвичай один рік, хоча може 

бути коротшою (Кіпр, Словенія) або довшою (Німеччина, Люксембург). Стажист має чітко 

визначені завдання і наставника, який допомагає йому і відповідає за набуття професійних 

компетенцій. Наставники стажистів – це досвідчені вчителі зі стажем та досвідом, які 

отримують додаткову плату або мають зменшене годинне навантаження. Права та обов’язки 

стажиста не відрізняються принципово від учителів. Тільки робочий час стажиста розділений 

на дві частини: перша половина годинного навантаження вчителя – це робота в школі з 

дітьми, а друга – присвячена теоретичному навчанню. Заробітна плата нижча на половину, 

інколи на 40%. Стажування завершується якоюсь формою контроля. Це може бути: писемна 

робота або іспит з теорії і практики. По закінченню стажисти готують звіт з проходження 

практики. У країнах, де стажування триває довше і розподілене на етапи (напр. Люксембург) 

позитивне зарахування першої частини уможливлює початок другої. У Німеччині і в 

Словенії стажисти складають державний іспит. Існують також інші форми селекції після 

навчання. Так наприклад, кандидати, що мають диплом бакалавра або магістра у Франції, 

Люксембурзі беруть участь у конкурсі, після отримання позитивного результату якого 

приступають к наступним етапам. 

Існує логічний зв'язок між престижем вчительської професії, суспільною оцінкою, 

заробітками і способом верифікації осіб, що розпочинають свою педагогічну кар’єру. 

Прикладом такої залежності є вимоги до підготовки вчителів, прийняті в Німеччині. У цій 

країні професія вчителя займає високу позицію в суспільстві, вважаючись однією з 

найпрестижних та вимагає грунтовної теоретичної і практичної підготовки. Студент закінчує 

трирічну теоретичну підготовку складанням зовнішнього державного іспиту (методично-

педагогічна підготовка з двох предметів), а наступним етапом – є педагогіче стажування, що 

триває від 18 до 24 місяців та реалізується у формі практичних семінарів. Вчителі працюють 

на пів ставки в школі та мають наставників. Така підготовка до вчительської професії 

поєднує академічні знання з практикою. Для студента це також момент, який дозволяє 

«випробувати себе» у новій ролі, і відповісти на питання, чи обрана професія приносить 

радість і задоволення. Після закінчення стажування вчителі здають другий державний іспит, 

а позитивний результат дає можливість розпочати роботу у школі [Там само]. 

Тема застосування теоретичних знань на практиці є дуже важливою. Їх реалізація у 

більшості європейстких країн здійснюєится за трьома моделями. Перша – це модель 

Д. Шона (D. Schöna) (1983) – рефлексивна практика, тобто рефлексії вчителя над діями, 
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друга – модель Д. Фіш (D. Fish) (1989)  навчання через практику, третя – концепція action 

research Дж. Елліот (D. Elliott) (1991).  

У своїй статті хотіла б зупинитися й розглянути дві перші. Модель Д. Фіша навчання 

через практику є складною в реалізації, оскільки випускники не мають глибоких знань, що 

дозволять їм проаналізувати власні дії, не мають досвіду, який полегшить аналіз та 

узагальнення своїх дій. На думку автора, рефлексивна практика представляє собою таку 

організацію навчального процеса, при якій студент рефлексує над своєю діяльністю та над 

тим, як краще використати отримані знання в реальній життєвій ситуації, знаходячись під 

керівництвом наставника. З одного боку, вона є спробою поєднання теорії і практики, а з 

другого, сприяє підвищенню якості навчання та його оцінці. Як зазначає Д. Фіш, «Про успіх 

в професійній діяльності свідчить самосвідомість дій, тобто рефлексія. Рефлексивному 

вчителеві притаманні такі якості, як: особистий досвід і інтуїція; невпевненість (люди, які 

мають сумніви під час виконання завдання є відкритими на зміни, інновації, а також нові 

виклики); знання і рефлексія у дії та рефлексія над дією. Знання у дії – це коли учитель 

виконує завдання природно і легко, тобто, це навчання з власного досвіду і виконуваних дій. 

Рефлексія над дією – це аналіз дій, подій, що вже відбулися. 

Вчитель – рефлексивний практик не боїться ризикувати, виконує різні завдання, 

оскільки його знання не обмежені схемою. Він начебто артист, а його майстерність 

підкріплена з однієї сторони, грунтовними теоретичними знаннями, а з другої – творчою 

інтерпретацією різних, часто неповторних ситуацій. Тому, метою цієї моделі є підготовка 

творчих вчителів з ініціативою та нестандартним мисленням. Основними фазами 

рефлексивного навчання є: 1. проактивне навчання; 2. розвиток пізнавальних умінь; 

3. підкреслення значення контактів з іншими особами; 4. переосмислення цінностей; 

5. усвідомлення ролі «самовербалізації». 

1. Проактивне навчання стосується самостійного вибору дій людини. Найчастіше таке 

навчання полягає в тому, що майбутні вчителі планують власні дії з урахуванням проблем, з 

якими стикаються у реальному житті. 

2. Розвиток пізнавальних умінь, самоаналіз є необхідними у педагогічній професії, у 

зв'язку з постійними змінами, що відбуваються у суспільстві.  

3. Підготовка вчителів рефлексивних практиків відбувається у контакті з іншими 

особами. Вчителі майже щодня контактують з учнями, вчителями і батьками. Тому, процес 

навчання і виховання в значній мірі залежить від якості цих взаємодій, а стосунки впливають 

на щоденну атмосферу на заняттях, результати учнів на іспитах та на індивідуальність 

вихованця.  

4. Підготовка вчителів повʼязана з визнанням зовнішніх норм і цінностей, як власних. 

Процес ідентифікації необхідний для соціалізації і розвитку людини. Прийняття суспільних 

норм, поглядів груп з якими ми ідентифікуємо себе є важливим і корисним водночас. 

Переоцінка цінностей змінює мислення вчителя про навчання та стосуннки вчитель – учень. 

5. Висловлення своїх сумнівів, думок дозволяє вчителеві ефективно реагувати на 

події, які відбуваються в житті. Дослідження доводять, що «самовербалізація» повʼязана у 

більшості випадків з рефлекснивними, ніж з імпульсивними діями [2, с. 29-30]. 

Друга модель – навчання через практику, поєднує знання з практикою, акцентуючи 

увагу на усвідомленні вчителями специфіки та складності процесу навчання і вчення. Метою 

цієї моделі є вдосконалення набутих знань, умінь та навичок на практиці (скрупульозне 

повторення зразка, тобто знання, набуті завдяки спостереженню на практиці). Навчання 

через практику є результатом власної активності самого вчителя та уміння практичного 

розв'язання проблем. 

На думку D. Fish, навчання можна розглядати на двох рівнях. Перший рівень сприяє 

оволодінню простих вмінь технічного характеру, таких як: розповсюдження зразка та 

застосування теорії [3, с. 158], натомість другий рівень, значно глибший, вимагає складних та 

спеціальних умінь, і є ближчим мистецтву, ніж навчанню. Вчитель досягає професіоналізму 

завдяки практичним діям, натомість різниця між «вузьким» професіоналізмом і професійним 
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мистецтвом полягає в тому, що перший трактує практику як висновок теорії, а другий 

визнає, що теорія є складовою практиці. Для визначення того, чи навчання більше відповідає 

науці чи мистецтву, авторка послуговується виходить з наступних положень: Наука 

керується правилами та принципами, мистецтво починається там, де правил не існує. Наука 

керується чіткім плануванням, а мистецтво спонтанністю. Наука визнає повторення, а 

мистецтво імпровізацію. Наука сприймає людей як одержувачів, а мистецтво як 

посередників нових значень і поглядів, інтерпретації нових явищ. Наука вносить до освіти 

аналітичне мислення, а мистецтво критичне. Однак, правда полягає в тому, що навчання є 

воднчас є мистецтвом, як і наукою. 

Цей факт підтверджують дослідження Терези Богуслави Хмель (Teresa Bogusława 

Chmiel) в праці «Погляди на підготовку до вчительської професії. Практичність та 

професіоналізм» («Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela. Praktyczność i 

Profesjonalizm»). Дослідниця провела оритування 501 студента, серед яких 498 – жінки. 

Дослідниця намагалася вияснити, чи студентам вистачає практичних знань під час 

проходження практики і чи достатньою є кількість годин? Майже всі студенти були не 

задоволені під проходження практики. Відповіді респондентів були наступні: «Бракує 

практичних порад», «Студентські практики часто відрізняються від теорії»; «Найбільш 

бракує практичних занять, оскільки опираємося на теорію, що не завжди дозволяє правильно 

приймати рішення»; «Бракує годин на практики»; «Мало занять, під час яких ми могли б 

втілюватися в роль вчителя і спробувати різні методи»; «Є багато предметів, що стосуються 

загальних знань, напевно цінних і потрібних, але вони не мають відношення до професії»; 

«Не вистачає навиків праці з документацією, прикладів з життя, менше книжкової теорії – 

більше життєвих порад». Як слушно зауважує Квятковська, студенти вчительських 

спеціальностей розцінюють практику як можливість набуття педагогічної майстерності. Не 

помічають натомість, що «справжня практика починається там, де правила втрачають свою 

значимість, а вчитель створює нову теорію, новий способ дії» [3, с. 162]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Завдання і відповідальність, що 

стоять перед вчителями роблять надзвичайно важливим процес підготовки їх до професії. 

Основні напрями над вдосконаленням яких працюють європейські науковці це: стандарти 

педагогічної підготовки вчителів; стандарти підготовки за двома спеціальностями; розробка 

навчальних планів і спеціальностей. До того ж програми підготовки готують майбутніх 

вчителів до реалізації комплексних навчальних, виховальних та опікунських завдань школи. 

В останніх десятиріччях у Європі реформуються системи освіти, у яких натиск 

робиться на розвиток і удосконалення вмінь та навичок майбутніх випускників. Покращення 

підготовки вчителів до професії вимагає рефлексій і конкретних дій. Проблемою є короткий 

термін навчання на бакалавраті, який призводить до того, що майбутнім вчителям невистачає 

практичних знань, вмінь та навичок. Навіть якщо майбутній вчитель має глибокі знання 

предмета, йому не вистачає психолого-педагогічних знань, умінь організації індивідуальної 

праці з учнем та життя в класі і школі. Специфіка вчительської професії вимагає постійного 

вдосконалення, тому важливим елементом є підвищення кваліфікації вчителів, що може 

стати предметом наступних наукових розвідок.  
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TRAINING REQUIREMENTS FOR TEACHERS IN EUROPEAN COUNTRIES 

 

Abstract. The issue of searching a job is one of the most important because the rapid 

changes in modern life lead to the fact that it is increasingly difficult for young people to predict 

their future profession. The basic requirements for the training of teachers in the European 

countries were considered on the basis of the analysis report (Rapport Eurydice) Teacher 

Profession in Europe: Politics, Practice, and Social Assessment. Almost in all countries, there are 

two types of selection. The first is a certain number of places in educational institutions at the state 

level. The second is a selection in an educational institution. That is two factors are taken into 

account: the needs of the labor market and the aptitude for the teaching profession. 

In European countries, there are two models of training, which are of some interest to the 

national education. The first is a parallel model which consists of a combination of theoretical 

(studying one or several subjects) and practical training. The second model consists of two stages. 

It provides for a university degree diploma in a certain discipline, followed by a teacher training 

program that ends with another diploma that provides an opportunity for work in the school. 

On the basis of a comparative analysis of the training requirements for teachers, the author 

presents the ways of the solution of this problem in European countries. The issue that worries any 

society is the competence and status of the teacher. Particular attention is paid to the coverage of 

two models of practical training for teachers: the D. Schöna model (1983) is a reflexive practice 

and a model by D. Fish (1989) training through practice. 

Keywords: teacher training, teacher education, training model, competencies, vocational 

training, reflexive practice. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА  

ІННОВАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ  

У РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ 

 

У статті дано визначення поняття «горизонтальне навчання» та висвітлено його 

форми та моделі. На основі аналізу наукової літератури детально пояснено особливості 

застосування горизонтального навчання у процесі професійної підготовки прикордонників у 

Республіці Індія. Крім того, автор зосереджує увагу на перевагах застосування 

горизонтального навчання як організаційно-педагогічної інновації у процесі професійної 

підготовки прикордонників у Республіці Індія.  

Ключові слова: професійна підготовка, прикордонники, інноваційний підхід, 

горизонтальне навчання, рівний учасник  

 

Постановка проблеми. Зважаючи на умови розвитку сучасного суспільства, потреба 

застосування інновацій в процесі професійної підготовки фахівців є особливо актуальною. І 

навпаки – нестача чи відмова від інновацій може мати незворотні негативні економічні та 

соціальні наслідки. Поява інноваційних підходів до професійної підготовки прикордонників 

в Республіці Індія зумовлена суперечностями між вимогами, які висувають до фахівців 

прикордонного відомства, зважаючи на рівень загроз на державному кордоні (прикордонні 

конфлікти, збройні зіткнення, гібридна війна, нелегальна міграція, контрабанда, піратство, 

тощо), дійсним рівнем їх готовності до виконання професійних обов’язків щодо захисту 

недоторканості державного кордону та потребою вдосконалення професійної підготовки. 

Враховуючи той факт, що Республіка Індія та Україна мають низку cхожих загроз в сфері 

охорони державного кордону, вважаємо за необхідне детально вивчити інноваційні підходи 

до професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія з метою подальшої креативної 

імплементації окремих ідей під час підготовки персоналу Державної прикордонної служби 

України.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато дослідників вивчали 

горизонтальне навчання та довели його ефективність (М. Ендрюс, Н. Маннінг, Д. Боуд, 

Р. Кохен, С. Брукфілд, Дж. Сампсон, С. Гріффітс, К. Хьстон, А. Лазенбатт, А. Кінг, 

К. Топпінг, Д. Дюран). Велика кількість праць індійських дослідників (А. Бісвас, С. Агравал, 

Т. Джайн, М. Капур, П. Кумар, А. Метью, С. Секхрі, Д. Ядав, П. Сінгх, В. Кумар, Д. Суд, 

Д. Шарма, М. Дуггал, Д. Варгхезе, Ю. Сінгх, С. Райчаудхурі) свідчить про те, що 

горизонтальне навчання – поширена форма організації процесу підготовки фахівців у 

Республіці Індія, у тому числі військовослужбовців. Проте слід підкреслити недостатню 

увагу українських дослідників вивченню досвіду Республіки Індія та відсутність будь-яких 

досліджень, що стосуються професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. 

Мета статті – вивчити поняття горизонтального навчання як організаційно-

педагогічної інновації та особливості його впровадження в процесі професійної підготовки 

прикордонників у Республіці Індія.  

Виклад основного матеріалу. Горизонтальне навчання – двостороннє взаємне 

навчання, що передбачає обмін знаннями, ідеями, навичками між тими, хто навчається [6]; 

рух від самостійного до взаємозалежного чи спільного навчання [3]; прозорий та планований 

процес навчання майбутніх фахівців, який полягає у взаємообміні досвіду між усіма 

учасниками навчальної грпи, їхньою спільною діяльністю, спроектовану певним контекстом 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

202 

 

[5]; соціальний процес, у якому взаємодіють та дискутують рівні учасники; спільна 

навчальна діяльність, коли невелика кількість слухачів, навчаються разом, щоб кожен 

учасник отримав вигоду від індивідуалізованої уваги і мав можливість отримувати частий та 

швидкий зворотній зв’язок та корекцію діяльності [11]. 

Основними характеристиками горизонтального навчання є рівність, взаємність, 

структурованість процесу навчання, яка залежить від поставленого завдання. У 

горизонтальному навчанні особливого значення набуває власне процес навчання, який окрім 

виконання завдання включає й емоційну взаємопідтримку рівних учасників, яку вони можуть 

запропонувати один одному. Горизонтальне навчання перетворює відмінності слухачів на 

їхні можливості, а також створює сприятливі умови для усіх слухачів з урахуванням їхніх 

вподобань, індивідуальних психологічних характеристик [11].  

На думку С. Гріффітс, К. Хьюстона та А. Лазенбатта є десять моделей 

горизонтального навчання [6]: прокторна модель горизонтального навчання, що є 

традиційною формою реалізації горизонтального навчання, коли слухач старших курсів 

виконує роль консультанта, дискусійні семінари, закриті дискусійні групи, «група друзів» 

(buddy group), консультація, схема горизонтального оцінювання, спільне навчання, 

лабораторна робота, наставництво, спільна суспільна діяльність (підготовка та участь в 

акціях, тематичних флешмобах, тощо). 

А. Кінг пропонує таку класифікацію горизонтального навчання [8]: консультація 

«один на один» (форма особистісного спілкування між двома слухачами з метою створення 

оптимального навчального середовища для того, хто навчається, щоб він міг стати активним 

та самостійним учасником процесу навчання); діагностика помилок (процес ідентифікації 

помилок слухача під час роботи у парах чи з комп’ютером, визначення їх причини та 

супровід його до правильного виконання завдання); навчання «на якорі» (модель навчання, в 

центрі якої – створення «якоря» (зачіпки, фокусу), що генерує інтерес слухача до навчання, 

дає змогу ідентифікувати та охарактеризувати навчальну проблему, проаналізувати її, 

використовуючи власний досвід); горизонтальне моделювання (полягає у використанні 

програмного забезпечення для об’єктивного передбачення можливих помилок слухача); 

горизонтальний тьторинг (модель спільних знань, яка означає взаємообмін знаннями та 

навичками між слухачами та включає зворотній зв’язок для порівняльного аналізу та 

заповнення прогалин один одного).  

На практиці горизонтальне навчання слід імплементувати після детального пояснення 

його правил та після попередньої апробації такого виду діяльності [1]. Д. Боунд, Р. Кохен, 

Дж. Сампсон зазначають, що викладач повинен впроваджувати горизонтальне навчання 

систематично, інакше під час роботи виникнуть труднощі, що не дасть позитивних 

результатів, більшість часу робота буде здійснюватися поверхнево і лише формально, а самі 

слухачі будуть отримувати вигоду від такого навчання непропорційно [3]. Також потрібно 

заздалегідь обговорити оцінювання цього виду роботи, обсяг роботи, яку повинні виконати 

слухачі [1].  

Особливу увагу слід приділяти ролі рівних учасників. Як правило, це одногрупники 

чи однокурсники, які не мають жодних формальних повноважень під час виконання 

завдання; вони не можуть давати вказівки один одному чи керувати процесом. 

Горизонтальне навчання – це інструментальна стратегія, під час імплементації якої слухачі з 

вищим рівнем знань та навичок виконують дуже вузьку роль інструктора, який інформує чи 

консультує інших учасників групи за визначеною темою [4]. Крім того, варто зауважити, що 

ця роль не є фіксованою, а перехідною, тобто роль інструктора під час горизонтального 

навчання можуть виконувати усі слухачі по черзі чи в довільному порядку. Перевагою є те, 

що такий викладач має ті ж самі труднощі і чудово розуміє проблеми того, хто навчається. 

Викладач та слухач в моделі горизонтального навчання можуть спілкуватися, 

використовуючи спільний вокабуляр, можуть вільно запитувати один одного, можуть 

обговорювати аспекти у неформальній атмосфері [3]. 
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Алгоритм імплементації горизонтального навчання включає такі кроки: активна 

участь, обмін навчальними матеріалами, допомога, особиста підтримка, заохочення та 

позитивна оцінка роботи іншого учасника, надання інформації та допомога у її аналізі, 

спільна робота з навчальними матеріалами [11].  

На основі аналізу наукової літератури [5; 9] ми стверджуємо, що горизонтальне 

навчання в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія – навчання 

слухачів один від одного у формальний та неформальний спосіб. Зусилля відомчих 

навчальних закладів повинні бути спрямовані на використання можливостей 

горизонтального навчання [2] у процесі професійної підготовки фахівців, оскільки воно має 

низку переваг, а саме: 

1) Горизонтальне навчання застосовується під час вивчення усіх курсів без винятку на 

всіх рівнях професійної підготовки. Ті, хто навчаються, отримують можливість обговорити 

вивчений матеріал у дружній сприятливій атмосфері, у неформальній обстановці. Слухачі 

обговорюють, що вони вивчили, що запам’ятали, можуть ставити один одному запитання, 

що сприяє вирівнюванню знань.  

2) Горизонтальне навчання – ефективний механізм для формування професійних 

навичок за умови створення сприятливого середовища та мінімізування поведінкових 

труднощів рівних учасників. Слухачі самі навчаються, коли пояснюють щось іншим чи 

спільно виконують завдання, а також у них формуються вміння організовувати та планувати 

навчальну діяльність, працювати в команді, здійснювати зворотній зв'язок, оцінювати чиюсь 

та власну діяльність.  

3) Формування вміння прийняття рішень та вирішення проблем, творчого та 

критичного мислення, міжособистісних навичок, самоаналіз, емпатія, вміння керувати 

своїми емоціями та стрес менеджмент [9], що є особливо важливим для майбутніх 

військовослужбовців.  

4) Індійські вчені Т. Джайн, М. Капур [7] вважають, що горизонтальне навчання має 

більший позитивний ефект на старших курсах чи на етапі професійної військової освіти у 

порівнянні зі звичайними навчальними групами курсантів, оскільки чим більший досвід тих, 

хто навчається, тим більше рівним учасникам є матеріалу для взаємообміну.  

5) Крім того, С. Секхрі наголошує [10], що горизонтальне навчання має особливо 

важливе значення в індійському багатокультурному суспільстві, оскільки є можливістю для 

представників різних релігій, культурних спільнот та каст усунути усі можливі стереотипи і 

працювати разом з метою виконання професійних завдань в майбутній діяльності.  

6) Сучасні технології вносять певні зміни у використання горизонтального навчання. 

Так, в окремих випадках можлива імплементація горизонтального навчання за допомогою 

телефонних дзвінків, соціальних мереж, онлайн-платформ, тощо [12]. Зазначається, що такі 

нові форми горизонтального навчання дають змогу вирішити проблему нестачі 

висококваліфікованих викладачів у Республіці Індія, забезпечують можливості для слухачів 

перманентне залучення в процес професійної підготовки, незважаючи на відсутність у класі, 

а також гарантують об’єктивне оцінювання навчальних результатів без відхилення на 

напружений психологічний стан.  

Висновки. Таким чином, горизонтальне навчання в процесі професійної підготовки 

прикордонників у Республіці Індія – навчання слухачів один від одного у формальний та 

неформальний спосіб. Під час імплементації різних форм горизонтального навчання – 

дискусії, робота в групах, консультації, аналіз виконання завдань, наставництво та ін. – 

відбувається позитивний взаємообмін знаннями та навичками, що в результаті підвищує 

рівень підготовки усіх учасників процесу професійної підготовки.  

Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується вивчити 

інноваційні форми навчальної діяльності у процесі професійної підготовки прикордонників у 

Республіці Індія.  

 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

204 

 

Список використаних джерел 

1. Andrews M.A Guide to Peer-to-Peer Learning. How to make peer-to-peer support and 

learning effective in the public sector? / Andrews M., Manning N. – Effective Institutions Platform, 

2016. – 32 p. 

2. Biswas A. Development of Education in India: A Historical Survey of Educational 

Documents Before and After Independence / Biswas A., Agrawal S. P. – New Delhi: Concept 

Publishing Company, 1994. – 939 p. 

3. Boud D. Introduction: making the move to peer learning // Peer Learning in Higher 

Education: Learning from and with Each Other / Ed. by Boud D., Cohen R., Sampson J. – London: 

Kogan Page, 2001. – P. 120. 

4. Brookfield S. D. Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic 

Classrooms / Brookfild S. D., Preskill S. – Indianapolis: Wiley, 1999. – 272 p. 

5. Cohen R. Implementing and managing peer learning / Cohen R., Sampson J. // Peer 

Learning in Higher Education: Learning from and with Each Other / Ed. by Boud D., Cohen R., 

Sampson J. – London: Kogan Page, 2001. – P. 50–66. 

6. Griffiths S. Enhancing Student Learning Through Peer Tutoring in Higher Education / 

Griffiths S., Houston K., Lazenbatt A. – Coleraine: University of Ulster, 1995. – 124 р. 

7. Jain T. The Impact of Study Groups and Roommates on Academic Performances / Jain T., 

Kapoor M. // Indian School of Business Working Paper. – October 13, 2013. – Режим доступу: 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php 

8. King A. Discourse Pattern for Mediating Peer Learning // Cognitive Perspective on Peer 

Learning / Ed. by O’Donnel A. M., King A. – New York – London: Routledge, 2009. – P. 87116. 

9. Mathew A. Workplace Climate as a Facilitator of Informal Mentoring Relatioships: A 

Protégé’s Perspective // Exploring DynamicMentoring Models in India / Ed. by P. Kumar. – New 

Delhi: Palgrave Macmillan, 2018. – P. 69–88. 

10. Sekhri S. Does Academic Peer Quality Promote Solidarity? Evidence from Caste Based 

Peer Effects in India. – September 2012. – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu 

/viewdoc/download?doi=10.1.1.248.4820&rep=rep1&type=pdf 

11. Topping K. Effective Peer Learning: From Principles to Practical Implementation / 

Topping K., Buchs C., Duran D., Keervan  H. – Oxon: Routledge, 2017. – 192 p. 

12. Yadav D. Sangoshthi: Empowering Community Health Workers through Peer Learning 

in Rural India / D. Yadav, P. Singh, K. Montague, V. Kumar, D. Sood, M. Balaam, D. Sharma, M. 

Duggal, T. Bartindale, D. Varghese, P. Olivier // 2017 International World Wide Web Conference 

Committee (IW3C2), April 3–7, 2017, Perth, Australia. ‒ P. 499–508. 

 

References 

1. Andrews, M.A. (2016). Guide to Peer-to-Peer Learning. How to make peer-to-peer 

support and learning effective in the public sector? / Andrews M., Manning N. Effective Institutions 

Platform,– 32 p. 

2. Biswas, A. (1994). Development of Education in India: A Historical Survey of 

Educational Documents Before and After Independence / Biswas A., Agrawal S. P. – New Delhi: 

Concept Publishing Company, 939 p. 

3. Boud, D. (2001). Introduction: making the move to peer learning // Peer Learning in 

Higher Education: Learning from and with Each Other / Ed. by Boud D., Cohen R., Sampson J. – 

London: Kogan Page, P. 120. 

4. Brookfield, S.D. (1999). Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for 

Democratic Classrooms / Brookfild S.D., Preskill S. – Indianapolis: Wiley, 272 p. 

5. Cohen, R. (2001). Implementing and managing peer learning / Cohen R., Sampson J. // 

Peer Learning in Higher Education: Learning from and with Each Other / Ed. by Boud D., 

Cohen R., Sampson J. – London: Kogan Page, P. 50–66. 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

205 

 

6. Griffiths, S. (1995). Enhancing Student Learning Through Peer Tutoring in Higher 

Education / Griffiths S., Houston K., Lazenbatt A. – Coleraine: University of Ulster, 124 р. 

7. Jain, T. (2013). The Impact of Study Groups and Roommates on Academic Performances 

/ Jain T., Kapoor M. // Indian School of Business Working Paper. – October 13,– Retrieved from: 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php 

8. King, A. Discourse Pattern for Mediating Peer Learning // Cognitive Perspective on Peer 

Learning / Ed. by O’Donnel A. M., King A. – New York – London: Routledge, 2009. – P. 87116. 

9. Mathew, A. (2018). Workplace Climate as a Facilitator of Informal Mentoring 

Relatioships: A Protégé’s Perspective // Exploring DynamicMentoring Models in India / Ed. by 

P. Kumar. – New Delhi: Palgrave Macmillan, P. 69–88. 

10. Sekhri, S. Does Academic Peer Quality Promote Solidarity? Evidence from Caste Based 

Peer Effects in India. – September 2012. – Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/ 

viewdoc/download?doi=10.1.1.248.4820&rep=rep1&type=pdf 

11. Topping, K. (2017). Effective Peer Learning: From Principles to Practical 

Implementation / Topping  K., Buchs C., Duran D., Keer van H. – Oxon: Routledge, 192 p. 

12. Yadav, D. (2017). Sangoshthi: Empowering Community Health Workers through Peer 

Learning in Rural India / D. Yadav, P. Singh, K. Montague, V. Kumar, D. Sood, M. Balaam, 

D. Sharma, M. Duggal, T. Bartindale, D. Varghese, P. Olivier // 2017 International World Wide 

Web Conference Committee (IW3C2), April 3–7, Perth, Australia. P. 499–508. 

 

BHINDER Nataliya, рedagogical sciences candidate, associate professor, doctoral 

candidate of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after 

Bohdan Khmenlytskyi. 

 

HORIZONTAL LEARNING AS ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL 

INNOVATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF BORDER 

GUARDS IN THE REPUBLIC OF INDIA 
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process of professional training of border guards in the Republic of India are the following: 

discussions, teamwork, consultations, analysis of tasks executions, mentorship, guiding, etc. On the 

basis of scientific literature the author has explained the peculiarities of implementation of 

horizontal learning in the process of professional training of border guards in the Republic of 

India. Besides, the main attention is drawn towards the advantages of usage of horizontal learning 

as organizational and pedagogical innovation in the process of professional training of border 

guards in the Republic of India. They are the following: creation of informal friendly atmosphere 

while learning; mutual two-way learning; formation of skills of decision making, creative and 

critical thinking, interpersonal skills, self-analysis, ability to control emotions and manage stress; 

sharing experience and creating the layer of common experience in study group, formation of 

cross-cultural skills, tolerance and elimination of caste stereotypes, possibility to use of 

technologies and as a result to simplify and fasten processes of knowledge transmitting.  
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The article discusses the importance of teaching composition in future fine arts teachers’ 

education. The artistic competence of a fine arts teacher, of future educator is perceived not merely 

as a qualification, but also as the psychological ability of a unified fine arts perception, revealing 

the significance of fine arts composition, which in turn is marked by the integrative spiritual first, 

technical skills as well as the features of theoretical and historical conception.  
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The problem and its topicality. In analyzing the importance of composition teaching and 

educating the competence of future fine arts teachers, such a problem does not arise. However, the 

problem exists firstly because of the lack of a unified theory of composition itself – "composition 

theory as a system of artistic cognition, <…> remains the object of disputes" (Burneika, 2002, p. 

11); i.e. the topic of composition appears to be one of the most outstanding problems in both art 

theory and art pedagogy including teaching techniques of painting, graphics, sculpture, design and 

other art disciplines. The significance of the problem is grounded by the fact that composition is the 

analogue of creation in its broadest sense; these two terms are rightly called synonymous. 

Therefore, the fine arts teacher is unable to achieve the standards of artistic education, which is the 

chief aim of their work at school, without mastering the fundamentals of composition. The above-

mentioned aim can surely be achieved only by a specialist with vocational competence, which in 

turn can be achieved just after understanding and mastering the fundamentals of composition. Thus 

the problem of artistic education quality and composition teaching as well as fine arts teachers’ 

competence is a topical research subject not only for Lithuanian art educologists. Its topicality was 

revealed in the worldwide conference on artistic education The Interface of Art and Education, 

organized by UNESCO in 2006 in Lisbon. The topics on the quality of artistic education became 

the center all participants’ considerations: what the teacher of fine arts should be, which teaching 

disciplines educate his/her competence and, as the title of the conference suggests, how to achieve 

the realization of the interface between art and education in detail. On the basis of the conference 

resolutions, the Seimas Committee of Education, Science and Culture decided to propose to the 

Government to regard artistic education as one of the top priorities of cultural and educational 

policy, and beside other suggestion to draw attention to the fine arts teacher’s competence, which 

provides possibilities to implement the relation between art itself and its teaching.  

The above-mentioned problem is solved in various ways in the practice of education. 

However, even after surveying the variety of composition teaching methods, it is obvious that it 

refers to different authors’ conceptions of composition. Valuable theoretical knowledge about 

composition is provided by works of the Renaissance theoreticians and artists. These are Major 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

207 

 

Laws by Leon Battista Albertti (1406 − 1472), The Divine Proportion by Luca Paccioli (1445 – 

1514/17), About Painting by Leonardo da Vinci (1452 – 1519) and other theoretical insights by 

subsequent artists. Among them are: The Daybook by Eugene Delacroix (1798 – 1863), The 

Analysis of Beauty by English painter William Hogarth (1697 – 1764), and Vasilij Kandinskij’s 

book The Analysis of Spirituality in Art (Василий Кандинский (1866 – 1914). (We are 

undoubtedly no less concerned with Lithuanian authorities of composition – V. Kairiūkštis, 

J. Adomonis, J. Burneika, A. Mačiulis, A. Visockis, K. Dereškevičius, G. Šiukščius, A. Uogintas). 

The enumerated authors and their works form just a minor part of potential reference points for fine 

arts teachers. However, they have been mentioned here not accidentally: in analogy with fine arts 

history and the development of its theoretical reflections we envisage an effective importance of 

composition teaching, as a prerequisite of competence acquisition, for future fine arts teachers.  

Hence, the aim of this article is to reveal composition being the basis for artistic competence 

education of future fine arts teachers.   

The conception of artistic competence comprises the ability of composition, historical, 

theoretical and interpretative cognition of fine arts, in other words, the entire perception of a fine 

arts work. In the fine arts teachers’ training programmes the courses on practical art subjects 

(drawing, painting, composition) and the history of fine arts are scheduled in order to educate these 

abilities. However, both the history of fine arts and the teaching practice reveal that "pure" artists 

are mostly concerned with the creation, i.e. composition itself. Therefore, in training a future fine 

arts teacher it receives special attention. The underlying place of composition in the process of fine 

arts teachers’ training from the first sight can seem unhelpful for the spread of theoretical, 

interpretative and historical abilities. Though the data collected from future fine arts teachers’ 

questionnaires at VPU in 2006 prove the opposite – the teaching of composition has real 

prerequisites for achieving theoretical subject and even professional pedagogical aims.    

According to J. Baltrušaitis, the artist finds his/her art by searching for pure metrical and 

geometrical order, thus starting the complicated way of composition in the art history (Baltrušaitis 

1992, p. 13). The first testimonies about the creative human activity date back the Age of Paleolith: 

the basis on which rests the whole development of fine arts forms is nothing short of simple 

rhythmical structures, many-directional dashes, dots and lines as well as various other scratches on 

animal bones and cave walls. However, these "primitive" forms – dot, line, quadrangle, triangle and 

circle – collectively are the signs, with the help of which not only ornamental – rhythmic, but also 

any composition on plane or spread is created. On one hand, simple and regular forms of plastic 

composition are easily perceived. On the other, even in the most complicated works they enhance 

and intensify the purity of expression and the emotionality of the work, presupposing its verbal 

interpretations. The perfectly mastered tune of proportional relations allows treating even 

K. Malevich’s (К. Малевич (1878 – 1935) supremative works marked by the highest level of 

abstraction as "night photography" (Steiner, 1998, p.190). 

The fluctuation of the forms in art history builds prerequisites to start composition teaching 

from these simple forms and their interface indirectly but creatively, as if recalling the starting 

section of the entire way of fine arts development: from dot to line, from line to blot, from static to 

dynamic, from shading to contrasting, and from simple to complicated. These are the goals 

determining students’ creativity, stimulating them to search for compositional tune of these 

elements, which, depending on the task can be oriented towards calm or tense structure. "The 

opposites exist together in a composition, and by complementing each other they form unity and 

express certain meaning" (Matijkienė, 2004, p. 126). Searching for compositional harmony, which 

is the main and most general requirement for composition, the students plunge into the process of 

composing forms and signs. It uncloses the plane of new creational searching and active empathy to 

them, which is justified by students’ discussions and debates during the lectures arising without any 

special encouragement. This in turn freshens up emotional germ, which, shortly speaking, " <…> 

provides a human being with more qualities that help to become more humane" (Goleman, 2003, p. 

66). Formal and emotional variety of compositional structures in students’ works evolves from 
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simple, and sometimes at first accidental consonance of colours, forms, lines and the spread to 

deeper and richer structures by gradually setting more complicated creative tasks. In the teaching 

process the students start understanding that “in abstract art the compositional element acquires a 

full-fledged and emancipated tune. And the small dot can become an indisputable proof” 

(Кандинский, 2004, p.107). 

It is obvious that "the elements of composition determine each other, i.e. the application of 

some elements in a painting as if causes the necessity to apply certain other elements" (Kairiūkštis, 

1989, p. 217). The consistency of compositional logics each time requires mastering a more 

complex structure, which allows gradual passing from two-dimensional compositions to the artistic 

"conquering" of the spread. Passing from two-dimensional composition to the solution of tasks set 

for mastering the third dimension, the students apply the same compositional laws and principles, 

which help them to create two-dimensional compositions. The consistent accomplishment of 

didactic conditions determines the quality and originality of the produce. To solve the tasks of 

spread composition, not only the skills of matching various abstract forms mastered in the plane are 

needed, but also the conception of spread geometry itself is necessary. In this sense the composition 

teaching again interacts with art history and its theory. By analyzing and clarifying the peculiarities 

of the composition of spread structures, the students confront with the necessity of theoretical 

research. They find the postulates on theoretical perception of spread and perspective of the above-

mentioned Renaissance and other masters of subsequent stylistic ages helpful, enabling to deeper 

understand the knowledge acquired during the course of fine arts history and apply it in their 

personal compositional decisions. After surveying the future fine arts teachers, it occured that 

despite their listening to the course on the Renaissance arts, just a few could describe the contents of 

the works mentioned in the beginning of the article. However, the students of senior courses, who 

had already worked in the sphere of spread composition, described one or another aspect of 

theoretical statements of the above mentioned authors quite comprehensively and ingeniously, thus 

confirming that theoretical insights of famous authors as well as "all classical works, including 

buildings, have oratorical tone, <…> directed towards creative communication" 

(Minor, 2001, p. 39) and indicating that composition teaching is marked by a certain creative 

gravitation, incorporating a personal mark as well as theoretical and historical facts.  

Therefore, in order to seek for the education of future fine arts teachers’ skills of mastering 

composition, the compositional principles of abstract art could be reasonably applied in teaching the 

composition of fine arts. Being clear and comparatively simple, these principles help to have a 

deeper look at the problem of composition, provide with impromptu freedom, relax students’ 

imagination and substantially broaden their perception of the factography of art history. By 

completing concrete compositional tasks, a student perceives the first graphical Paleolithic signs 

and Neolithic ornamentation better, learns about the ethnical artistic culture spread enriched with 

sign geometry, and is able to envisage the harmony of formal structures in figurative compositions.  

Studying composition students themselves make various unexpected compositional 

suggestions. One of them is an innovative element of composition. Novelty is not always easily 

receivable and understandable. According to S. M. Daniel (С. М. Даниель), "the system of 

representation, the core of which is composed of the established traditional compositional form, 

always collects new elements in its periphery. Initially they exist and are treated as more or less 

accidental means, deforming compositional norm. Meanwhile, these peripheral elements become 

proliferate. They supersede the core element of the figurative system and constitute compositional 

quality and a new form of entirety" (Dereškevičius, 1987, p. 37). Therefore, it happens that 

students’ creative compositions reveal abilities unfamiliar to themselves, thus causing their feeling 

of astonishment and creative self-confidence as well as stimulating them to grasp the difficulties of 

the establishment of new art trends on the scene of art history. It should be emphasized that the fine 

arts students’ open answers to the questionnaire compiled by Lithuanian University of Educational 

Sciences about the relation between novelties and traditions in art totally corresponded to the 

students’ artistic discoveries in the sphere of composition. By way of generalizing, the contents of 
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the students’ answers marked by high innovative level in the sphere of composition was the 

following: «Just now have I understood what it meant to be an impressionist among the advocates 

of academism».   

The teaching of composition principles is imminent in such fine arts teachers’ educational 

forms like summer practice of fine arts students. They influence the formation of students’ skills of 

spirituality and technical creation by way of mastering esthetical and practical principles of the 

subject of composition and applying them for creative and impromptu objectives that determine the 

creative abilities of a fine arts teacher, thus forming his/her artistic competence in this sphere. The 

students’ questionnaire has revealed that composition is one of the most important subjects for the 

future fine arts teachers in educating their artistic competences.  

Most students participating in the survey claimed that the perception of compositional rules 

is the fundamental for creation, which opens ways for the future fine arts teacher to the deeper and 

broader cognition of art, its history and theory. It was ascertained that the mastering of 

compositional structure, relating theoretical knowledge to practice and its analyzing train not only 

creative, but also pedagogical abilities. By arguing the idea of their works or innovations, the 

students claimed that their abilities to explain became stronger, their empathy grew and the 

principles of tolerance were realized. Therefore, the knowledge of the principles and laws of fine 

arts composition, their application train both artistic and professional competence of future fine arts 

teachers. It is noteworthy that consistent, systemic and purposeful conveyance of the fundamentals 

of composition help the students to better orient themselves in studying other fine arts teaching 

works, grasp not only the tasks set by the teachers, but also clear out their creative power.  

Conclusions: 

1. The interface between artistic practice and educational goals in educating future fine arts 

teachers can be achieved by teaching composition.  

2. The teaching of composition is closely related to the cognition of the development of fine 

arts theoretical and historical components.  

3. In teaching composition rests the prerequisite of the formation of the entire fine arts 

perception as the future fine arts teachers’ artistic competence. 

4. The process of teaching composition forms real conditions of general pedagogical 

competence acquisition.  
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THE COMPOSITION PRINCIPLES OF FINE ARTS EDUCATION:  

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACH. THE CASE OF LITHUANIAN 

UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES 

 

Abtrstract. The article is based on the experience of the Lithuanian University of 

Educational Sciences in preparing future art teachers.The article discusses the importance of 

teaching composition in future fine arts teachers’ education. It deals with a very different facts from  

applied arts and fine art history  as well as with the artistic achievements of art education in the 

past starting from Renaissance period. The artistic competence of a fine arts teacher, of future 

educator is perceived not merely as a qualification, but also as the psychological ability of a unified 

fine arts perception, revealing the significance of fine arts composition, which in turn is marked by 

the integrative spiritual first, technical skills as well as the features of theoretical and historical 

conception. The knowledge of the main rules and principles of composition allows students to 

integrate the art history heritage into contemporary art processes and it also lets to understand the 

importance of this heritage. The statements of the article are based on idea that the perception of 

compositional rules is the fundamental for creation and for creative society. That is why it is 

recomended to know the bases of composition principles for future teachers of different specialities 

including art teachers. Special attention should paid to the principles of abstract composition, as 

being clear and comparatively simple, these principles help to have a deeper look at the problem of 

composition and to the aesthetical side of  all visual aspects of our contemporary life. 

Key words: fine arts composition, competence, art education, psychological perception  

of art. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ» 

 

В статье представлены сведения об образовательном курсе «Введение в технический 

труд». Даётся понятие влияния содержания курса на формирование положительного 

отношения к профессии учителя «Технологии». Показана необходимость мотивации 

студента на дальнейшее успешное обучение в ВУЗе. Раскрыты ведущие цели и задачи курса 

«Введение в технический труд», а также всей образовательной области «Технология» в 

целом.  

Ключевые слова: технология, технический труд, профессиональные качества 

учителя, профессионализм, технологическое образование. 

 

В последние годы серьёзной переработке подвергается предмет «Технология», 

повышается значимость технологического образования в подготовке рабочих и инженерных 

кадров для промышленной и строительной отраслей [5]. Преподаватели «Технологии», 

активно используя знания, полученные при изучении технологических и естественно-

научных дисциплин, должны овладевать общими принципами технологической, 

преобразующей деятельности, современными технологиями обработки материалов, 

преобразованием и передачей тепловой и электрической энергии, методами решения 

конструкторских задач.  

Внедрение результатов изучения предметной области «Технология» в учебный 

процесс в школе позволяет привить учащимся любовь к труду, сформировать 

технологическую грамотность и углубить представления о перспективных технологиях ХХІ 

века, более осознанно подойти к выбору будущей профессии, мотивированной к трудовой 

созидательной деятельности. 

Муравьёв Е. М. в работе [2] отмечает, что включение в образовательную область 

«Технология» новых учебных разделов «не приводит к необходимым результатам обучения, 

у учащихся не образуется система технологических знаний и умений, не формируются 

личностные отношения, отражающие основы технологической деятельности». 

В современном обществе с рыночной экономикой, совершенствование 

технологических процессов на постиндустриальном этапе развития происходит с 

применением наукоёмких технологий и техники, преобразующей используемые источники 

энергии в работу облегчающей и замещающей труд человека. 

Поэтому при подготовке школьников к трудовой деятельности особо важное значение 

приобретает формирование современной технологической культуры на уроках труда, что 

невозможно без академических компетенций учителя образовательной области 

«Технология» [3]. 

Однако в Республике Беларусь пошли по несколько иному пути. Из учебных 

программ вначале изъяли блок инженерно-технических дисциплин (теорию механизмов и 
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машин, детали машин, сопротивление материалов, основы взаимозаменяемости). Переход на 

четырёхлетний срок обучения учителей образовательной области «Технология» привёл в 

итоге к изъятию из учебных программ курсов высшей математики и физики, что 

существенно снизило академическую компетентность учителей трудового обучения. Хотя 

несомненно, что знаниями, раскрывающими суть технологических процессов должны быть 

технические знания, теоретической базой которых является физика и математика [4]. 

Однако вместе с тем же внедряется комплекс новых, прогрессивных дисциплин. У 

сегодняшних студентов формируются прочные знания не только в области техники и 

технологии. В настоящее время будущие учителя образовательной области «Технология» 

получают достаточно обширные гуманитарные знания, приобретают умения работы с 

новейшими информационными технологиями, овладевают сведениями в сфере экономики, 

предпринимательства, сферы услуг и сервиса. В таком многообразии изучаемых дисциплин 

важно не забыть о основе всего обучения студента в вузе. Своеобразной базой обучения 

студентов факультета технологии Мозырского педагогического университета является 

обязательный лекционный курс «Введение в технический труд». Курс «Введение в 

технический труд» в процессе подготовки специалистов обусловлен необходимостью 

создания теоретической и практической базы для успешного освоения специальных 

технологических дисциплин в рамках специальности «Технический труд и 

предпринимательство». Основная специфика программы данного курса заключается в 

изучении основных требований, предъявляемых Государственным образовательным 

стандартом к подготовке учителей технического труда, освоении базовых понятий и 

принципов организации процесса трудовой подготовки в условиях современной школы. 

По известным причинам педагогические специальности в настоящее время не 

пользуются большой популярностью. Своё предпочтение абитуриенты охотнее отдают 

профессиям технического, экономического и инженерно-строительного блока. 

Специальность «Технический труд и предпринимательство» не требует вступительных 

испытаний по физике, её выбирают в основном по остаточному принципу, чем по 

призванию. Поэтому очень важно сформировать положительное отношение к своей будущей 

профессии у каждого студента, независимо по каким причинам была выбрана данная 

специальность. Здесь основной целью образовательного курса «Введение в технический 

труд» является необходимость привить любовь к профессии учителя технологии, показать 

насколько она интересна и многогранна, мотивировать студента на дальнейшее успешное 

обучение в ВУЗе. Основная специфика программы данного курса заключается в изучении 

основных требований, предъявляемых Государственным образовательным стандартом к 

подготовке учителей технического труда, освоении базовых понятий и принципов 

организации процесса трудовой подготовки в условиях современной школы. Данная 

дисциплина в полной мере раскрывает перед первокурсниками всю суть выбранной ими 

специальности, структуру факультета и специфику функционирования ВУЗа вцелом. 

«Введение в технический труд» – первая профессионально- педагогическая 

дисциплина, у которой есть четкие задачи: 

• познакомить студентов с научными основами профессиональной деятельности 

учителя; 

• помочь овладеть культурой учебного труда в ВУЗе; 

• облегчить вступление в педагогическую практику; 

• научить студентов самостоятельно формировать у себя профессиональные качества 

учителя. 

Данный образовательный курс разбит на 4 раздела: 

• Раздел 1. Система технологического образования в Республике Беларусь. 

• Раздел 2. Основные виды учебных занятий в вузе. 

• Раздел  3. Профессионально-значимые качества личности учителя. 

• Раздел 4. Культура учебной деятельности студентов. 
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Наиболее важным и довольно сложным для понимания является первый раздел 

учебной дисциплины. Здесь студенты получают знания о функционировании системы 

образования государства, знакомятся с профессиональной терминологией и спецификой 

организации трудового обучения и воспитания в Республике Беларусь.  

На данном этапе будущие специалисты на основе цели технологического образования 

учатся решать основные задачи, которые ставит перед ними учебный курс «Введение в 

технический труд». Главными задачами национальной системы образования в настоящее 

время являются: воспроизводство и постоянное обогащение интеллектуального, творческого 

и культурного, духовного потенциала молодёжи, формирование у подрастающего поколения 

гуманистических идеалов, обеспечение всех отраслей хозяйственного комплекса страны 

высококвалифицированными и конкурентоспособными кадрами. В процессе решения такого 

многообразия учебных задач студенты непременно сталкиваются с трудностями и путем 

разрешения проблемных ситуаций и задач, находят истину. 

Таким образом данный учебный курс нацелен на обучение вчерашних школьников 

умению ставить перед собой цели, добиваться их достижения путем решения задач 

изучаемой дисциплины [3]. 

Образовательная область «Технология» изучается в школах Великобритании, 

Франции, ФРГ, США, Австралии, Израиля, Нидерландов, Швеции, Болгарии, Казахстана, 

Китая и многих других стран. Она включена в перечень обязательных предметов для всех 

учащихся. 

Наличие учебного предмета по трудовому обучению в учебных планах 

общеобразовательных школ активно поддерживается промышленностью и бизнесом этих 

стран, т.к. этот предмет направлен на развитие творческих интеллектуальных способностей 

учащихся и включение их в созидательный труд. 

Изучение учебного предмета «Технология» в общеобразовательной школе 

направлено на решение следующих учебно-воспитательных задач: 

• овладение общетрудовыми, политехническими и специальными знаниями, 

умениями и навыками, трудовым опытом на основе включения  учащихся в разнообразные 

виды технико-технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых объектов труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры труда, ответственности за результаты своего 

труда, бережного отношения к окружающей среде, материалам, инструментам и 

оборудованию, результатам трудовой деятельности человека; 

• развитие коммуникативных и организаторских умений и навыков, способности 

самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя 

из оценки личных интересов. 

Образовательная область «Технология», синтезирующая естественно – научные, 

научно-технические, технологические, предпринимательские н гуманитарные знания, 

раскрывает способы их применения в различных областях деятельности учащихся, 

способствует их творческому развитию. 

Усвоение содержания «Технологии» позволит учащимся сознательно и творчески 

выбирать оптимальные способы преобразовательной деятельности из массы альтернативных 

подходов с учетом ее последствий для природы, общества; мыслить системно, комплексно; 

самостоятельно выявлять потребности в информационном обеспечении деятельности; 

непрерывно овладевать необходимыми новыми знаниями и применять их в качестве средств 

преобразовательной деятельности. 

Как показывает мировой опыт общего образования молодежи, образовательная область 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике и творчески использовать знания основ 

наук в области проектирования, конструирования и изготовления изделий. Тем самым 
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обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию, непрерывному самообразованию и трудовой деятельности. 

Таким образом, успешное освоение курса «Введение в технический труд мотивирует 

студентов на приобретение профессионально-значимых качеств учителя «Технологии». 
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THE IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL COURSE "INTRODUCTION TO LABOR 

TRAINING" IN BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A HANDICRAFT 

TEACHER 

 

Abstract: The article presents the information about the educational course "Introduction to 

labor training". The course "Introduction to labor training" in the process of training is due to the 

need to create a theoretical and practical basis for the successful development of special 

technological disciplines in the specialty "Technical work and entrepreneurship". The main 

specificity of the program of this course is to study the basic requirements of the State educational 

standard for the training of teachers of technical work, the development of basic concepts and 

principles of the organization of the process of labor training in a modern school. 

In the educational course is given the concept of influence of discipline content on the 

formation of a positive attitude to the labor teacher. The research is also about to show the 

necessity of student’s motivation for further successful studying at University. There are also 

revealed the leading goals and objectives of the course "Introduction to labor training" as well as 

the entire educational field "Technology". 

"Introduction to labor training" is the first professional and pedagogical discipline that 

provides clear objectives: 

• to introduce students to the scientific basis of the teacher's professional activity; 

• to help to master the culture of educational work at university 

• to make the pedagogic practice easier to enter 

• to teach students how to form professional qualities of a teacher on their own 

The article presents the structure of the course "Introduction to labor training" as well as 

the detailed review of the first section of the discipline: 

1. Part 1 The system of technological education in the Republic of Belarus. 

2. Part 2 The main forms of study activities at the University. 

3. Part 3 Professionally significant qualities of teacher's personality. 

4. Part 4 The culture of educational activity of students. 

Key words: technology, labor training, professional competencies of a teacher, 

professionalism, technical education. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ: 

ОПЫТ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

В условиях рыночной открытой экономики Китая особую роль приобретают 

вопросы занятости молодежи и формирование предпринимательских компетенций. В 

статье рассмотрена роль и место молодежного предпринимательства, показан 

исторический вектор его развития в условиях политических реформ. Приведены примеры 

успешно реализованных государственных программ по стимулированию и поддержке 

молодежных предпринимательских инициатив.  

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, социализм с китайской 

спецификой, Ассоциация молодых предпринимателей Китая, силиконовая долина 

Чжунгуаньцунь. 

 

Постановка проблемы.За последние 60 лет Китайская Народная Республика (далее – 

КНР), некогда аграрная страна, провела эффективные экономические и социально-

политические преобразования, сделав ставку на развитие массового предпринимательства, 

формирование интегрированной деловой среды, совершенствование системы инклюзивного 

и пруденциального надзора, а также созданию новой архитектоники развития предприятий, 

основанной на цифровой платформенной экономике.Китай сегодня стремительно 

развивается и занимает второе место в мире по ВВП после США. 

В настоящее время в КНР созданы все условия для ведения успешного бизнеса. 

Большое внимание уделяется формированию предпринимательских компетенций и 

молодежному предпринимательству. Сегодняшние школьники и студенты это будущее Китая 

– будущее, основанное на принципе объединяющего триединства: инновации-бизнес-развитие. 

Цель статьи – раскрыть необходимость и значимость формирования 

предпринимательских компетенций и молодежных инициатив в развитиимассового 

предпринимательства Китайской Народной Республике, где через образовательные и правовые 

реформы, государственную политику – создается общество будущего – общество «сяокан». 

Изложение основного материала исследования.В истории Китая сфера 

предпринимательства стало развиваться с 1975 года, когда правительство взяло курс на 

переход от закрытого общества к открытому в расчете на приток иностранных инвестиций в 

страну для модернизации и развития промышленного производства.  

В сельской местности поощрялось создание кооперативов и мелких 

ремесленнических предприятий, а в городах стимулировалось развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). Государственная политика способствовала созданию 

свободных экономических зон и привлечению иностранных финансовых и научно-

технических ресурсов. Наличие природных ресурсов, дешевой рабочей силы, удобное 

географическое положение, множественное количество морских портов, близость мощных 

экономических партнеров таких как Япония, Южная Корея, Гонконг, Макао и Тайвань – все 

это послужило увеличению объемов внешней торговли и ежегодному приросту 

национального дохода в среднем на 10 % [1]. 

Главным идеологом преобразований КНР и «архитектором» социалистической 

модернизации считают Дэн Сяопина, который как автор нового мышления разработал 

принцип «социализма с китайской спецификой», инициировал масштабные реформы внутри 
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страны и открытость перед внешним миром. В историю вошло любимое выражение Дэн 

Сяопина, основанное на сычуаньской пословице – актуальное и часто упоминаемое 

населением до сих пор: «Не важно, черная кошка или белая, если она может ловить мышей – 

это хорошая кошка». Под мышами подразумевается прибыль и результат, способность 

довести дело до конца.  

Исследования, проведенные с 1975 года, свидетельствуют отом, что значительный 

рывок в сфере МСП был сделан после вступления Китая в ВТО в 2001 году (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Динамика развития предпринимательства с 1975 г. в КНР 

 

В 1985 году в КНР была образована Ассоциация молодых предпринимателей Китая 

(аббревиатура CYEA), с целью «единения, образования, обслуживания и руководства» 

молодыми предпринимателями. Адрес сайта Ассоциации – http://www.cyea.org.cn/ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Главная страница сайта Ассоциации молодых предпринимателей Китая 

 

В последние годы Ассоциация организовывает множество семинаров и мероприятий 

по обучению, обсуждению и обмену опытом для новых членов организации. В рамках этих 

мероприятий и семинаров молодые предприниматели получают:  

‒ помощь по укреплению контактов с государственными ведомствами и 

исследовательскими институтами, а также услуги государственной, правовой, 

технологической и другой поддержки молодых предпринимателей; 

http://www.cyea.org.cn/
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‒ поддержку деятельности по сотрудничеству в области экономической и торговой 

инспекции; 

‒ обмен с соответствующими группами и молодыми предпринимателями из 

зарубежных стран и регионов, например, Гонконга, Макао, Тайваня и т.д.; 

‒ защиту прав и интересов предпринимательских молодежных инициатив [2]. 

Начиная с 1994 г. в КНР на законодательном уровне введена система сертификации 

всех, успешно закончивших различные типы учебных заведений. В стране принята 5-ти 

ступенчатая система квалификации трудовых ресурсов: школьное образование предполагает 

три уровня (начальный (6 лет), средний (3 года), старший (3 года)), средне специальная 

профессиональная подготовка (3-4 года), высокая профессиональная квалификация 

(бакалавриат – 4-8 лет, аспирантура: магистратура – 2-3 года, докторантура – 3 года). 

С 1998 г. в стране была запущена программа по обучению основам 

предпринимательства. Ежегодно в Китае более 20 млн. молодых людей входят в трудовой 

возраст, но при этом вопросы занятости молодежи вызывают социальное напряжение. Среди 

зарегистрированных безработных свыше 70% лиц в возрасте до 35 лет [3]. Для этой 

категории в рамках государственной программы продолжительностью от 1 до 3 лет молодым 

людям предлагается ознакомится с наиболее востребованными на рынке специальностями, 

получить дополнительные знания и навыки, в том числе и по основам предпринимательской 

деятельности, участвовать дальше в действующей системе найма и, таким образом, после 

окончания курсов использовать гарантированные возможности для трудоустройства. 

По инициативе «Национальной комиссии по развитию и реформированию» (NDRC) в 

Китае был реализован «Национальный проект системы обучения предпринимателей» (NGTP), 

в рамках которого всеми образовательными учреждениями были разработаны учебные планы, 

подготовлен педагогический состав и закуплена необходимая учебная литература. 

Параллельно в проект включены государственные учреждения всех уровней, связанные с 

развитием МСП, действующие и стартующие предприниматели, организации, 

осуществляющие финансирование. Данная программа реализуется под контролем 

Департамента МСП во всех 32 регионах страны, в автономных округах и муниципалитетах [3]. 

На развитие молодежного предпринимательства также повлияло 

общегосударственная поддержка и принятые реформы «золотых десятилетий». 

С 2000 по 2010 гг., в «золотое десятилетие» Китая были проведены основные 

социальные реформы:  

‒ 2003 г. – отменены «Положения о приюте и репатриации из городов нищих и 

бродяг», действовавшие последние 20 лет;  

‒ 2006 г. – для 800 млн. крестьян отменен налог на сельскохозяйственную 

продукцию, который действовал в Китае более 2600 лет; 

‒ 2009 г. – создана система всеобщего медицинского страхования. 

В сентябре 2017 года на саммите БРИКС при открытии делового форума 

председателем КНР Си Цзиньпином названы ключевые преобразования, выполняемые во 

втором «золотом десятилетии»: 

‒ отказ от доллара: кредитование национальных и международных проектов в 

национальной валюте; 

‒ создание в г. Сямэне единой площадки Интернет-торговли, объединяющей  

1,5 млрд. пользователей пяти крупнейших развивающихся стран мира [4]; 

‒ на основе сотрудничества в рамках БРИКС создать самую влиятельную в мире 

платформу взаимодействия по линии Юг-Юг; 

‒ усиление геополитической роли КНР в азиатском регионе; 

‒ создать к 2021 году общество средней зажиточности («сяокан» как называл его 

Конфуций); 

‒ увеличить ВВП и доходы граждан КНР в два раза. 
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Государственная некоммерческая информационная служба (CSMEO). Деятельность 

CSMEO поддерживается «Департаментом развития МСП» в NDRC. Сайт CSMEO 

представляет 58 основных рубрик и 180 тематических разделов, содержащих до 1000 

различных сообщений, что ежедневно привлекает более 200 тыс. посещений. В работе 

CSMEO принимают участие более 10 тыс. различных агентств и посреднических компаний, 

которые способствуют развитию деловых отношений между предприятиями, инициируют 

проведение ярмарок и информируют о важнейших инициативах Правительства и органов 

власти всех уровней, касающихся деятельности МСП. Информационная сеть обслуживает 

все регионы страны, охватывая города и большинство сельских поселений. 

С 2010 года, Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 

опубликовало «План по содействию предпринимательства студентов» Согласно этому плану 

следовало в течении следующих 4 лет привлечь к предпринимательству 450 тысяч 

студентов. В 2015 году Министерство внесло поправки в план и изменила цифру до 

800 тысяч.  

Комплекс образовательных дисциплин по предпринимательской деятельности был 

внедрен в 2595 китайских университетах на основе принятых предложений 

Государственным Советом КНР «О всемирном продвижении инновационной деятельности и 

развития бизнеса» № 32 от 11.06.2015 г. На рисунке приведены основные пункты по 

поддержке предпринимательства в ВУЗах (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Ключевые пункты по поддержке предпринимательства в ВУЗах КНР 

 

Ярким примером поддержки студенческого предпринимательства является 

крупнейшая силиконовая долина Чжунгуаньцунь, расположенная на севере-западе Пекина, 

основанная в 1980 г. физиком, сотрудником Китайской Академии наук ЧэньЧуньсянь. 

Исследователь основал частую компанию на улице Чжунгуаньцунь, специализирующуюся 

на разработке технологий, связанных с исследованием плазмы. Позже здесь появились и 

другие компании. К 1986 году на улице насчитывалось более 100 инновационных компаний, 

улицу стали называть «электронной». В 1999 г. был открыт первый технопарк 

«Чжунгуаньцунь» (рис. 4). В начале 2000-х г. здесь открывалось по 9 предприятий в день, в 

настоящее время – около 2. Высокая конкуренция способствует быстрым темпам роста: на 

30% ежегодно в прошлом десятилетии, в нынешнем – около 20% [5]. 

За два десятилетия Чжунгуаньцунь стала главной «силиконовой долиной» Китая, 

площадь которой сейчас превышает 130 тыс. кв. километров. В ее состав входят  

10 промышленных парков. Доход парка преодолел отметку в 230 млрд. долларов, но 

правительств поставило задачу к 2020 году довести прибыль до 1,5 триллионов долларов. 
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Рис. 4 Развитие технопарка «Чжунгуаньцунь» 

 

Таких успехов невозможно было бы достичь без научного подхода. Большой вклад в 

развитие технопарка вносят научно-образовательные учреждения, расположенные на его 

территории – Академия наук КНР, Пекинский университет, университет Цинхуа, на базах 

которых ведутся исследования и разработки в таких областях как биология, фармацевтика, 

космос. В области исследований альтернативных источников энергии Чжунгуаньцунь 

занимает лидирующие позиции в стране. Научную базу силиконовой долине обеспечивает 

140 вузов, 39 колледжей, общая численность студентов превышает 400 тыс. человек. 

Руководством «силиконовой долины» созданы благоприятные условия для специалистов, 

получивших образование за рубежом и решивших вернуться на родину. Каждый четвертый 

находит работу по специальности именно в Чжунгуаньцуне. Общая численность 

сотрудников этой научной зоны перевалила за миллион [6]. 

В технопарке существует пешеходная улица, переименованная в 2013 году из «Улицы 

– «Город библиотек»» в «Улицу по созданию бизнеса». Сегодня на улице расположены 

более 20 профессиональных институтов, которые специализируются на оказании помощи 

стартовым бизнес-проектам, а также 2000 институтов, специализирующихся на 

экономическом и бизнес-образовании. Ежегоднона «Улице по созданию бизнеса» проводятся 

430 выставок, в которых участвует более 40 тыс. молодежи, представляющих успешные 

результаты бизнес-проектов, а также сами бизнес-проекты, требующие инвестиций. Как 

результат – 1 млрд. юаней (около 158 млн. долларов) инвестируется в молодежные стартапы 

ежегодно. 

Заключение. Таким образом, идеологией предпринимательства пронизано сегодня 

все китайское общество. Правительство КНР воплощает в жизнь новую концепцию развития, 

продвижения структурной реформы в сфере интегрированной, координированной и 

взаимовыгодной деловой среды, создание новой архитектоники развития молодежного 

предпринимательства, основанного на инновациях и цифровой экономике будущего. 

По прогнозам специалистов, китайская экономика действительно может возглавить 

мировой пьедестал с 2019 году, а к 2030 г. китайский ВВП превысит американский почти на 

20%. (рис. 5) [7].  

Китайское правительство планирует завершить модернизацию экономики страны к 

2050 году и стать сильным, процветающим государством – лидером по уровню 

экономического развития в мире. Такая цель была утверждена на XVI съезде КПК в 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

221 

 

программе социально-экономического развития страны. Современный Китай позиционирует 

себя как: 

‒ стабилизатор на международной арене; 

‒ движущая сила мировой экономики; 

‒ страна с положительным преимуществом мирного развития; 

‒ движущая сила глобального управления. 

 

 
 

Рис. 5 Прогнозы по объему ВВП Китая и США в 2014-2030 гг. 

 

За последние два года (2015 ‒ 2017 гг.) около 3 млн. молодых людей, в каждой 

провинции Китае создали свой бизнес, что является лучшим результатом по сравнению с 

опытом прошлых лет⃰. 1Молодежное предпринимательство находится в центре интересов 

китайского общества, играя существенную роль в социально-экономическом развитии 

государства. На протяжении нескольких десятилетий правительством КНР сделаны 

существенные шаги по комплексному регулированию и поддержке молодежного 

предпринимательства. Сегодня в Китае около 24 млн. человек (не включая рабочих-

эмигрантов) находятся на рынке труда, из них 7,5 млн. выпускников университетов, среди 

которых 750 тыс. – это молодые предприниматели. Благодаря усилиям правительства, ставка 

занятости составляет 70%⃰. Однако проблема трудоустройства остается одной из наиболее 

актуальных для населения.Несмотря на это, молодёжные инициативы и бизнес-проекты 

вносят существенный вклад в развитие экономики современного Китая. 
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THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF YOUTH: THE 

EXPERIENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Abstract. The article considers the role and place of youth entrepreneurship, shows the 

historical vector of development of business ideology in the context of political reforms. Dan 

Xiaoping, who as the author of the new thinking developed the principle of "socialism with Chinese 

specificity", initiated large-scale reforms within the country and openness to the outside world, is 

considered the main ideologist of the PRC reforms and "architect" of socialist modernization. 
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Currently, China has all the conditions for successful business. Much attention is paid to the 

formation of entrepreneurial competencies and youth entrepreneurship. Thanks to the successful 

implementation of state programs to stimulate and support youth entrepreneurial initiatives, today 

the Association of young entrepreneurs of China was established, the purpose of which is to unite, 

support and assist young entrepreneurs. 

Since 1994, the PRC has introduced a system of certification at the legislative level for all 

successful graduates of various types of educational institutions, the programs of which necessarily 

include cycles of educational disciplines on entrepreneurship. At the initiative of the "National 

Commission for development and reform", Commission (NDRC) in China has implemented the 

"national project of training of entrepreneurs" (NGTP), under which all educational institutions 

were developed syllabi, prepared teaching staff and purchased the necessary educational literature. 

In parallel, the project includes government agencies at all levels related to the development of 

SMEs, existing and start-up entrepreneurs, organizations that provide financing. This program is 

implemented under the supervision of the SME Department in all 32 regions of the country, in 

Autonomous districts and municipalities. 

Since 2010, the Ministry of labor and social security of the PRC has published a "plan to 

promote entrepreneurship of students", according to which it should be within 4 years to attract 

about 800 thousand students to entrepreneurship. 

The successful implementation of youth entrepreneurship is shown in the article on the 

example of the largest silicon valleyZhongguancun, the activities of which are provided by 140 

universities, 39 colleges, where every fourth student finds a job in the specialty in Zhongguancun.  

Thus, the article focuses on the importance of the formation of entrepreneurial competencies 

among young people, where their initiatives and business projects make a significant contribution 

to the development of the economy of modern China. 

The PRC government is implementing a new concept of development, promoting structural 

reform in the sphere of an integrated, coordinated and mutually beneficial business environment, 

creating a new architecture for the development of youth entrepreneurship based on innovation and 

the digital economy of the future. 

Key words: youth entrepreneurship, socialism with Chinese specificity, Association of young 

entrepreneurs of China, silicon valley of Zhongguancun. 
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АРТПЕДАГОГИКА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ У СТУДЕНТОВ 

 

В данной статье рассматривается цель артпедагогики, направленная на развитие и 

формирование у студентов основ художественной культуры, а также на использование 

социальной гармонии для восприятия искусства. В статье также представлены основные 

задачи артпедагогики и подробно рассматривается гуманистический подход к 

художественному и творческому развитию студентов. 

Ключевые слова: артпедагогика, развитие, формирование, художественный подход, 

социальная гармония, творческое развитие, эстетический взгляд, искусство, расширенное 

мировоззрение, индивидуальные потребности и возможности. 

 

Постановка проблемы. В современной вузовской педагогике для организации 

профессионального образования необходимо внедрять новые образовательные технологии, 

которые помогут преподавателю вывести на новый уровень не только запас академических 

знанийстудентов, но и поспособствуют формированию у них основ художественной 

культуры, а также посредством искусства социальной гормоничнойих адаптации. 

Технологии артпедагогики обеспечивают разностороннюю помощь для 

повышенияинтенсивности и актиности обучения студентов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В нашей первой статье, которая 

обсуждалась в Международной летней школе молодых ученых (Армения, Педагогический 

университет Армении им. Х. Абовяна, 2015 г.) рассматривалось использование словесных и 

несловесных средствартпедагогики. В рамках этой статьи представленная проблема касалась 

вопросов формирования художественно-творческихвзглядов у учащихся, которые также 

занимают главное место в процессе обучения учащегося. В нашей стране отрасль 

артпедагогики все еще недостаточно изучена и нуждается в многочисленных исследованиях. 

Цель статьи. Целью данного исследования является определение роли артпедагогики 

в процессе формирования художественно-творческихвзглядов у студентов. 

Изложение основного материала. Процесс активного развития педагогических 

дисциплин обусловлен требованиями быстро развивающегося общества. В 21-ом веке весь 

процесс социализации личности сопровождается обменом ценностей, во время которого 

развиваются его художественно-эстетические взгляды. Оно помогает творчески 

воспринимать объективную реальность мира. Основной целью артпедагогики является 

художественное развитие студентов и формирование основы художественной культуры, 

организация их социальной гармонии посредством искусства [3, с. 25]. Основными задачами 

артпедагогики являются: 

• формирование студенческого художественного расширенного мировоззрения; 
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• изучение индивидуальных особенностей студентов, условий, препятствующих их 

развитию, или развитие арт-коррекции педагогической системы, направленной на 

исправление; 

• использование художественного содержания и его прикладного значения для 

развития педагогических технологий в педагогике, обеспечивающих гармоничное развитие 

студента.  

Существенным отличием цели и задачартпедагогикиот цели и задач художественного 

воспитания является не вовлечениестудента в какую-либо художественную деятельность, а 

продуктивное развитие самовыражения, самопознания и коммуникативных способностей 

инавыков, независимо от изучения и формирования всесторонних знаний данной области 

искусства. Артпедагогика помогает развитию устудентовтворческого мышления, 

способности свободного выражения своих чувств и настроений, а также работы в 

коллективах [1, с. 11]. 

Артпедагогика решает различные образовательные задачи: облегчает процесс 

социализации и для студента, и для преподавателя, помогает разрабатывать учебный 

материал на основе духовного и психологического опыта преподавателя и студента, 

сглаживать отношения преподавателей и учащихся и создает более благоприятные условия 

для диалога, без которого не возможенпродуктивный педагогический процесс. Она 

способствует сохранению системы целостности личности и индивидуальности, влияя, в 

первую очередь, на формирование и обогащение нравственных, эстетических, 

эмоциональных сфер человека, а также способствует адаптации личности в обществе и т. д. 

Особенностьюартпедагогикиявляется педагогическое воздействие посредством 

искусства и художественно-творческой деятельности, которое имеет развивающий и 

воспитательный характер и значение. Обычно, художественно-эстетические взгляды у 

учащегося формируются с раннего возраста, дающие гуманистическое содержание для его 

поведения. Гуманистический подход к художественно-творческому развитию студентов 

заключается в выдвижении и решении новых проблем художественной педагогики, среди 

которых главным является формирование художественной культуры у студентов, как 

неотъемлемой части общей духовной культуры.  

Под эстетическими и художественнымивзглядами у личностиподразумеваем единство 

эмоций, убеждений, способностей, деятельности и норм поведения, которое формируется 

через педагогическое общение и социальную среду, окружающую студента, условиями его 

деятельности, их эстетическими параметрами и может быть спонтанным и 

целенаправленным. 

Таким образом, важную роль с раннего возраста в художественном развитии личности 

играет как семья, так и учебные заведения, так как только совместными усилиями,начиная с 

детства, организуя культурно-образовательную среду учащегося иобогащая духовное 

содержание, могут обеспечить необходимые условия для развития личности, творческих 

проявлений и сделать этот процесс целенаправленным.  

В целом,артпедагогикахарактеризует содержание процесса художественного развития 

студента, как средство расширения у личности мировоззрения. 

Эта проблема становится особенно важной в работах с учащимися, имеющими 

отклонения в развитии с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательной системы. 

Формирование художественной культуры у них позволяет не только ознакомиться с образным 

признанием мира, нравственно-эстетическим, духовным развитием и общечеловеческими 

ценностями, но и с помощью развития искусства устраняет и компенсирует у них вторичные 

отклонения, адаптируяв социальной среде. С этой точки зрения принципы, функции и методы 

артпедагогики следует рассматривать как новшество в педагогике. 

«С развитием человечества развивается иего искусство, но можно также сказать, что с 

развитием искусства развивается и человек, так какодно исходит от другого, а 
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другоеявляется следствиемодного. История искусства - это история развития человечества»-

отмечает А. Клизовский [2, с. 130].  

В артпедагогике использование методовхудожественной деятельности формирует у 

учащихся сильные способности, то есть, постоянное стремление и желание квыполнению 

художественных действий, вовлечение красоты в жизнь, в повседневную жизнь, общение с 

подростками и взрослыми по темам искусства и т. д. [3, с. 24]. 

Очень важно стимулировать позитивную мотивацию художественной деятельности, 

которая может быть реализована с помощью методов, средств и умений таких как: 

• показ готового образца (например, результат готового продукта в изобразительном 

искусстве – рисунок, аппликация, для художественной и словесной деятельности – сказки, 

примеры поэзии, для музыкальной деятельности – исполнение песни итанца); 

• использование творческих заданий во всех видах художественной деятельности; 

• использование увлекательных упражнений; 

• использование игровых ситуаций; 

• создание «ситуаций успехов», которые приводят к положительным эмоциональным 

переживаниям; 

• использование специального для художественной деятельности оборудования и 

нетрадиционных материалов (например, холсты, мольберты и различные натуральные 

материалы для изобразительного искусства,театральные костюмы во время театральной 

деятельности, марионеточные коллекции идидактические средства во время педагогический 

деятельности); 

• посещение и участие в культурных и развлекательных мероприятиях; 

• обогащение студентов новыми впечатлениями. 

Все формы художественно-эстетической деятельности могут способствовать 

созданию «успешной ситуации», когда результаты художественной работы преобладают 

надфизическим и психологическим напряжением, что приводит к субъективному чувству 

удовлетворения. Создание «успешной ситуации»особенно важно для тех учащихся, кому 

необходимо преодолеть агрессивность, пассивность, страх, недоверие. 

Артпедагогика, с помощью средств художественной деятельности, связанных с тем 

или иным ее видом,позволяет личности добиться успеха. 

Задание, которое дается учащемуся, должно быть не только интересным, но и 

выполнимым, посильным ему. Студент должен видеть положительный результат своей 

деятельности. 

Успех приходит, когда студентс помощью преподавателя или путем самостоятельного 

усилия преодолевает застенчивость, недоверие, страх, трудности. Только тогда мы можем 

говорить о факторе развития. Это оказывает благотворное влияние на выражение 

инициативы, самостоятельности и заинтересованности у студентов во время их 

художественной деятельности. 

Использование специального оборудования и разнообразных материалов для 

художественной деятельности позволяет создать художественную атмосферу, где процесс 

художественного воспитания протекает более успешно и при этом реализуются 

индивидуальные потребности и возможностистудентов. Такими оборудованиями могут быть 

различные художественные и выставочные материалы и предметы. 

Общение с предметами искусства осуществляется под руководством преподавателя, 

который умело его организует, подчеркивая внимание студента к тем особенностям 

художественного произведения, которые вызываютего восхищение к гармониизвуков, цветов, 

форм, а также желание и стремление к самостоятельной художественной деятельности [1, с. 9]. 

Идея интегративности заложена в самой основе артпедагогики. Она развивается на 

основе слияния всех отраслей и видов искусства, а также – педагогики, психологии и других 

областей наук о человеке. Гармоничное сочетание всех видов и форм разнообразной 

художественной деятельности обогащает нравственно-эстетический облик учащегося. 
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Вместе с тем, учащий осваивает информацию в основном при помощи трех модальностей 

(ощущения, зрение, слух). Так как у каждого человека доминирует своя модальность, то и 

материал необходимо воспроизводить в трёх модальностях одновременно – для его лучшего 

понимания и усвоения всеми участниками учебного процесса. Таким образом, сочетание 

педагогики и различных видов искусства во всех их проявлениях позволяет нам освоить 

новые методы обучения, наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. 

Благодаря этому становится возможным сделать обучение более результативным, 

творческим и доступным для каждого человека. Кроме того, к очевидным достоинствам 

артпедагогики следует отнести то, что ее грамотное и систематическое использование 

повышает возможности поиска новых творческих путей в педагогике в целом и в 

коррекционной педагогике в частности. Все это способствует лучшему освоению детьми и 

взрослыми наук и искусств, а также – духовному и нравственному развитию, которое так 

актуально на сегодняшний день [4]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Врезультатеанализа проблемы 

в данной статье мы пришли к выводу, чтоартпедагогика все еще находится на стадии своего 

полного изучения, поскольку на данный период существует мало исследований, 

теоретических и практических педагогических обоснований и экспериментов, касающихся 

данной отрасли. 

Данное исследование в дальнейшем будет иметь свое продолжение. 
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THE ART PEDAGOGY AS A MEANS OF FORMING ARTISTIC VISIONTO STUDENTS 

 

Abstract. The article discusses new approaches to one of the significant branches of the 

pedagogy which is called art pedagogy, its comprehensive development and the process of forming 

its artistic-aesthetic perspectives. The formation of the artistic way of thinking is a necessary 
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pedagogical condition for the formation of the extended world view of the students. It helps them to 

perceive creatively the reality of the objective world. The objectives of the art pedagogy are 

essentially different from the purpose and problems of the artistic education. 

It rather to develop self-expression, self-disclosure, communication abilities and skills by 

simultaneously studying and formulating comprehensive knowledge of the field. By developing the 

student's artistic perspectives you may as well expand his creative thinking, initiate the ability of 

expressing his own feelings and mood, to involve him in team work. 

Suchlike approach to art pedagogy solves different educational issues: it makes easy the 

social process both for the lecturer and for the student, it gives the opportunity to cultivate the 

educational material based on the spiritual and psychological experience of the lecturer and the 

student. It also helps to flatten the relationship between lecturer and student, it makes better 

atmosphere for having discussions without which there is no effective pedagogical process.The 

formation of artistic-aesthetic views contributes the preservation of a person's individuality and 

first of all it influences on the formation of person’s moral, aesthetic and emotional spheres. It 

promotes one’s adaptation process in the society, etc. 

Key words: art pedagogy, development, formation, artistic approach, social harmony, 

creative development, aesthetic view, art, expanded individual needs and opportunities.  
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ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:  

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ НА БУДУЩЕЕ  

 

Проблема организации образования занимала ведущее место в обществе начиная с 

тех пор, как существует идея об образовании. И всегда организация образования 

соответствовала характеристикам этого общества и достижениям науки. В противном 

случае общество пережило бы регресс, потому что оно, в свою очередь, должно 

соответствовать образовательному процессу. Последнее связано и с организацией онлайн 

образования и онлайн педагогических коммуникаций.  

Ключевые слова: организации образования, онлайн образование, педагогические 

коммуникаций, самореализация личности, совершенствование, образовательные инноваций, 

коммуникативная модель.  

 

Постановка проблемы. Больше не требует доказателсв утверждение, что 

образование имеет определенную и специфическию роль в развитии и передвижении 

общества. Как отмечает Э. Дюркгейм «Любые изменения в обществе отражаются на 

образовательном процессе и наоборот» 5, с. 28.  

Так как и образование, и общество находятся в постоянных изменениях, проблема 

эффективного управления образовательной системой и выявление решений всегда остается 

актуальной.    

Именно по этой причине немецкий исследователь К. Майер утверждает: 

«Образование – это самая сложная социальная и политическая проблема XXI века, которая 

должна быть решена» 6, с. 383.  

Анализ последних исследований и публикаций. Формы организации образования в 

разных культурах были очень разными и в связи с организацией образования в истории 

человечества накоплен богатый опыт. Mетодологическую основу решения задач, связанных 

с проблемами управления в образовательной системе, составляют теории Я. А. Коменского, 

К. Боддини, А. Берга, Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Дюркхейм, М. Вебера, А. Хумнолдта а 

также исследования современников – Т. Лукмана, Ю. Оелкерса, С. Ласкей, И. Гоголин, 

Л. Петрова, О. Морозова, В. Зинченко, В. Лозина, В. Сергеева, А. Беляева, С. Князьева, 

П. Симонова, Л. Фришмана и др. 

Цель статьи. Можно сформулировать следующую цель исследования: выявление 

особенностей онлайн-образования как новой формы организации образования и 

рассмотрение особенностей педагогических коммуникаций в будущем.    

Изложение основного материала. ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 

Образование может рассматриваться как капитал, возможность, ожидание, способ 

социализации, самореализации и развития личности.  

В высшей школе к организации образования предъявляются требования, которые 

обусловлены развитием общества и общественного сознания. Как формулирует Э. Дюркхейм 

образование – социальный капитал, который передвигает людей наверх в социуме 4, с. 4-5. 

Вот почему образование – это, в первую очередь, возможность, которая расширяет 

перспективы будущего.  

Как известно, организация образования требует приложения усилий, времени и 

ресурсов, но результат оправдывает все внедрения. Личность получает профессиональную 

квалификацию, которая предполагает ее дальнейшее развитие.  
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Квалификация – это конечный результат образования, индикаторы которой у 

учащихся бывают неодинаковые. В первую очередь, образование – это путь к трудовому 

рынку, где и происходит самореализация личности как специалиста и определяется его 

успешность. С другой стороны, учащиеся не всегда прилагают большие усилия для 

достижения высоких результатов в обучении и не имеют особые претензии к образованию в 

высшей школе и к профессиональной деятельности. И наконец, ожидания учащихся не 

всегда совподают в начале,  в течение и в конце образования.  

Все вышесказанное зависит от того, насколько личность социализиреуется в 

образовательном процессе: имеем ли мы дело со спокойной адаптацией или с 

дезадаптацией учащихся. В конечном итоге у нас может быть выпускник, который имеет 

удачные достижения и выпускник, у которого могут быть разочарования в течение обучения, 

связанные с дезадаптацией.  

Насколько удачлив выпускник – показывает соответствие его требованиям трудового 

рынка. Состоявшийся выпускник может не только самореализоваться посредством своих 

профессиональных компетенций, но и взять путь совершенствования и инноваций в своей 

работе. 

Дальнейшее совершенствование сегодня можно осуществляться разными способами – 

только нужна мотивация. У человека могут быть различные барьеры на пути к дальнейшему 

образованию непосредственно в учебных заведениях, такие как недостаток времени, 

проживание на далеком расстоянии, трудности с передвижением, недостаток опыта, 

культурные и национальные различия и разногласия. Все перечисленные трудности сегодня 

можно преодолеть посредством онлайн образования.   

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ. Как и любой продукт, который можно купить в 

интернете, сегодня также возможно и онлайн приобретение знаний. Как известно, спрос 

формирует предложение. В связи с этим высшая школа, как потребительская система, 

должна предлагать свой продукт-знание в онлайн режиме современному информационному 

обществу, со стороны которого имеется такой спрос.  

Однако этот онлайн продукт является так называемым готовым знанием и не 

способствует развитию личности человека на исходном уровне высшего образования. 

Дальнейшее образование возможно организовать онлайн, если уже в начальной степени 

высшего образования у учащегося личность в межличностных коммуникациях развита таким 

образом, что она может самоопределяться и продолжать свое дополнительное 

образование на следующих уровнях самостоятельно.      

С этой точки зрения необходимо, чтобы внешние стимуляторы развивали его не 

«извне» (снаружи), а были бы размещены внутри учащегося и имело бы место 

самоуправление развитием личности.  

Онлайн образование имеет много возможностей и для тех, кто не имеет физические 

возможности для посещения высших учебних заведений. С этой точки зрения, онлайн 

образование обеспечивает принцип равенства в обществе.  

Проведенные нами исследования в рамках нескольких проектов в университете 

показывают, что не решен в частности вопрос коммуникативной модели управления в 

образовательной системе. Коммуникация является основным, связующим процессом в 

существовании организационной деятельности в образовательной системе. Благодаря 

процессам коммуникации создаются и функцнионируют управленческие связи. Однако, 

исследование коммуникативной модели может выявить очень актуальные, до ныне 

                                                 
 Модель коммуникации выражает взаимосвязь между коммуникативной активностью уащегося и 

педагогическими влияниями преподавателя. Модель коммуникаций включает в себя компоненты 

коммуникации, объекты, их роль, отношения и влияние друг на друга, специфические функции. Модель 

необходима исследователю, чтобы лучше и точнее выразить свои мысли о существенных особенностях объекта 

исследования.  
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нерешенные задачи организации и управления образовательной системой, которыми может 

быть обусловлена эффективность всего образовательного процесса.  

ВОЛЮНТАРИ́ЗМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ. Значимость 

образовательных коммуникаций состоит в особенностях их организации. Когда все факторы, 

необходимые и достаточные условия в образовательном процессе приходят в состояние 

взаимной гармонии, создается коммуникативная способность, при которой коммуникация 

неизбежна. 

Коммуникация происходит в соответствии с умственными, психическими и 

физическими особенностями вовлеченных в нее людей. 

Все это важно учитывать также с точки зрения того, что до разных людей информация 

доходит различным образом – соответственно особенностям их восприятия. Оказывается, 

что каждый из коммуникантов участвует в коммуникациях определенным образом. Это 

также связано с восприятием, то есть как линность воспринимает направленную ему 

информацию. Исходя из этих особенностей, исследователи разделили людей на три группы: 

визуалы (эти люди воспринимают большую часть информации посредством зрения), 

аудиалы (люди, которые чаще всего воспринимают информацию посредством слуха) и 

кинестетики (те, чьим основным средством восприятия информации являются эмоции, 

чувства, переживания) 1, с. 13.  

Каждое сообщение (информация, переплетение знаков и сигналов и т. п., данные с 

целью повышения коммуникабельности в коммуникациях) оказывает воздействие, 

результаты которого преподаватель может проверить посредством обратной связи. Как 

видно, процесс коммуникации обуславливают многие факторы. Акт коммуникации –

результат сложного взаимодействия факторов субъективной и объективной категорий.  

Все эти факторы субъективной и объективной категорий образуют 

коммуникативную волну, которая и, охватывая каждого коммуниканта, может сделать его 

коммуникабельным. Создателем этой коммуникативной волны является преподаватель. 

P. Пидкасистый отмечает, что педагогическая коммуникация отличается от других 

коммуникаций тем, что по крайней мере один из субъектов коммуникативного процесса 

(преподаватель или кто-то другой) оказывает целенаправленное воздействие на сотрудников 

или подчиненных в процессе формирования и развития определенного качества 2, с. 293. В 

этом случае это относится к формированию коммуникабельной личности. 

Здесь на помощь преподавателю приходят педагогические технологии. Большинство 

этих технологий являются гибкими и адаптируемыми к любой ситуации. То есть, в этом 

случае большую роль играет коммуникативная подготовленность преподавателя. Под 

коммуникативной подготовленностью преподавателя понимаем его личностные качества, 

знания, владение различными средствами коммуникаций и умение целенаправленного 

управления ими,  наличие переплетений коммуникативных представлений, в коммуникациях 

умение самовыражения, характерного образу преподавателя.  

Все перечисленные факторы были проигнорированы в традиционной образовательной 

системе. В современный век информации и знаний необходимо формирование личности в 

соответствии с современными требованиями, которое происходит в процессе педагогических 

коммуникаций. 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ НА БУДУЩЕЕ. Американский 

социолог Г. Лассуэль создал теорию волшебной пули. Он пишет, что если мы учтем все 

необходимые структурные элементы процесса коммуникации (например, обстоятельства 

информации, личностные особенности получателя информации, пути и способы передачи 

информации и т. д.), то информация, как «магическая пуля» достигает своей цели – человека. 

                                                 
  а. Направление в идеалистической философии, приписывающее воле основную роль в развитии и 

отрицающее объективную закономерность и необходимость в природе и обществе. 

     б. В политике и общественной жизни: командный метод, принятие произвольных решений вопреки 

объективным условиям и обстоятельствам. 
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Другими словами, человек не может быть защищен от пули, которая автоматически 

включает мозг («как электрическую лампу»), влияет на идеи, эмоции, знания, мотивацию и 

способствует формированию эффективных коммуникаций 3, с. 19. 

Как Г. Лассуэль отмечает, сила воздействия «магической пули» во многом зависит от 

учета необходимых условий коммуникационного процесса. Другими словами, необходимо, 

чтобы организатор коммуникаций учитывал все те факторы, которые могут способствовать 

или препятствовать формированию коммуникативности. Последний, в свою очередь, 

обуславливает результаты педагогических коммуникаций. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Следует заметить, что в 

условиях современного общества, где огромную роль играет информация и онлайн ресурсы, 

модель коммуникаций в образовательном уровне может быть рассмотрена на будущее как 

«Информация – самоопределение», где информация – это образовательный импульс, 

самоопределение – это ответная реакция учащегося. Онлайн образование устроено именно 

на этой модели, и она реальна, потому что уже существует в нашей действительности. 

Личностный фактор в этой модели отпадает, поскольку зачастую ме не будем иметь дело с 

фейс-ту-фейс коммуникациями. А что мы теряем  или приобретаем, можно полагать из 

вышесказанного.  

Коммуникаторам и коммуникантам сетевой модели коммуникации свойственно 

постоянное изменение – саморазвитие. В процессе подобной коммуникации изменяются, а 

вернее  раскрываются  и развиваются как коммуникант, так и коммумакатор. В такой сетевой 

модели коммуникации все субьекты связаны между собой и активны в равной мере. Эта 

модель не контролирует, а организует образовательный процесс.   

Требованиям информационного общества 21-го века соответствует не замктнутый 

круг административного управления, а саморазвивающаяся сетевая коммуникация, где 

каждый элемент, как субъект коммуниакации, четко представляет свое назначение в 

развитии этой сети и, одновременно, осознает роль этой сети в своем развитии как 

личности. Саморазвивающаяся сетевая коммуникаяция – прогрессивный тип 

организационного управления, где учащийся сам  становотся уачстником и организатором 

коммуникации.  
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ONLINE EDUCATION IN HIGHER SCHOOL: DIAGNOSTICS OF PEDAGOGICAL 

COMMUNICATIONS FOR THE FUTURE 

 

Abstract. The problem of the organization of education has a leading place in society since 

the idea of education exists. And always the organization of education corresponded to the 

characteristics of this society and the achievements of science. Otherwise, society would survive 

regression, because it, in turn, must correspond to the educational process. The latter is connected 

with the organization of online education and online pedagogical communications. 

It no longer requires the provident that education has a specific role in the development and 

dynamic processes of society. As E. Durkheim notes "Any changes in society are reflected in the 

educational process and vice versa"(5: 28). Since both education and society are in constant change, 

the problem of effective management of the educational system and the identification of solutions 

always remains relevant.  

The forms of organization of education in different cultures were very different, and due to 

the organization of education in the history of mankind, a wealth of experience has been 

accumulated. Education can be considered as capital, opportunity, expectation, a way of 

socialization, self-realization and development of personality.  

Our researches in several projects at the university show that the issue of the communication 

model of management in the educational system is no longer solved.  

It should be noted that in a modern society where information and online resources play a 

huge role, the communication model in the educational levels can be considered for the future as 

"Information - self-determination", where information is an educational impulse, self-determination 

is the student's response. Online education is based on this model, and it is real, because it already 

exists in our reality. The personal factor in this model disappears, because often we will not deal 

with face-to-face communications. And what we lose or gain, we can assume from the above. 

The requirements of the information society of the 21st century correspond not to the closed 

circle of administrative management, but to self-developing network communication, where each 

element, as a subject of communication, clearly represents its purpose in the development of this 

network and, at the same time, realizes the role of this network in its development as a person. Self-

developing network communication is a progressive type of organizational management, where the 

student himself becomes a participant and organizer of communication. 

Key words: Organization of education, online education, pedagogical communications, self-

realization of personality, improvement, educational innovations, model of communication. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ХОРОШО УСПЕВАЮЩИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Одна из целей современного высшего технического образования состоит в том, 

чтобы создать такую систему обучения, которая обеспечивала бы и развивала 

образовательные потребности каждого студента в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, ориентированные на формирование его профессиональной 

культуры. Студенты младших курсов технических университетов могут заниматься УИРС 

и НИРС по прикладной математике, используя хорошо развитую систему прикладных 

математических пакетов для ЭВМ. При этом следует рассматривать задачи, связанные с 

будущей специальностью студента. Преподаватель должен показывать различные 

математические методы для анализа и оптимизации решения с учетом изменений 

параметров задачи. В докладе показано, как для студентов ряда специальностей удается 

организовать НИРС по математике. Эти студенты выступают на научных конференциях 

и симпозиумах, и успешно участвуют в конкурсах студенческих научных работ. 

Ключевые слова: олимпиады, научно-исследовательская работа студентов, 

математика, дистанционное обучение  

 

Постановка проблемы. В Республике Беларусь разработаны и внедрены новые 

стандарты высшего образования, которые обращают самое серьезное внимание на его 

фундаментальность, и сокращают объемы часов на изучение математики и физики. Основная 

цель технических университетов создать такую систему обучения, которая обеспечивала бы 

и развивала образовательные потребности каждого студента ориентированные на 

формирование его профессиональной культуры [1; 2]. При этом в настоящее время требуется 

инженер-исследователь, инженер – создатель новой техники и технологий. А для этого, как 

отмечается в названии секции требуются «Инновационные подходы к профессиональному 

образованию согласно концепции устойчивого развития». Это значит, что подготовка такого 

инженера невозможна без как можно более раннего привлечения хороших студентов к 

научным исследованиям. Именно таким студентам надо при изучении фундаментальных 

дисциплин уделять побольше внимания, что часто па практике не получается, так как надо 

вытягивать основной контингент хотя бы на средний уровень. Учащихся, способных к 

научной деятельности, надо находить на первом курсе. Ясно, что таких учащихся много не 

будет, но, возможно, много и не надо. Здесь конечно важен качественный аспект, а не 

количественный. Введение элементов научного исследования в обучение высшей 

математике позволяет с первых-третьих курсов выделить более активных и логически 

мыслящих студентов, которые в дальнейшем будут заниматься творческой научной работой 

[6-10]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимость 

фундаментальности высшего технического образования требует обратить особое внимание 

на преподавание и использование математики [1; 2]. Эта дисциплина является основой для 

изучения и понимания многих специальных предметов в технических университетах, 

особенно, в специальностях, напрямую связанных с техническим прогрессом, таких, как 

автоматизация технологических процессов и производств, информационные технологии, 

информационная безопасность мобильных систем. А сейчас в старших классах средней 

школы на уроках математики почти никто не рассматривает доказательства теорем, а учатся 
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технике решения конкретных задач для тестов, или, что еще хуже, умению угадать 

результат. К сожалению, такая картина не только в Беларуси. В России уже издали курс 

лекций по математике [3], который практически не содержит доказательств, а только 

определения, далеко не всегда математически строгие и примеры достаточно простых 

вычислений. И этот курс рекомендован Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебного пособия не только по техническим, но и по естественно-научным направлениям и 

специальностям.  

Цель статьи. Показать возможность и результативность научно-исследовательской 

работы студентов младших курсов технических университетов по применению прикладной 

математики в задачах своей будущей специальности. 

Изложение основного материала. Одной из особенностей подготовки по высшей 

математике инженера в техническом университете является не просто грамотное и доступное 

изложение курса математики, но и создание условий и заинтересованности студентов для 

самостоятельного и углубленного изучения различных разделов современной прикладной 

математики [1; 2]. Для нахождения таких студентов очень полезны олимпиады по высшей 

математике [2] и университетская студенческая научная конференция по прикладным 

математическим методам для студентов младших курсов [2; 5]. Эти студенты знакомятся с 

современными прикладными разделами математики, например, теории чисел, методов 

оптимизации, теории эллиптических кривых и их приложениях в криптографии. 

В ХХI веке очень активно внедряется идея, что существенно продвинет вперед 

высшее образование дистанционное обучение. В него вкладываются огромные средства, 

идет соревнование между учреждениями образования по разработке различных, в том числе 

и основных фундаментальных курсов, допускается явное дублирование разработок. 

Проводится огромное число региональных и международных конференций, где называются 

огромные цифры обучающихся, которые вызывают явные сомнения. Да система 

дистанционного обучения хороша при получении второго высшего образования и 

эффективна для учащихся, которые хорошо знают свою цель и упорно идут к ней. Она нужна 

для работающих людей, желающих изучить какой-то конкретный курс и имеющих 

ограниченный запас свободного времени. А при теперешнем почти всеобщем высшем 

образовании на первых курсах технических вузов мало упорных студентов хорошо знающих 

свою цель. Возможно, дистанционное обучение очень полезно для людей с ограниченными 

возможностями, но так ли много таких людей, желающих получить высшее образование. 

Конечно, оно требуется для специалистов, желающих расширить свое образование, получить 

второе высшее образование, изучить новые технологии по своей специальности. 

Кроме того на младших курсах технических вузов студенты не очень уверено 

работают с компьютером по учебному процессу. Они хорошо умеют играть в игрушки, 

находить определенные сайты, причем далеко не всегда учебные. Даже на специальностях, 

связанных с информационными технологиями, куда поступают в основном не самые слабые 

абитуриенты, выясняется, что поступившие студенты плохо знают Word, почти незнакомы с 

Excel. Конечно, электронных ресурсов по математике сейчас огромное количество [4; 5] и 

оно будет только возрастать. Но умение работать самостоятельно и думать над 

проработанным материалом для большинства учащихся современная средняя школа, как 

отмечено выше, почти не развивает. А ведь это главное в системе дистанционного 

образования. А изучение математики требует достаточно глубоких и долгих размышлений 

над основными понятиями и их взаимосвязями [2; 5]. Оно предполагает выполнение 

большого количества конкретных задач по основным методам для доведения навыков их 

решения до определенной степени автоматизма. Следовательно, работа с преподавателем и 

самостоятельная работа [2; 4] по изучению фундаментальных наук  остается пока основным 

вариантом. По-видимому, нельзя полностью согласиться с утверждением, размещенном на 

сайте http://www.paramult.ru/node/312 «10 причин, по которым дистанционные курсы 

(MOOC) – зло». Но ряд изложенных там мыслей имеет полное право на существование и 
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должны быть приняты во внимание. По-прежнему, актуален один из старых принципов 

фирмы IBM, что машина должна работать, а человек – думать. 

Данный переход к дистанционному обучению чем-то напоминает ситуацию 60-70 

годов прошлого века связанную с переходом на новую школьную программу по математике 

в СССР. В те годы  под руководством одного из крупнейших математиков ХХ века – Андрея 

Николаевича Колмогорова – была разработана оригинальная программа по математике для 

старших классов средней школы, в которую включили целый ряд далеко не простых 

элементов высшей математики. Эта  программа, в более усложненном варианте, была 

опробована Андреем Николаевичем в московской физико-математической школе – 

интернате № 18, где он читал курс лекций по математике и принимал экзамены два раз в год 

у учащихся 9-10 классов. Далее она была немного упрощена и распространена на все 

средние школы Советского Союза. Но оказалось, что то, что хорошо для ФМШ № 18 при 

МГУ имени М. В. Ломоносова, куда поступали победители республиканских и областных 

олимпиад по математике и физике после четырех вступительных экзаменов гораздо хуже для 

всех школ СССР. А. Н. Колмогоров отдал реформе математического образования в СССР 

более 10 лет напряженного труда, участвовал в написании ряда учебников и учебных 

пособий, но, по мнению многих, не достиг существенных результатов. Возможно, по мнению 

одного из его любимых учеников – В. М. Тихомирова, одна из причин такой творческой 

неудачи состояла в том, что Андрей Николаевич исходил из предположения, что все 

учащиеся школ мечтали и хотели глубоко изучить и серьезно понять современную 

математику. Ясно, что предположение хорошее, но реальности оно не соответствовало 

никогда и не соответствует теперь. К тому надо было иметь соответственно подготовленных 

учителей, как и теперь [5]. И в отличие от старых школьных учебников по математике 

большинство из учебников, разработанных в те годы, были благополучно забыты. Но при 

этом были потеряны отработанные за много лет навыки усвоения некоторых основных 

разделов и методов элементарной математики таких, как действия с дробями, формулы 

сокращенного умножения, преобразования тригонометрических выражений, геометрические 

построения и доказательства и т.д. 

К сожалению, опыт истории чаще учит одному – что на этом опыте никто не учится.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Дистанционное обучение 

хорошо для хорошо успевающих студентов. При этом широкое распространение 

вычислительной техники и умение использовать прикладные математические пакеты 

позволяет таким студентам на вторых и третьих курсах заниматься студенческой научно-

исследовательской работой по применению прикладной математики в задачах своей 

будущей специальности [6-10], которую они продолжат на старших курсах, в магистратуре и 

аспирантуре. Им по силе модифицировать имеющиеся программы и алгоритмы и применять 

их для решения конкретных задач, в частности, по компьютерной графике [6], 

математическим основам криптографии [7; 9; 10] и другим вопросам математического 

моделирования [8]. В этом случае преподаватель может как непосредственно, так и в рамках 

дистанционного общения рассматривать полученные студентами решения и давать советы 

по их анализу и дальнейшим исследованиям, объяснять новые математические понятия. Эти 

студенты участвуют в олимпиадах и международных студенческих научных конференциях 

[6-10] и могут создать атмосферу научного поиска в своих группах и способны показать 

пример активной работы над учебным и дополнительным материалом по новым 

направлениям науки и техники. Конечно, все предложенное выше относится к студентам, 

заинтересованным в качестве своего образования, и никак не применимо к большинству 

студентов младших курсов технических университетов. Понятно, что в связи с объективной 

необходимостью перехода к системе непрерывного образования роль дистанционного 

образования [1; 5] будет возрастать. В условиях все возрастающего потока информации 

образование должно сопровождать человека всю жизнь. В данной ситуации важно заложить 

прочный фундамент начальных знаний и предоставить возможность студенту и в будущем 

специалисту пополнять их по мере необходимости в системе непрерывного образования. 
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Abstract. It discussed the organization of teaching and research on the applications of 

mathematics to undergraduate students of technical universities in the modern world. The work 

dedicated to the analysis and description of the results of studies with well-performing students on 

mathematical modeling of real processes. One of the most important factors for improving the 

quality of mathematical training of specialists in higher education is the introduction of new 

educational technologies into the educational process, which are oriented towards active methods 

of mastering knowledge, developing the creative abilities of students. The possibility of managing 

the process in the framework of  e-learning. Undergraduate students of technical universities can 

engage UIRS and NIRS in applied mathematics, using a well-developed system of applied 

mathematical packages for computers. This should address the challenges associated with the 

future profession of the student. The teacher should show a variety of mathematical methods for the 

analysis and optimization solutions, taking into account changes in parameters of the problem. The 

report shows how a number of specialties for students unable to organize SRW in mathematics. 

These students speak at scientific conferences and symposiums, and successfully participate in a 

competition of student research papers. In article critical review has been conducted on the option 

of distant learning in mathematics in the contemporary conditions. A well known law in 

mathematics logic (logical fallacy) states: "Given the initial assumption being wrong – any 

inference can be considered just". According to our viewpoint that is directly related to distance 

education. Substantial funds are being expended leading to a large number of unoriginal 

developments with highly doubtful and unproven effectiveness and applicability. This paper 

analyzes some real problems of the higher mathematics teaching in technical universities, including 

those of a distance learning. 

Key-words: Olympics, scientific and research work of students, mathematics,  e-learning, 

real problems, efficiency. 
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УДК 377.35 

БАГЛАЙ Володимир Іванович, 

викладач-методист, Харківський професійний  

ліцей залізничного транспорту 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ГАЛУЗЕВІЙ 

АСОЦІАЦІЇ ПТНЗ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ  

 

Громадська ініціатива освітян залізничної галузі України дозволила організаційно 

оформити спільні інтереси шляхом створення «Асоціації державних закладів професійно-

технічної освіти України залізничного профілю». Отримання сертифікату на підготовку 

фахівців залізничної галузі від компанії «International Education Society Ltd, London» 

викликало нагальну потребу модернізації навчального процесу в залізничних закладах освіти, 

зокрема – впровадження інноваційних технологій навчання. Це спонукало працівників 

Асоціації розробити та запровадити до навчального процесу електронні програмні засоби з 

виробничого навчання, комп’ютерні програми-симулятори для відтворення технологічних 

операцій працівників локомотивної бригади в стандартних та аварійних ситуаціях під час 

руху поїзда, електронний програмний засіб з предмету «Управління, технічне обслуговування 

та експлуатація електровоза» та електронний підручник «Будова та ремонт електровозів» 

тощо. 

Ключові слова: асоціація, електронний програмний засіб, електронний підручник, 

залізнична галузь, інноваційні технології навчання. 

 

Постановка проблеми. Науковий, інформаційно-технологічний та соціально-

економічний розвиток людства посилюють вимоги до підготовки всебічно розвиненого 

фахівця, здатного до постійного самонавчання, саморозвитку та самовдосконалення, 

професійно мобільного та здатного до виконання нових складних професійних функцій. 

Неперервність професійної освіти є ключовою умовою життєдіяльності людини, виступає 

провідним важелем освітньої політики на різних вікових і професійних етапах її розвитку, 

пов’язаних із засвоєнням людиною соціокультурного досвіду різних поколінь. Без 

перебільшення можна констатувати, що неперервність є серцевиною системи освіти, 

спрямованої на постійне удосконалення людини впродовж її життя. Як слушно зазначає 

академік НАПН Н. Г. Ничкало, «постійно зростають потреби послідовної реалізації ідей 

неперервної професійної освіти в умовах динамічних змін у світі і, безумовно, в нашій 

державі, зокрема. Адже цілеспрямоване систематичне удосконалення рівня фахівця є 

важливою гарантією отримання відповідної роботи на ринку праці, розширює людині 

перспективу удосконалення професійної кар’єри, стимулює до розвитку ділової активності 

та професійної мобільності людини-громадянина» [1, с. 24]. Постійна увага держави до 

творчого втілення ідей неперервної освіти створює можливості для реалізації важливих 

функцій, що виконує людина у повсякденній діяльності і праці. Це потребує створення в усіх 

регіонах держави таких умов, щоб кожна людина на основі постійного навчання розвивалася 

впродовж біологічного та професійного життя. Є цілком справедливим, що створення таких 

умов повною мірою стосується професійного навчання і професійного розвитку майбутніх 

залізничників, підготовка яких ще недостатньо вивчена вітчизняною педагогічною наукою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, певна низка досліджень виокремлює 

проблему методико-технологічних особливостей навчання у ПТНЗ: інноваційні методи 

навчання в технічних ПТНЗ (Н. Наумкін, О. Грошева); формування професійної 

компетентності майбутніх залізничників (Т. Шаргун, Р. Сущенко, В. Баглай) проектно-

модульне навчання та використання проблемно-модульних технологій у технічному закладі 

освіти (С. Дейнега, Г. Єрофеєва, М. Зуєв, С. Осипова, Л. Пономарьова); практико-орієнтовне 

навчання (І. Петрова); інтерактивні технології навчання (І. Гревцева) та ін. Актуальною для 
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наукових досліджень у галузі професійного навчання є проблема формування у майбутніх 

фахівців певних професійно значущих якостей, зокрема особистісної мобільності 

(Т. Котмакова); професійної самосвідомості (Н. Шварц); конкурентоспроможності 

(О. Романовська). Активно досліджуються мотиваційно-цільові аспекти професійного 

навчання: прийоми розвитку мотивації навчання учнів і студентів технічних навчальних 

закладів (А. Бобирєва, Л. Грень, С. Занюк); проблеми професійної придатності та 

професійного самовиховання (О. Барно, С. Даньшева).  

Мета статті – висвітлення інноваційних технологій навчання, що запроваджені в 

галузевій Асоціації ПТНЗ України залізничного профілю, та роботи, котра проводиться з 

цього питання в її закладах.  

Виклад основного матеріалу. За ініціативи 14 професійно-технічних навчальних 

закладів залізничного транспорту 3 березня 2008 року була зареєстрована «Асоціація 

державних закладів професійно-технічної освіти України залізничного профілю» (далі – 

Асоціація). Головою Асоціації був одноголосно обраний директор Козятинського 

міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (МВПУЗТ)  

А. В. Стецюк.  

Мета створення Асоціації – об’єднання творчих зусиль з фахової підготовки 

кваліфікованих робітників для підприємств Укрзалізниці, з використанням інноваційних 

проектів та електронних засобів навчання, впровадження позитивного вітчизняного та 

зарубіжного досвіду в організацію навчального процесу ПТНЗ. 

Перед Асоціацією були поставлені такі завдання: 

1) міжнародна співпраця ПТНЗ залізничного профілю України, розробка та 

впровадження спільних проектів;  

2) створення єдиного інформаційного простору Асоціації шляхом відео-конференцій в 

мережі Internet з допомогою теле- та відеокомунікаційних пристроїв та програми-пейджеру 

Skype;  

3) створення спільного освітнього порталу Асоціації ПТНЗ України залізничного 

профілю;  

4) розробка, впровадження та апробація Державного стандарту професійно-технічної 

освіти з фахової підготовки робітників з професій залізничного профілю, зокрема, 

спеціальності «Транспортний логіст»;  

5) моніторинг проведеної роботи із створення спільного електронного підручника 

«Будова та ремонт тепловоза»; 

6) моніторинг проведеної роботи шляхом створення часопису Асоціації;  

7) висвітлення здобутків та досягнень ПТНЗ залізничного профілю України та 

поширення передового досвіду; 

8) прийом нових кандидатів до лав Асоціації ПТНЗ залізничного профілю України.  

Поряд з концептуальними питаннями учасники Асоціації (директори ПТНЗ, 

заступники директорів, методисти, практичні психологи, викладачі профільних фахових 

предметів, майстри виробничого навчання) мають розглядати й нагальні проблеми 

навчальних закладів і виокремлювати напрями їх подолання та остаточного вирішення.  

Результатом співпраці членів Асоціації є: взаємний обмін набутим досвідом щодо 

організації проведення на високому методичному рівні уроків з теоретичного і виробничого 

навчання; способи виконання програм виробничої практики для учнів споріднених професій; 

широке впровадження інноваційних технологій та новітніх методик у навчально-виховний 

процес майбутніх залізничників; правові, матеріальні та освітньо-культурні аспекти 

відрядження учнів ПТНЗ за кордон з метою вивчення іноземних мов та подальшого навчання 

за кордоном; робота учнів та співпраця педагогів в міжнародних проектах, а поряд з цим, 

включення молоді різних держав та молодих спеціалістів в інтеграційні процеси східних 

регіонів Європи та близького і дальнього зарубіжжя.  
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Одним з провідних закладів Асоціації є Козятинське МВПУЗТ, котре з 2003 року є 

учасником Міжнародної програми «Освіта без кордонів», в якій  беруть участь 15 країн 

світу. Така співпраця відкриває великі можливості та перспективи розвитку української 

професійно-технічної освіти майбутніх залізничників й наближає її до європейських 

стандартів. Ще у 2008 році Козятинське МВПУЗТ, отримало через компанію International 

Education Society Ltd, London Міжнародний сертифікат на підготовку фахівців з 12 професій 

для  міжнародного ринку праці: електромонтер контактної мережі, монтер залізничної колії, 

оператор комп’ютерного набору та інші. Слід зазначити, що термін дії Сертифікату IES 

необмежений, а випускники училища, (власники міжнародних Сертифікатів IES), мають 

перевагу на українському та міжнародному ринку праці й значно більшу перспективу 

отримати роботу за обраною спеціальністю за кордоном. За порівняно короткий термін 

існування Асоціації професійно-технічних закладів України залізничного профілю зроблено 

чимало для фахової підготовки учнів за професіями: «провідник пасажирського вагону», 

«оглядач вагону», «слюсар-ремонтник вагону» тощо.  Зокрема було якісно обладнано 

необхідну навчально-технічну базу: вагон-лабораторію, навчальні кабінети та майстерні, які 

оснащені сучасним обладнанням, наочними посібниками та комп’ютерами. Педагогічними 

працівниками училища також були розроблені електронні програмні засоби з виробничого 

навчання для спеціальності «Провідник пасажирських вагонів», а також навчальний 

посібник «Організація пасажирських перевезень», що мають гриф Міністерства освіти і 

науки України. В пристосованих для занять приміщеннях, площадках створені діючі 

навчальні полігони, навчальний процес у яких допомагає учням проходити курс виробничого 

навчання в умовах наближених до реальних. З метою практичного закріплення набутих 

учнями теоретичних знань, активно використовуються комп’ютерні програми-симулятори, 

за допомогою яких учні мають можливість відтворювати технологічні операції працівників 

локомотивної бригади (машиніста, помічника машиніста електровоза і тепловоза) в 

стандартних та аварійних ситуаціях під час руху поїзда. Також було розроблено електронний 

програмний засіб для ПТНЗ з предмету «Управління, технічне обслуговування та 

експлуатація електровоза».  

Особлива увага педагогічними працівниками училища приділяється впровадженню, у 

навчальний процес комп’ютерної техніки та новітніх методик навчання. Козятинське 

МВПУЗТ є базовим ПТНЗ у Вінницькій області для впровадження програми корпорації 

«Intel», що має назву «Навчання для майбутнього». За вагомий внесок у впровадження 

інноваційних технологій та інновацій у навчально-виховний процес вище училище 

неодноразово нагороджувалося Почесними дипломами Міністерства освіти і науки України 

та отримало почесне звання «Флагман освіти і науки України». На міжнародній виставці 

«Сучасна освіта – 2009», у номінації «Інноваційні виробничі та педагогічні технології у 

професійно-технічних навчальних закладах» училище було нагороджене Срібною медаллю, 

а на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2010» у номінації «Розробка і 

впровадження інноваційних технологій навчання у ПТНЗ» – нагороджене Золотою медаллю. 

На 7-й Міжнародній виставці в місті Київ «Інноватика в сучасній освіті» в жовтні 2015 року, 

училище за свою діяльність, отримало найвищу нагороду – «Гран-прі» виставочного центру. 

За ініціативи керівництва Харківського професійного ліцею залізничного транспорту 

(ХПЛЗТ) і бажання педагогічного колективу навчальний заклад увійшов до Асоціації ПТНЗ 

залізничного профілю, основна мета якої, як зазначено в Статуті, «об’єднання творчих 

зусиль з підготовки кваліфікованих робітників для підприємств Укрзалізниці». Цей 

старовинний навчальний заклад України був створений прогресивними працівниками 

Курсько-Харківсько-Азовської залізниці з дозволу місцевого департаменту освіти 1 грудня 

1870 року. На сьогодні він є одним з кращих галузевих профільних навчальних закладів, 

випускники якого за 145-річний період його існування, внесли вагомий внесок у розвиток 

залізничної галузі, промисловості і освіти Слобідського краю України.  
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В період 2003-2007 рр. в ліцеї, на виконання постанови Кабінету Міністрів за № 1300 

від 20.08.2003 р. «Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації 

навчальних закладів на 2004-2007 роки», були створені творчі колективи викладачів фахових 

предметів з розробки  програмно-методичного забезпечення навчального процесу [2]. 

Перший програмно-педагогічний засіб – електронний підручник «Будова та ремонт 

електровозів» з грифом Міністерства освіти і науки України було створено у 2007 році 

викладачами ліцею В. І. Баглаєм та М. В. Кільпою. Настійливо й послідовно виконувалася 

програма переходу навчального закладу на державну мову. При складному становищі на 

ринку праці в ці періоди, випускники ліцею були працевлаштовані, насамперед, діти-сироти, 

учні з малозабезпечених та багатодітних сімей.  

Рішенням педагогічної ради ліцею навчальний заклад у 2013 році увійшов до 

міжнародної некомерційної інституції «Асоціація Європейських педагогів» (АЕДЕ), котра 

має на меті такі цілі: 1) поглибити знання механізмів європейської інтеграції у галузі освіти, 

щоб встановити спільну європейську поведінку; 2) організувати роботу за допомогою 

відповідних засобів, що сприяють поінформованості щодо принципів європейської культури; 

3) розповсюдження програми «Навчить дорослих і підлітків жити разом у демократичному 

та мультикультурному суспільстві». 

Своєчасно створене «Об’єднання педагогів навчальних закладів України залізничного 

профілю» зараз входить до Української Національної Секції Європейської Асоціації як 

окремий структурний підрозділ. Це надає можливість педагогічному колективу ХПЛЗТ 

працювати разом і впроваджувати європейські демократичні цінності в розбудову України 

для подальшої інтеграції у європейську спільноту. 

На міжнародній виставці-огляді «Сучасні заклади освіти – 2014» у м. Києві 

Харківський професійний ліцей залізничного транспорту у номінації «Сучасні програми, 

інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» був визнаним одним з 

найкращих і був нагороджений Дипломом і Срібною медаллю Міністерства освіти і науки 

України. На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», у номінації 

«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальну, наукову та 

управлінську діяльність навчального закладу» ліцей було нагороджено другим Дипломом та 

другою Срібною медаллю виставки-огляду. 

На навчально-методичній базі Лубенського центру професійної освіти вперше в 

Україні була організована та здійснюється і сьогодні  фахова підготовка  працівників 

локомотивних бригад. Нині на базі навчального центру діє 13 спеціалізованих навчальних 

кабінетів, «Центр інформаційних технологій», оснащений за останнім словом науки не лише 

комп’ютерною технікою, а й інтерактивними дошками та мультимедійними пристроями, які 

надають можливість колективу розробляти і самостійно виготовляти навчальні посібники як 

в друкованому, так і в електронному вигляді тощо. Наявність єдиної локальної комп’ютерної 

мережі навчального закладу, допомагає педагогічному та учнівському колективу отримувати  

необхідну навчальну-технічну інформацію з будь-якого кабінету чи аудиторії.  

Сьогодні Південна залізниця в транспортній галузі України являє собою форпост 

технічного прогресу, визнаним лідером новаторських рішень з удосконалення залізничних 

перевезень, наближення їх до європейського рівня. І це не випадково, тому що витоки 

нинішніх успіхів беруть свій початок від старших поколінь. Тому нова зміна залізничників 

Південної залізниці, що готується в ХПЛЗТ, під час навчання цілеспрямовано орієнтується 

на збереження і примноження славних традиції своїх старших досвідчених попередників. Як 

зазначає, заступник директора Харківської дитячої Південної залізниці Л. Суботіна 

«першокласні спеціалісти рідко приходять з вулиці, тому кожна фірма, яка серйозно 

переймається своїм майбутнім, повинна готувати собі якісну зміну. Саме тому, в 

навчальному центрі дитячої залізниці, крім відвідування за власними інтересами, захоплення 

чимось та власного розсуду хлопчики та дівчата опановують 11 професій. Далі теж є вибір: 

Харківський професійний ліцей залізничного транспорту, спеціалізований технікум, 
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галузевий університет. Кожна з ланок цього освітнього ланцюжка дбає про виховання 

спеціалістів із широким професійним світоглядом» [3, с. 65]. До цього слід додати, що у 

м. Харкові офіційно існує навчально-виробничій комплекс, що діє за схемою: «Південна 

залізниця» – «Український державний університет залізничного транспорту» – «Харківський 

професійний ліцей залізничного транспорту». Це дає змогу створити для молодої людини 

реальні професійно-соціальні ліфти. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз зусиль освітян, задіяних у 

підготовці майбутніх залізничників України, дозволяє аргументовано констатувати таке. 

1. Науковий супровід модернізації професійно-технічної освіти України, вивчення 

зарубіжного досвіду, державницьке осмислення перспектив її розвитку для суспільства та 

здійснення конкретних кроків на загальнодержавному, регіональному рівнях та в кожному 

навчальному закладі сприяє адаптації системи освіти України до рівня вимог і потреб 

сучасного інформаційного-технологічного суспільства.  

2. Громадська ініціатива освітян залізничної галузі нашої країни дозволила 

організаційно оформити спільні інтереси шляхом створення «Асоціації державних закладів 

професійно-технічної освіти України залізничного профілю», активну участь у діяльності 

якої беруть Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту, 

Харківський професійний ліцей залізничного транспорту, Лубенський центр професійної 

освіти, «Об’єднання педагогів навчальних закладів України залізничного профілю» тощо.  

3. Участь ПТНЗ Асоціації в Міжнародній програмі «Освіта без кордонів» дозволила 

отримати від компанії «International Education Society Ltd, London» Міжнародний сертифікат 

на підготовку фахівців залізничної галузі, котрий визнається не тільки в Україні, а й в 

країнах Європейського Союзу. Це викликало нагальну потребу модернізації навчального 

процесу в залізничних закладах освіти, зокрема – впровадження інноваційних технологій 

навчання. 

4. Педагогічними працівниками Асоціації розроблені та запроваджені до навчального 

процесу: електронні програмні засоби з виробничого навчання для спеціальності «Провідник 

пасажирських вагонів», а також навчальний посібник «Організація пасажирських 

перевезень»; створені комп’ютерні програми-симулятори для відтворення технологічних 

операцій працівників локомотивної бригади в стандартних та аварійних ситуаціях під час 

руху поїзда; розроблено електронний програмний засіб з предмету «Управління, технічне 

обслуговування та експлуатація електровоза» та електронний підручник «Будова та ремонт 

електровозів» тощо. 

5. Поряд з впровадженням інноваційних технологій навчання у ПТНЗ залізничного 

профілю слід велику увагу приділяти вихованню майбутніх залізничників на прикладі 

старших поколінь працівників Укрзалізниці, забезпечуючи таким чином наступність 

поколінь, традицій та передового професійного досвіду. 

На найближчу перспективу доцільним вбачається вивчення досвіду підготовки та 

передових технологій навчання майбутніх залізничників у таких провідних країнах-лідерах 

цієї галузі як Німеччина, Південна Корея, Франція, Японія. 
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BAGLAY Volodymyr, the Teacher, the Kharkov professional lycée of a railway transport. 

 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING IN BRANCH 

ASSOCIATION VTEI OF A RAILWAY PROFILE 

 

Abstract. The public initiative of educators of railway branch of Ukraine has allowed to 

issue organizational the general interests by creation of "Association of the state institutions of 

vocational training of Ukraine of a railway profile". The purpose of creation of Association – 

association of creative efforts on vocational training of qualified workers for enterprises 

Ukrzaliznytsi, with use of innovative projects and electronic tutorials, introduction of positive 

domestic and foreign experience in the organisation of educational process VTEI. The special 

attention is given by pedagogical workers of schools to introduction in educational process of 

computer technics and the newest techniques of training. Creative collectives of teachers of 

professional subjects on working out of programmno-methodical maintenance of educational 

process have been for this purpose created. Certificate reception on preparation of experts of 

railway branch from the company «International Education Society Ltd, London» has caused an 

absolute must of modernisation of educational process in railway educational institutions, in 

particular – introduction of innovative technologies of training. It has induced workers of 

Association to develop and introduce in educational process electronic software for inservice 

training, computer programs-simulators for reproduction of technological operations of workers of 

a locomotive brigade in standard and emergencies during train movement, an electronic software 

in a subject "Management, maintenance service and electric locomotive operation" and the 

electronic textbook "the Structure and repair of electric locomotives", etc. In article the conclusion 

becomes that along with introduction of innovative technologies of training in VTEI a railway 

profile it is necessary to give great attention to education of the future railwaymen on an example of 

the senior generations of workers of Ukrzaliznytsi, providing thus continuity of generations, 

traditions and the advanced expertise. On immediate prospects expedient sees studying of 

experience of preparation and high technologies of training of the future railwaymen in such 

leading countries-leaders of this branch as Germany, South Korea, France, Japan. 

Key words: association, electronic software, the electronic textbook, railway branch, 

innovative technologies of training 
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АУДИТОРНА І ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК 

НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У статті аналізуються уміння студентів орієнтуватися в матеріалі, розміщеному 

на навчальному сервері, що допомагає студентам і викладачам вирішувати проблеми з 

навчальним матеріалом і консультуванням на відстані у зручний час. Також у статті 

розглянуто, що електронні навчальні матеріали, які більшість студентів використовує все 

частіше, тож традиційні паперові видання доповнюють електронним Інтернет-ресурсом 

(сайтом), що дає змогу трансформувати існуючу аудиторну систему, зберігаючи її переваги 

у вигляді продуктивності самостійного навчання та контролю за навчально-виховним 

процесом, перейти від групового до індивідуального професійно орієнтованого навчання.  

Ключові слова: аудиторна, самостійна робота, інтернет-ресурс, електронні 

навчальні матеріали, інформаційні технології, професійна підготовка 

 

Постановка проблеми. У рамках здійснення адаптації студентів університету до 

навчального процесу за майбутньою професією в період вишівського навчання необхідне 

системне включення студентів у самостійну роботу за допомогою Інтернет-технологій, які 

дозволять суттєво зекономити час і представити навчальний матеріал у доступному й 

компактному вигляді. Підготовка фахівців у ВНЗ забезпечується професійними освітніми 

програмами, на засадах яких розробляються навчальні плани, що містять різні форми 

організації навчального процесу: аудиторні заняття – лекції, семінари, практичні або 

лабораторні заняття, контрольні заходи, а також позааудиторні заняття, до яких належить 

самостійна робота студентів. У чинних навчальних планах ці форми, як правило, подані в 

рівній пропорції: половина навчальних годин відводиться для роботи в аудиторії, друга 

половина – для самостійної роботи. Утім, у навчально-методичній літературі помітна 

тенденція до скорочення в навчальних планах аудиторних годин і збільшення годин, 

відведених на самостійну роботу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток інформаційних і 

телекомунікаційних технологій уплинув на зміну статусу іноземної мови, вивчення якої стає 

все більш значущим для розширення політичних, економічних і культурних зв’язків, доступу 

до великого обсягу науково-технічної інформації іноземною мовою. Професійна підготовка 

фахівців у вищій школі обґрунтована у працях В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя, 

Н. Ничкало та ін. До проблем формування професійної іншомовної компетентності 

зверталося багато дослідників: О. Бігіч, Р. Гришкова, М. Князян, Н. Микитенко, Л. Морська, 

О. Москаленко, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, Є. Полат, Ю. Рибінська, О. Тарнопольський, 

Л. Черноватий та ін. 

Метою статті є організація самостійної та позааудиторної роботи студентів, за якої у 

студента проявляється здатність ставити і вирішувати різні пізнавальні та практичні 

завдання. Самостійна робота студентів (СРС) має стати основним видом навчальної 
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діяльності для усіх форм навчання незалежно від того, є вона позааудиторною, чи 

аудиторною. Лише таким чином можна забезпечити діяльнісний підхід у навчанні, створити 

умови для ефективного контролю рівня знань, збудувати базу для розвитку системи 

дистанційної освіти, тобто мати спроможність швидко й безболісно втілювати будь-який 

прогресивний світовий досвід різноманітних систем освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Самостійна робота студентів включає 

вміння запису лекцій, участь у практичних і лабораторних заняттях, уміння поводитися з 

технічними засобами навчання, набутими на 1-2 курсах і позааудиторній роботі, що 

передбачає пошук джерел інформації, відбір матеріалу, конспектування та реферування 

джерел, систематизацію понять, здійснення дослідницької роботи, підготовку доповідей, 

рефератів, курсових і дипломних робіт. Види завдань для самостійної роботи студентів 

припускають наступні типи діяльності: відтворювальну (виконання завдання за 

запропонованим зразком); реконструктивно-варіативну (самостійне розв’язання задач за 

заданим алгоритмом); частково-пошукову (бачення проблеми, виділення гіпотези, пошук 

можливих шляхів вирішення завдань і відбір правильних тощо). 

Для вдосконалення самостійної роботи студентів викладачеві необхідно: вивчити 

ступінь підготовленості студентів до самостійної роботи і допомагати їм оволодівати 

вміннями самостійної роботи та самоосвіти; виявити бюджет їхнього часу та можливості 

використання його в різних видах пізнавально-практичної та інших видах діяльності; 

створювати на основі вивчення інтересів і рівня підготовки студентів підрозділи для 

подальшої диференційованої роботи (індивідуальні завдання з тем, проблем; індивідуальне 

планування за курсами. 

Слід зазначити, що дидактичний комплекс із навчання іноземної мови має поєднувати 

загальноприйняті, традиційні методи з методами інтерактивного навчання. Завдяки цьому 

створюється така навчальна ситуація, коли студент переважно самостійно проводить 

ознайомлення, закріплення й активізацію мовного матеріалу, а формування мовленнєвих 

навичок й умінь здійснюється під безпосереднім керівництвом викладача.  

Під організацією самостійної роботи студентів, спрямованої на самоосвітню 

діяльність, розуміємо відбір її змісту, достатнього для здійснення продуктивної діяльності 

інженера з метою формування професійної іншомовної компетентності із залученням 

інформаційних технологій. Можна відзначити, що застосування інтерактивних методів 

навчання на практичних заняттях і поза ними (під час самостійної роботи) має низку переваг 

перед традиційною формою проведення занять. Ці методи вирішують кілька конкретних 

завдань в умовах обмеженого часу; дають змогу кожному студенту брати активну участь у 

проведенні заняття; є засобом установлення взаєморозуміння між викладачем і студентом і 

між самими студентами; дозволяють демонструвати й активізувати свої знання, проявляти 

різні якості своєї особистості, зокрема такі, як цілеспрямованість, пізнавальний інтерес, 

ініціативність, самостійність, уява тощо. Крім того, за такої форми організації навчального 

процесу у студентів формується бажання і готовність вступати в процес спілкування; 

упевненість у своїх силах; уміння розуміти своїх співрозмовників і за необхідності знаходити 

компроміси, здатність реалізовувати цілі комунікативного акту [5]. 

Оскільки основу навчання студентів у вищій школі складає цілеспрямована і 

контрольована інтенсивна самостійна робота студентів, що докорінно змінює характер 

організації навчального процесу, тож стимулює творчий пошук студента [5]. Зрозуміло, що 

самостійна робота студентів над навчальним матеріалом є одним із найважливіших 

елементів навчального процесу у ВНЗ, тому проблеми її організації займають чільне місце, 

вирішальну роль в якому має відігравати запровадження нових освітніх технологій, здатних 

наблизити освіту України до європейського освітянського простору.  

Для організації СРС необхідне створення відповідної інформаційної бази у друкованій 

та електронній формах. Завданням викладача має бути організація СРС, поточний контроль 
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рівня засвоєння навчального матеріалу для своєчасного виправлення помилок, надання 

кваліфікованої консультації щодо методів самостійної навчальної діяльності [1]. 

Головними цілями організації самостійної роботи з іноземної мови для студентів – 

майбутніх інженерів є формування мовленнєвої, навчальної, професійної компетенції, 

розвиток самостійності як риси особистості. Своєрідність іноземної мови як навчальної 

дисципліни для майбутніх інженерів полягає в тому, що в ході її вивчення формуються 

вміння і навички користуватися іноземною мовою як засобом спілкування, отримання нової, 

професійно значущої інформації. Специфіка цілей самостійної роботи з іноземної мови 

зумовлює особливості методів, засобів, форм її організації, які змінюються залежно від 

етапу, змісту і завдань навчання за допомогою інформаційних технологій. На всіх етапах 

організації СРС важливе значення належить формам її організації, які носили б професійно й 

особистісно орієнтований підхід. Викладач, у свою чергу, надає допомогу кожному 

студентові індивідуально. Форми організації самостійної роботи мають бути цікавими і 

творчими, наприклад тексти на опрацювання, проектна робота, презентації. 

Самостійна (аудиторна й позааудиторна) робота студентів з вивчення іноземної мови 

має здійснюватися за трьома етапами: комунікативно-формувальний (адаптаційний), 

професійно-діяльнісний (перехідний) та компетентнісно орієнтований (фаховий). 

На першому етапі вивчення загальної англійської мови студенти вдосконалюють 

уміння та навички, отримані в загальноосвітній школі, і набувають навичок та вмінь в усіх 

видах мовленнєвої діяльності. З першого етапу навчання увага приділяється не тільки 

аудиторному, але й самостійній діяльності, що включає роботу в бібліотеках, планування 

часу, композицію письмових робіт, виступи з рефератами, опрацювання додаткових модулів. 

Уже на цьому етапі слід вводити елементи спеціалізації і матеріал, що міститься на веб-

ресурсі викладача або ВНЗ, має це відображати.  

Другий етап передбачає вивчення англійської мови професійного спрямування, а саме 

спеціалізація (вивчення фахової лексики), науково-пошукове навчання, інформаційний 

ярмарок із презентацією, види проектів. На цьому етапі студенти повинні оволодіти 

знаннями та вміннями, необхідними їм в галузі майбутньої діяльності. Веб-ресурс викладача 

доцільно розглядати як складову професійної діяльності студентів. На ньому мають бути 

розділи, що містять: програми, конспекти, методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних, практичних та інших робіт, відповіді викладача на питання з курсу, форуми з 

дисципліни, консультації в онлайн та офлайн режимах. Протягом третього етапу навчальна 

діяльність студентів спрямована на закріплення та тренування в ситуативному мовленні 

лексичних одиниць професійного спрямування. Важливим елементом самостійної роботи 

студентів на третьому етапі має бути опрацювання автентичних професійно спрямованих 

літературних джерел.  

Організація навчальної діяльності студентів із використанням Інтернету передбачає 

використання новітніх педагогічних технологій, що стимулюють розкриття внутрішніх 

резервів кожного студента й одночасно сприяють формуванню соціальних і психологічних 

якостей особистості. При формуванні навчальної діяльності в Інтернеті необхідно, щоб 

мовний матеріал був емоційно забарвлений, мав цілеспрямоване значення, ураховувалися 

професійні уподобання студентів. Для досягнення емоційної забарвленості навчання 

іноземної мови необхідно використовувати із чергуванням різних видів навчальної 

діяльності, включенням у навчальний процес комунікативної діяльності, використання 

пізнавальних та автентичних текстів [4]. У процесі роботи в Інтернеті студенти знайомляться 

з країнознавчою інформацією, культурними аспектами країни мови, що вивчається, 

персональними сайтами відомих фахівців тощо. 

Особливої уваги заслуговує врахування унікальних можливостей електронних 

ресурсів, а саме: комп’ютерна візуалізація навчального матеріалу; миттєвий зворотній 

зв’язок між студентом і викладачем; зберігання великих обсягів інформації з можливістю її 

передавання; швидкий доступ студентів до центрального банку даних; автоматизація 
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процесів інформаційно-пошукової діяльності; опрацювання результатів навчального 

експерименту з можливістю багаторазового відтворення його фрагменту, або самого 

експерименту загалом; автоматизація інформаційно-методичного забезпечення; управління 

навчально-виховним процесом і контроль за якістю [3].  

Інтегровані комплекси – традиційні паперові видання й електронний Інтернет-ресурс 

(сайт) – можна використовувати в дистанційній системі навчання, при самостійній роботі 

студентів усіх форм навчання, проведенні аудиторних занять із максимально 

індивідуалізованим підходом – аудіо- чи відеолекції, практичні заняття, тренінги, тестові 

завдання тощо. Студенти отримують доступ до багатmjх інформаційних ресурсів і змогу 

працювати разом над різними проблемами (проектами) з представниками інших країн у 

рамках телеконференцій, відеоконференцій. Спільна праця стимулює студентів до 

ознайомлення з різними поглядами на конкретну проблему, до пошуку додаткової 

інформації, оцінювання отриманих результатів тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищесказане, 

зазначаємо, що на сьогодні відсутній єдиний погляд на формування структури аудиторної і 

самостійної роботи та єдиної методології з метою формування професійної іншомовної 

компетентності майбутніх інженерів з використанням інформаційних технологій. Саме виші 

покликані й повинні найближчим часом стати фундаментом формування нової Інтернет 

орієнтованої свідомості молодих людей. Викладач у своїй діяльності має керуватися як 

традиційними, так і нетрадиційними методами навчання. Головне – сформувати у студента 

спосіб мислення, спрямований на самостійне і свідоме оволодіння Інтернетом, навчити 

використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня. 

Інформаційні й комунікаційні технології, засновані на Інтернеті, стають нині одними з 

провідних аспектів наукової діяльності у ВНЗ. Їх використання на новому рівні дозволяє 

забезпечувати інтерактивність навчання, створювати спеціальне навчальне середовище.  
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AUDIENCE AND OUT-OF-CLASS STUDENTS SELF-STUDY AS AN ESSENTIAL 

COMPONENT OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

ENGINEERS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract. According to the nowadays needs, the teacher's task is to preserve and focus 

attention on basic knowledge, in order to make students free from memory of excessive information 

material that is rapidly changing. It is necessary to form the content, and according to the student's 

efforts form basic knowledge of laws, foreign language concepts to bring learning into practice, to 

form a creative approach, independent thinking, and the ability to apply knowledge in higher 

education practical activities. "The teacher is not the one who teaches, but the one who learns" and 

accordingly: "The student is not the one who is being taught, but the learner". Only with such 

understanding of the students learning process organization, we will be able to ensure the viability 

of the graduates, their competitiveness not only in our country but also in the world labor market. 

Students self-study should become the main form of educational activity for all forms of 

education, regardless of whether it is non-audience or classroom. Only in this way we can provide 

an active approach to learning, create conditions for effective control of the level of knowledge, 

build a basis for the development of a distance education system, that is the ability for quick and 

painless implement of any progressive world experience of various educational systems. Due to the 

lack of auditorium time, difficulties arise in creating of a learning-speech mode, which in the 

didactic-methodical plan replaces the natural linguistic environment. The success of teaching 

professionally oriented speech of the future engineers depends in many ways on the selection of 

linguistic material, in particular, on the basis of which the relevant skills and abilities are formed. 

Key words: auditorium, self-study, internet resource, electronic teaching materials, 

information technologies, professional training. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДІАТРІВ 

 

В статті наведені погляди науковців стосовно визначення сутності інтерактивних 

технологій; проведений аналіз інтерактивних технологій в навчанні майбутніх педіатрів. 

Доведена їх ефективність для підготовки висококваліфікованих та 

конкурентноспроможних фахівців-медиків та наведені закономірності їх використання. 

Автором обґрунтовано доцільність їх впровадження в процес навчання майбутніх педіатрів 

командній роботі. 

Ключові слова: інтерактивні технології, майбутні педіатри, робота в команді. 

 

Постановка проблеми. Нова стратегія МОЗ України «Національна стратегія 

реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 роки» [1] визначила 

ключові кроки змін системи охорони здоров’я, висунула нові вимоги для підготовки 

майбутніх кваліфікованих та компетентних фахівців, що в свою чергу обумовило пошук та 

впровадження нових сучасних технологій навчання в медичну освіту — інтерактивних 

технологій. 

Тривалий час у навчанні майбутніх лікарів, зокрема педіатрів, використовуються 

традиційні форми: лекції, що проходять у вигляді монологу викладача, семінарські та 

лабораторні заняття, якість яких зумовлена застарілою матеріально-технічною базою 

медичного ВНЗ, екзамени, заліки. 

Розвиток сучасної медицини потребує переходу на компетентнісну основу організації 

підготовки майбутніх педіатрів. Виникає потреба у зміні технологій, форм і методів 

проведення занять, що допоможе у подальшій практичній діяльності лікарям розвивати свою 

професійну культуру та ефективно спілкуватися з хворими, колегами, керівниками 

лікувального закладу, середнім та молодшим медичним персоналом. 

Зазначене зумовлює необхідність розробки і використання інтерактивних технологій 

навчання у процесі підготовки майбутніх педіатрів. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що теоретичні та практичні розробки в 

галузі застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі належать Н. Волковій, 

В. Гузєєву, А. Гіну, В. Дяченко, О. Пометун, Л. Пироженко, В. Сластьоніну та іншім. У 

центрі уваги науковців перебувають питання щодо виявлення особливостей інтерактивних 

технологій навчання, доцільності їх використання у навчально-виховному процесі вищої 

школи (А. Алексюк, В. Беспалько, М. Кларин, О. Пєхота, В. Сєриков, С. Сисоєва та ін.). 

Проте дане питання потребує подальшого дослідження. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання інтерактивних 

технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх педіатрів. 

Виклад основного матеріалу. Модернізація освіти України відбувається під впливом 

входження до Болонського процесу. Найважливішими питаннями цього процесу стало 

впровадження кредитно-модульної системи навчання, використання інформаційно-

комунікаційних технологій, акцентування на самостійній роботі студентів та використання 

інновацій в діяльності викладацького складу ВНЗ. 

Термін «інтерактивний» (від англ. «interact», де «inter» – взаємний і «act» – діяти) 

означає – здатний до взаємодії. Одні вчені визначають його як діалогове навчання: 

«Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з 
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чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне 

навчання – це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя 

та учня» [2, с. 3]. Ми схиляємося до визначення, О. Пометун та Л. Пироженко: «Сутність 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов 

постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове навчання в співпраці)… » [3, с. 7].  

Першими спробами інтерактивного навчання можна назвати діалоги Сократа з 

учнями (470-399 до н.е.), які з метою пошуку істини навчалися формулюванню правильних 

запитань і пошуку точної відповіді на них. Розвиток ідей інтерактивності був відображений у 

працях Арістотеля, Платона, Г. Галілея, які вважали інтеракцію основою буття і світогляду, 

розвитку пізнавальної та мисленнєвої активності людини. Термін «інтерактивна педагогіка» 

в другій половині ХХ століття запровадив німецький дослідник Г. Фріц [4, с. 13]. 

Аналізуючи думки дослідників, зазначимо, що інтерактивне навчання – різновид 

активного навчання; коли навчальний процес відбувається за умов постійної активної 

взаємодії всіх студентів та педагогів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці), за якого всі суб’єкти педагогічного процесу є рівноправними, 

рівнозначними. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Використання 

інтерактивних технологій навчання є запорукою атмосфери співробітництва. 

Інтерактивне навчання – це навчання, занурене в спілкування. Воно видозмінює 

форми навчання – транслюючи на діалогові, тобто включає обмін інформацією, заснованою 

на взаєморозумінні і взаємодії. В умовах спілкування активно протікають процеси 

самоконтролю, виразніше усвідомлюються «провали» і «сумнівні місця» (ті частини 

матеріалу, які ніхто з партнерів не може відтворити). У процесі спілкування відбувається 

виховання культури почуттів, емоцій, розвиток здатності до співчуття, співпереживання, 

здібностей управління своєю поведінкою, пізнати самого себе. Основною функцією 

викладача у процесі інтерактивного навчання є створення оптимальних умов для 

саморозвитку студента, розвитку його індивідуальності, суб’єктності та коригування цього 

процесу [5, с. 35]. 

Таким чином, інтерактивне навчання вирішує такі завдання: 

- розвиток комунікативних навичок та вмінь, встановлення емоційних контактів; 

- розвиває навчальні та наукові вміння (аналіз, синтез, постановка цілей); 

- вирішує інформаційну задачу, оскільки забезпечує студентів необхідною 

інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність; 

- формує та розвиває навички роботи в команді на основі аналізу обставин і 

відповідної інформації. 

На наш погляд, ефективними у навчанні майбутніх педіатрів є такі технології: ділові 

ігри; case-study; навчальні дискусії; тренінги; метод проектів. 

У професійній освіті ділова гра – вид гри, у процесі якої в уявлених ситуаціях 

моделюється зміст професійної діяльності майбутніх фахівців [6, с. 140]. Використання 

ділових ігор у навчанні дає можливість моделювання обраного аспекту діяльності з 

урахуванням його просторово-часових характеристик, розуміння ролі кожного учасника. 

Ділова гра, на думку І. А. Добрянського та І. В. Демури, дозволяє в умовах високої 

активності «навчати слухати, обробляти й застосовувати отриману інформацію, сприймати й 

розуміти людину, її психологічний стан і мотиви поведінки, бути толерантним», що важливо 

для майбутніх педіатрів [7, с. 39]. Система правил, що регламентує ігрові дії, в подальшому 

доцільна для аналізу діяльності кожного учасника. У цьому процесі студенти навчаються 

правильно формувати свої думки, аргументувати та відстоювати власну думку та ін. 

Важливим є той факт, що в майбутніх педіатрів формуються навички професійного 

спілкування, вміння вислуховувати свого співрозмовника та приймати іншу точку зору, яка 

може докорінно не співпадати з власною. Вони також зможуть знаходити та відстоювати 
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власну точку зору; мати цілісну уяву про професійну діяльність; соціальний досвід та ін. 

На нашу думку, перевагою ділових ігор, як методу інтерактивного навчання слід 

вважати спілкування учасників, наближене до реального життя, а також відпрацювання 

професійних навичок, виявлення рівня володіння навичками, рівня комунікативних навичок, 

особистісних якостей учасників. 

Значне місце в навчанні майбутніх педіатрів займають інтерактивні технології, які 

допомагають формувати вміння самостійного вирішення проблеми, виявлення симптомів та 

синдромів, формулювання діагнозу та  методів лікування хвороби, а також тренування 

поведінки при використанні вміння учасника та аналізуванні явищ у безпечних умовах.  

Розглянемо технологію Сase-study – метод кейсів (англ. – case-method, кейс – метод, 

кейс-стаді – метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – технологія навчання, 

що використовує опис реальних ситуацій. Студенти повинні проаналізувати ситуацію, 

розібратися в суті проблеми, розібрати можливі рішення і вибрати кращі з них. Кейси 

базуються на реальному фактичному матеріалі або наближені до реальної ситуації. Даний 

метод є доцільним для вдосконалення вмінь та навичок майбутніх педіатрів з надання 

невідкладної медичної допомоги дитині. Для вирішення цього питання студенти 

відпрацьовують як практичні навички надання допомоги так й елементи ефективної 

комунікації – «правила групового рішення». Запропоновані нами «Правила групового 

рішення» це: 

1. Правило експертної оцінки (після визначення списку найбільш прийнятних 

альтернатив рішення вибирає один з найкомпетентніших членів групи). 

2. Правило усереднення думки (кожен член групи складає рейтинг найпридатніших 

альтернатив, після чого обчислюються бали і приймається рішення відповідно до того, яка з 

альтернатив набрала більше балів). 

3. Правило більшості (учасники групи голосують за кожну з альтернатив; 

приймається та , яка отримала більше голосів). 

4. Правило одностайного рішення (обговорення альтернатив відбувається доти, поки 

група не прийме одностайного рішення щодо одного з них). 

5. Правило консенсусу (рішення приймається, навіть якщо не всі учасники групи з ним 

згодні, але всі готові його підтримати). 

6. Правило досягнення істини (приймається те рішення, яке логічно довели один або 

кілька членів групи і решта з доказом згодна) [8, с. 135] 

Впровадження ігрових технологій в медичну освіту відкриває можливість поринути в 

систему навчальних цілей, завдань, проблем, проектів, формування цінностей професійної 

реалізації та розвитку особистості через спеціально збудовану ігрову реальність.  

Для навчання майбутніх педіатрів нами були розроблені ігрові інтерактивні вправи за 

допомогою інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ LearningApps.org. Сервіс 

Learningаpps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах. 

Конструктор Learningаpps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань, за 

допомогою яких можна перевіряти свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню 

пізнавального інтересу. 

Для формування навичок командної роботи нами було розроблено інтерактивне 

завдання «Рольова структура команди» з використанням шаблону «ЗНАЙДИ ПАРУ». У 

цьому завданні до кожної з ролей потрібно добрати певні особливості в назві та змісті 

(рис.1). 

Інший шаблон який ми використали для створення вправи з навчання командній 

роботі це – «ПАЗЛ». З допомогою цього шаблону розроблені завдання «Команда» та 

«Експертна оцінка команди» (рис. 2; 3). 
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Рис. 1 «Рольова структура команди» 

 

 

 
Рис. 2 «Команда» 

 

 

 
 

Рис. 3 «Експертна оцінка команди» 
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У процесі навчання педіатрів ураховано закономірності  використання інтерактивних 

технологій, розроблені О. Січкарук [9]: поглиблення мотивації навчання, поступовість 

введення інтерактивних методів у процес навчання (від простих до найскладніших), 

сукупність інтерактивних методів з іншими методами формування знань, із активною 

самостійною роботою студентів, використання інтерактивних методів повинно складати 

певну систему, технологію, яка має адекватну логіку впровадження, алгоритм підвищення 

складності; принцип актуальності знань і зв’язку їх із сучасним соціально-економічним 

життям країни та світу; ефективне впровадження інтерактивних технологій прямо залежить 

від ступеня володіння ними викладачем; наявність відносин партнерства між викладачем і 

студентами, відсутність авторитарного нав’язування власної думки, позиції з боку викладача 

[9, с. 21]. Зазначені закономірності вважаємо за потрібне ураховувати під час використання 

інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх педіатрів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На підставі аналізу підходів 

науковців до визначення сутності інтерактивних технологій обґрунтовано доцільність їх 

впровадження у процес навчання майбутніх педіатрів з метою підготовки студентів до 

командної роботи. Наші подальші розробки пов’язані з обґрунтуванням та 

експериментальною перевіркою технології підготовки майбутніх педіатрів до командної 

роботи. 
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THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING FUTURE 

PEDIATRICIANS 

 

Abstract. The paper reviews academic viewpoints on defining the core of interactive 

technologies. The analysis of their impact on training future pediatricians has been conducted. The 

effectiveness of interactive technologies for the training of highly skilled and competitive medical 

staff has proven itself to be a remarkably good in conjunction with the norms of their application 

that have been established. 

The analysis of previous studies shows that theoretical and practical developments in using 

interactive technologies for educational purposes were introduced by N. Volkova, V. Guzeev, 

A. Gina, V.  Dyachenko, A. Pometun, L. Pirozhenko, V. Slastionin and others. The central issue in 

this matter is to discover the features which are offered by interactive technologies and to define the 

expediency of such use in higher education (A. Alexyuk, V. Bespalko, M. Klarin, A. Pekhota, 

V. Serikov, S. Sisoeva, et al.). At this point, we should say that this requires further research. 

Interactive learning is the learning immersed in communication, information exchange upon mutual 

understanding and interaction. It solves a wide range of problems: development of communication 

skills and establishing emotional contacts; development of learning and academic skills (analysis, 

synthesis, setting goals); formation and development of teamwork skills through the analysis of 

circumstances. 

In the training of future pediatricians, we have offered such interactive technologies as 

business games, educational discussions, case method, project method. 

In our opinion, the advantage of business games being the method of interactive learning 

should be considered to be the communication of participants held in the conditions which are close 

to real life, as well as further improvement of professional skills, identification of general skill level, 

communication skills, and personal qualities of the participants. 

Case method was suggested by us for further improvement of practical skills in future 

pediatricians when providing emergency care to a child. 

For the training of future pediatricians, we have developed interactive gaming exercises 

with the help of the Internet service of multimedia didactic exercises LearningApps.org. It is Web 

2.0 based and is used to support educational processes in academic institutions. With the help of 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

257 

 

the LearningApps designer for training teamwork skills, we developed the interactive task "Team 

Role Structure" using "FIND THE PAIR" template. The "PUZZLE" template was used to create the 

"Team" and "Team’s expert assessment" tasks. 

Based on the academic approaches to the definition of the essence "interactive 

technologies", the expediency of their introduction into the training of future pediatricians with the 

teamwork focus has been substantiated. Our further developments are related to the grounding and 

experimental verification of the technology of training future pediatricians for the teamwork. 

Key words: pediatrician, interactive technologies, team, teamwork. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХАКАТОН 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В статье рассматривается феномен хакатона в качестве формата подготовки 

специалистов, в котором члены команды работают вместе для решения сложных учебных 

и профессиональных проблем. Хакатон, дополняя очными формами педагогического 

взаимодействия дистанционные образовательные технологии, открывает перспективы 

повышения эффективности профессиональной подготовки специалистов в контексте 

информатизации образовательных систем. 

Ключевые слова: интерактивные технологии; информатизация образования; 

межличностное общение; социальная перцепция; хакатон 

 

Постановка проблемы. Современная образовательная система любого уровня 

(страны, учреждения образования, учебного курса) может и должна быть понята не только в 

качестве модели определенного инструментального и предметного опыта, но и в качестве 

модели опыта коммуникативного. В идеале она представляет собой гармоничное единство не 

только своих структурно-функциональных компонентов (цели, задачи, субъекты, предмет и 

содержание деятельности, используемый инструментарий и т.д.), но и образуемых ими 

взаимосвязей, реализующихся в различных коммуникативных формах. Эффективность 

современных педагогических моделей определяется особенностями их компонентов и 

структурных связей связей в своей целостной совокупности. В существенной степени эти 

особенности фундируются современными информационными и коммуникационными 

технологиями. Именно на основе этих технологий сформировалии сь современные 

образовательные среды как результат их культурного, личностного и педагогического 

освоения. Сама педагогическая система является ответом на вызовы со стороны 

информационно-коммуникационных технологий, которые, создавая новые проблемы, 

порождают и адекватные инструменты для их решения. Поэтому новые, максимально 

соответствующие вызовам современной информационной среды формы коммуникаций для 

образовательных систем также могут быть найдены в сфере информационных технологий 

при рассмотрении форм самоорганизации программистских сообществ. Одной из таких 

форм являются хакатоны.  

Анализ последних исследований и публикаций. В Интернете, наряду с 

популярными материалами о хакатонах, уже достаточно широко представлены 

аналитические материалы, отражающие опыт проведения масштабных и успешных 

хакатонов в различных областях [1]. В качестве примера начальной научной рефлексии 

хакатонов можно указать на DeepHack – ресурс, посвященный серии хакатонов в 

проблемном поле искусственного интеллекта, предоставляющий в открытом доступе (при 

условии регистрации) лекционные программы по хакатону и исследованиям Facebook AI 

Research, Google DeepMind, Intel Laboratories [2]. Существует и более общее исследование 
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хакатонов в качестве социального феномена [3]. Данные материалы могут быть 

использованы в практике организации внутренних хакатонов в образовательных системах и 

средах. Выполнены и методические разработки основных вопросов (от мотивации его 

участников до работы с бюджетом) организации и проведения внутреннего хакатона [4].  

Цель статьи. Осмысление образовательного потенциала хакатона. 

Изложение основного материала. Хакатон (англ. hackathon, от hack (хакер) и 

marathon (марафон)) можно определить как командное мероприятие специалистов из разных 

областей по коллективному решению прикладной задачи в ограниченное время. Рожденный 

в программистской среде, термин «хакатон» имел первоначально более узкое значение, 

обозначая форум ИТ-специалистов разного профиля (программистов, дизайнеров, 

менеджеров проектов и т.п.) по созданию законченного программного продукта в короткий, 

четко установленный срок (обычно от одного до трех дней непрерывной работы над 

проектом). Первые хакатоны были проведены еще в 1999 году [5] как способ организации 

сетевой совместной работы физически удаленных друг от друга программистов. 

Популярность хакатоны обретают к середине первого десятилетия XXI века в частных 

инновационных компаниях, стоящих перед проблемами быстрого освоения нового 

программного инструментария и необходимостью опережающей генерации новых идей. В 

начале второго десятилетия XXI века хакатоны были впервые осмыслены как новая форма 

коллективного взаимодействия и подвергнуты всесторонней критике [6-7], что только 

способствовало их развитию и росту популярности. К сегодняшнему дню хакатоны доказали 

свою исключительную эффективность в качестве решений целого ряда проблем в условиях 

динамичной, быстро меняющейся среды. Они давно вышли за рамки хакерских и 

программистских марафонов, все более широко используются для разнообразных 

образовательных и социальных целей.  

Хакатоны могут проводиться среди сотрудников одного структурного подразделения 

образовательной системы (internal hakaton, внутренний хакатон) или объединять участников 

и команды из различных групп и организаций (внешний хакатон, external hakaton), могут 

быть очными (предполагая непосредственное межличностное взаимодействие участников и 

предоставляя им возможность проявить себя в тесном контакте с коллегами) и удаленными 

(посредством сетевых коммуникаций и взаимодействий). 

Для современной подготовки специалиста, характеризующейся мультимедийностью, 

многоформатностью, интегрированностью и универсальностью, опыт организации и 

проведения хакатонов может быть ценным в силу их определяющих черт:  

• целевая установка на создание прикладного законченного продукта; 

• командность, достигаемая на основе самоорганизации; 

• личный вклад каждого в достижение результата на основе соревновательности; 

• интеграция различных подходов (из разных областей и парадигм для одного 

профиля); 

• многопрофильность участников хакатона (привносящих в решение общей задачи 

свой профессиональный взгляд на проблему); 

• разновозрастность участников хакатона (привносящих в решение общей задачи 

свой уникальный жизненный опыт и свое мировосприятие); 

• строго установленное непродолжительное время решения задачи; 

• фокусировка на конкретной предметной или проблемной задаче. 

Хакатон предполагает одновременно, с одной стороны, высокий уровень свободы 

самоопределения участников и комфортную для них среду, а с другой стороны, новизну 

решаемых задач в условиях жестких временных ограничений и тесную интенсивную 

коммуникацию. Совмещение этих параметров требует от организаторов хакатона серьезной 

и кропотливой подготовительной работы, в которой достаточное внимание должно быть 

уделено каждой детали, какой бы незначительной она ни казалась. Хакатон является, как 

правило, достаточно продолжительным мероприятием, которое не имеет перерывов. 
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Поэтому, для того чтобы его участники полностью реализовали свой потенциал в рамках 

данной формы взаимодействия, они должны чувствовать себя комфортно, а значит 

необходимо предусмотреть условия эффективного удовлетворения их повседневных 

потребностей, даже в мелочах.  

В хакатонах всегда присутствует элемент соревнования. В формате хакатонов даже 

проводятся научно-ориентированные состязания, например, в области machine learning. 

Однако суть хакатонов не в соревновании, а в сотрудничестве его участников для решения 

конкретных прикладных задач. Здесь существенно важными являются не личные 

достижения каждого, а командные результаты, в том числе в виде благоприятного 

коммуникативного климата, образуемого в результате интенсивного доброжелательного 

общения в ходе работы над совместными проектами.  

Хакатоны представляют собой современное и технологичное организационное 

решение, позволяющее в образовательных целях собрать вместе на площадке равноправного 

взаимодействия специалистов (в том числе преподавателей) из разных областей и учащихся 

разных специальностей и специализаций, разного уровня подготовки, разработчиков и 

программистов. Занятые решением важной и срочной проблемы, эти разнопрофильные и 

разновозрастные специалисты обретают в коммуникативной площадке хакатона уникальное 

место встречи, где они могут познакомиться с такими профессиональными и личными 

качествами друг друга, которые в иных коммуникативных практиках остались бы 

невостребованными и неиспользованными. Хакатон предоставляет своим участникам 

уникальные возможности проявить себя и свои профессиональные достижения и личные 

способности в свободных, удобных для них условиях, вместе со специалистами их тех 

областей, с которыми они никогда не пересеклись бы непосредственно в обычных 

организационных форматах.  

Важно учитывать, что, открывая новые возможности, технологии дистанционного 

образования порождают и новые проблемы в отношении социальной перцепции 

(межличностного восприятия и понимания). Социальная перцепция признана важным 

фактором успеха учебной деятельности, обязательным условием формирования общего 

интеллекта, эмоционально-волевой и эстетической сфер личности. Психологической наукой 

доказано, что способность людей воспринимать друг друга исторически развивается и 

присваивается каждой личностью в социально обусловленных формах как общекультурная 

модель организации индивидуального опыта. Сегодня на основе компьютерных технологий 

происходит фактически становление новой сенсорной (в том числе и социально-

перцептивной) культуры, которая мгновенно проникает и прочно закрепляется в системе 

образования, что ставит развитие социально-перцептивных способностей учащихся в ряд 

важнейших специальных образовательных задач. Хакатон, будучи форматом 

непосредственного межличностного общения, порожденным самой современной 

информационной средой, предоставляет эффективный аутентичный этой среде 

инструментарий для решения таких задач. Об этом свидетельствует успех как 

многочисленных предметных хакатонов на самые разные темы, которые проводятся в 

Республике Беларусь, так  и проведенный в феврале 2018 года хакатон «Scratch-мастер–

2018» по теме блокчейна и криптовалют для учителей информатики и начальных классов, 

работающих в разных уголках Беларуси [8]. Разобраться в новых технологических и 

социальных реалиях, чтобы в дальнейшем объяснить это коллегам с помощью одного их 

самых простых языков программирования Scratch, лучше всего в адекватных этим реалиям 

организационных формах, одной из которых и является хакатон. Актуальность тематики для 

учительского корпуса объясняется тем, что Республика Беларусь стала первой страной в 

мире, которая законодательно урегулировала технологию блокчейна и операции с 

криптовалютами. В хакатоне приняли участие пять команд.  

Благодаря своим системным качествам, в сочетании с интегрированностью в 

информационную среду, хакатоны могут помочь в формировании сети талантливых и 
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активных специалистов на основе продуктивной коллаборации в творческом 

образовательном предметно-ориентированном процессе. Формат хакатона предполагает, что 

его участники столкнуться с новыми для них проблемами, а это должно стимулировать 

эффективность обучения в условиях помощи от команды и с возможностью применить 

полученные знания непосредственно на практике.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Первые опыты использование 

хакатонов в образовательной деятельности весьма успешны и представляются педагогически 

перспективными. Примером может служить серия хакатонов по перспективным 

технологическим направлениям в рамках образовательного проекта GoToHack [9]. 

Образовательный потенциал хакатона еще только предстоит раскрыть и осмыслить, в том 

числе и в области профессиональной подготовки специалистов различного профиля. 

Перспективы исследования возможностей хакатона в подготовке специалистов связаны 

прежде всего с расширением практики использования хакатона и ее научного анализа и 

обобщения. Полноценное теоретическое осмысление хакатона предполагает формирование 

инновационной, аутентичной хакатону образовательной экосистемы. Под образовательной 

экосистемой в данном контексте понимается (по аналогии с биогеоценозом и IT-

экосистемами) системная совокупность распределенных (пространственно, уровнево, 

предметно, функционально) субъектов образовательного процесса, их деятельностно-

коммуникативных сред и систем связей, объединенных в единую сеть, на основе 

современных сервисов, средств и систем. Будучи ответом на новые вызовы новых 

социальных и технических реалий, хакатон, только будучи полноценно интегрирован в эти 

реалии посредством образовательной экосистемы, сможет проявить в новой системе связи ее 

элементов все свои дидактические возможности и выявить ограничения, а значит получить 

полноценное теоретическое осмысление. 
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EDUCATIONAL HAKATON IN PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 

 

Abstract. The article discusses the Hackathon – marathon brainstorming event where team 

members work together to solve complex problems. Hackaton proposed to use the format in the 

educational process. Many of the technologies making their way into mainstream education are 

digital, and much of the focus in schools has been to help people learn to use them. Alongside “high 

tech” are new face-to-face technologies that are proving to enhance learning in a variety of 

settings. Connective technologies that enable participants to organize themselves into hackathons, 

meetups, and "un-conferences" deserve careful review. Until now, their structure and the 

pedagogies they enable for academic purposes have not been studied. This paper illustrates 

hackathons at a structural level and suggests some academic contexts in which they can be used. 

Furthermore, this paper will discuss their impact on course design, the roles of teacher and student, 

and the outcomes afforded by their use with an eye toward encouraging experimentation on a more 

widespread basis. The underlying thesis is that in general, students are capable of far more than 

they reveal in schools today. By choosing to examine face-to-face educational technologies from the 

perspective of the participating students, this paper is not suggesting that traditional classroom 

interactions are obsolete. Rather, this paper argues that traditional classes can be augmented and 

made more effective by embracing the proliferation of personal communication tools now available 

to students. Hackathons exist on the premise that participants will self-organize and develop 

meaningful projects through structured communications. Examples of personal transformation and 
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learning abound with such consistency that these mechanisms deserve consideration and 

implementation within mainstream academic environments. Studying how hackathons work 

promises to validate their use in schools; their implementation will integrate student engagement 

more deeply than typically practiced using traditional classroom activities alone. Students who 

have discovered an interest or competency through a hackathon seem willing to "deep dive". It may 

well be that the artificial pressure of a hackathon causes participants to test their limits and 

challenges them to increase their capacity. The effects of hackathons on student performance and 

learning deserve to be studied more deeply. 

Key words: interactive technology; interpersonal communication; social perception; 

educational Hackathon. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ СИНЕРГОІНФОРМАТИКИ 

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ  

 

В даній статті вперше розглядається запропонований авторами підхід до 

покращення методики навчання студентів шляхом використання в педагогічній практиці 

вищої школи методів синергоінформатики. Це новий напрям, який знаходиться на перетину 

множини понять теорії інформації та множини понять синергетики. 

Ключові слова: інформатика, синергетика, синергоінформатика, педагогіка, 

педагогічна практика, методика навчання, якість навчання, кванти інформації, 

структуризація знань. 

 

Постановка проблеми. Наш час характеризується значним ростом вимог до 

випускників вищих навчальних закладів з боку суспільства. Це пов’язано з низкою важливих 

факторів, серед головних треба відмітити наступні: глобалізація світової економіки, що 

впливає на життя та економіку України, конкуренція з випускниками кращих закладів світу, 

невпинний розвиток нових технологій, що потребує значної кількості кваліфікованих спеціалістів, 

та інші. Ситуація в нашій країні значно ускладнюється таким негативним чинником, як досить 

низький рівень знань та вмінь випускників шкіл, що ми бачимо в повсякденній практиці. 

Тому перед всіма педагогами стоїть досить складне завдання по покращенню 

педагогічної практики в широкому значенні цього терміну. На думку авторів, допомогти в 

цьому, в певній мірі, зможе використання підходів нового напряму, який запропонований 

авторами вперше і одержав назву «синергоінформатика». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторам статті невідомі більш ранні 

публікації, які поєднують множину понять інформатики та множину понять синергетики.  

Засновниками теорії інформації вважають, поруч з іншими, Бріллюена Л., 

Норберта Вінера, Котельникова В. А. 

Синергетика була заснована працями Германа Хакена та Іллі Пригожіна. 

Над покращенням методики викладання працювало багато спеціалістів. Слід 

відмітити наступних, ідеї яких найбільше вплинули на авторів. 

Граніцкая А. С. запропонувала створити адаптивну систему навчання, в якій треба час 

уроку ділити поміж різними учнями в залежності від їх здібностей. 

Д’яченко В. К. створив систему керування структурою навчального процесу в 

залежності від конкретної ситуації. 

Тализіна Н. Ф. запропонувала керувати процесом засвоювання знань вчителем. 

Унт І. Е. створила систему диференціації навчання в залежності від здібностей учнів, 

в якій основна частка роботи припадає на індивідуальну роботу з учнями. 

Шадріков В. Д. висунув цікаву ідею класів змінного складу учнів, що приведе до 

конкуренції між вчителями за учнів. 

Мета статті: запропонувати до уваги широким колам педагогів для використання в 

своїй роботі підходи з нового напрямку – синергоінформатики, що потенційно має, на думку 

авторів, суттєво покращити якість педагогічного процесу при вивченні технічних дисциплін. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб зрозуміти базові засади 

синергоінформатики, нам необхідно максимально чітко визначитися з поняттями 

«інформація» та «синергетика». Адже ясно, що ті терміни, які ми маємо намір 

використовувати, не повинні бути багатозначними, і трактування закладених в них понять не 

повинне приводити до різних висновків.  

Поняття «інформація». Поза сумнівом, поняття «інформація» має тисячолітню 

історію. Для доказу цього твердження досить пригадати стародавні єгипетські ієрогліфи, які 

протягом багатьох століть були незрозумілими написами на камені й були прочитані лише в 

19-му столітті. Лише після цього весь той величезний обсяг інформації, що був прихований в 

цих ієрогліфах про життя людей в давньому Єгипті, став доступний усьому світу. 

У 20-му столітті поняття «інформація» отримало ряд нових тлумачень. В наші дні 

можна виділити декілька напрямів як в трактуванні самого поняття інформації, так і в 

розвитку теорії інформації. 

1-й напрям. У цьому варіанті інформацію і теорію інформації пропонується розуміти 

наступним чином: як процес вивчення кількості інформації, що міститься в різних 

повідомленнях; як визначення необхідних параметрів каналу передачі інформації; як 

визначення різних способів кодування переданої інформації.  

2-й напрям. Тут поряд з питаннями передачі інформації, як це викладено вище, також 

вивчають теорію шуму, теорію перешкод, способи фільтрації корисного сигналу на тлі 

перешкод, різні способи модуляції корисним сигналом частот; методи математичної обробки 

переданого сигналу, щоб убезпечити від небажаного прослуховування, шифрування, 

дешифровку та інші подібні речі. 

Піонерськими роботами в цьому напрямку були роботи академіка Котельникова В. А. 

та одного із засновників кібернетики ‒ Клода Шеннона (Shannon C. E.). Shannon C. E. вважав, 

зокрема, що головне в системі передачі інформації полягає в тому, щоб інформація із 

заданим ступенем точності була відтворена в певній точці простору-часу. 

3-й напрям. Підхід, який запропонував Hermann Haken, один із засновників 

перспективного напряму в науці з назвою «синергетика», (наука про широкий клас явищ 

самоорганізації в найширшому сенсі цього слова), можна викласти так. 

Термін «інформація» має безліч значень в нашому звичайному житті. Ця множинність 

приводить до великого числа непорозумінь. Hermann Haken пропонує розуміти термін 

«інформація» лише в науковому значенні. Для цього треба оцінювати інформацію 

безвідносно від того змісту, який вона несе. Щоб цього досягти, необхідно, на його думку, 

виключити вплив людини на оцінку обсягу інформації; сенс повідомленню можна надати 

лише в тому випадку, коли відома відповідь об’єкта, який сигнал отримав. Це приводить до 

необхідності введення в сферу вживання поняття «відносна цінність сигналу». Hermann 

Haken вводить в розгляд також принцип «максимум інформаційної ентропії» і закладає 

основи квантової теорії інформації стосовно явищ і об’єктів мікросвіту. 

4-й напрям. В цьому випадку в дисципліні «Інформатика» під інформацією прийнято 

розуміти набір наявних фактів, які через низку обставин становлять інтерес для користувача, 

і їх необхідно піддати деякій обробці.  

5-й напрям. В середовищі програмістів під терміном «інформація» розуміють масив 

елементів пам’яті комп’ютера з привласненими значеннями змінних величин. Якщо нам 

дано, наприклад, вираз Х=2, то класичний математик побачить тут записані відомості про те, 

що деяка невідома величина Х в умовах конкретного завдання дорівнює числу 2. А 

програміст під знаком «=» побачить операцію «привласнення значення»: для нього запис 

Х=2 означає, що в елемент пам’яті комп’ютера для змінної величини Х записана двійка. 

Масив всіх елементів пам’яті із записаними в них конкретними числовими значеннями для 

програмістів буде поняттям «інформація». 

6-й напрям. Під інформацією й теорією передачі інформації пропонується розуміти 

будь-який процес обміну даними в найрізноманітніших розділах науки, техніки, природи, 

психології, фізіології та в інших областях.  
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7-й напрям. Відомий учений Leon Brillouin запропонував свій підхід до визначення 

поняття «інформація», який потім модернізувався іншими авторами.  

При цьому підході спочатку розглядається якесь завдання, про яке у нас немає 

достовірних відомостей. Із деяких міркувань ми приходимо до висновку про те, що це 

завдання може мати яке-небудь число N різних відповідей. Зі збільшенням у нас інформації 

про дійсний стан речей в рамках даного завдання число N зменшується. Після досягнення 

деякої межі знань в рамках завдання число відповідей може зменшитися до 1. Тоді можна 

стверджувати, що ми повністю знаємо всю інформацію в рамках поставленого завдання.  

Leon Brillouin стверджує, що заслуговує на увагу також зв’язок (можливо, глибший, 

ніж просто помічена аналогія) між поняттями «інформація» і «ентропія». Зазвичай під 

ентропією розуміють міру знецінення, тобто розсіювання, теплової енергії. Це положення 

Leon Brillouin розвинув далі. На його думку, під час опису будь-якої системи матеріальних 

тіл ми ніколи не знаємо всієї інформації про її внутрішні параметри. Значення координат всіх 

атомів і молекул, числові значення і напрями в просторі векторів їх швидкостей і прискорень 

ми ніколи знати точно не можемо. Нам не дозволяє це зробити принцип невизначеності для 

об’єктів мікросвіту, який відкрив Werner Karl Heisenberg (В. К Гейзенберг). Більш того, ми 

знаємо дуже малий відсоток від необхідного обсягу інформації для точного опису системи. У 

цьому випадку ентропію можна розглядати як міру оцінки обсягу відсутньої інформації, вона 

виражає величину нашого незнання детальної будови певної системи. Далі пропонується 

ввести поняття негативної ентропії ‒ «негентропії», і потім розглядати непорушний блок: 

тандем з інформації й ентропії.  

З наведених вище прикладів видно, що жоден з можливих варіантів визначення 

поняття «інформація» не є ідеальним. Тут можна висловити припущення, що було б 

логічніше побудувати теорію інформації на аксіоматичному підході, як, наприклад, класична 

геометрія побудована на аксіомах Евкліда. Тепер необхідно сказати про один важливий 

аспект даної проблеми. З короткого огляду поглядів авторитетів на поняття «інформація» 

видно, що воно має дуже широкий, «розмитий» характер. 

Тому вважаємо логічним розділити дуже широке поняття на ряд вужчих класів, 

усередині яких поняття «інформація» було б таким, що трактувалося б однозначно. 

Для реалізації цього підходу почнемо розмірковувати таким чином: нехай у нас є  

деякий текст, надрукований, припустимо, на аркуші паперу. Навіть якщо цей текст 

надрукований відомою нам мовою, але ми його не прочитали, то інформація, яку цей текст 

несе, нам не відома – ми не можемо нею скористатися. Таку інформацію можна назвати 

«потенційною інформацією». Для того, щоб такого роду інформація стала доступною, текст 

досить просто прочитати. 

Якщо ж ми повернемося, наприклад, до написів на древній мові, нам абсолютно 

незнайомій і незрозумілій, то такого роду інформацію, яка, безумовно, там є, але нам вона 

абсолютно недоступна, логічно позначити терміном «прихована інформація». Прикладів 

прихованої інформації можна навести багато: сліди злочинця на місці нерозкритого злочину 

або незрозумілі результати складного наукового експерименту. 

Усунення з розгляду емоцій людини можна вважати, з одного боку, позитивним 

фактом. Дійсно, при проектуванні комп’ютерної мережі, що зв’язує мільйони користувачів, 

інженерові байдуже, чи будуть користувачі мережі обговорювати тонкощі минулого 

футбольного матчу або вести філософський діалог про сенс життя. 

Ми приходимо до необхідності введення нового поняття в проблему визначення 

терміну «інформація», коли мають місце прояви антропоморфізму – назвемо це поняття 

«его-інформація». Під цим терміном розумітимемо прийняту людиною інформацію з 

врахуванням того, як вона сприймається саме цією людиною, з врахуванням специфіки 

мислення конкретної людини.  

Також здається логічним ввести розподіл его-інформації на «інформацію ближнього 

поля» та «інформацію далекого поля».  
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Необхідно підкреслити, що «інформація далекого поля» грає дуже велику роль у 

сприйнятті та в оцінці «інформації ближнього поля».  

Оскільки, як видно, розібратися з визначенням поняття «інформація» дійсно непросто, 

то логічно для полегшення завдання застосувати філософію з її потужним арсеналом понять і 

класифікацій і спробувати використати одне з її базових понять – теорію віддзеркалення. 

Під віддзеркаленням у філософії розуміється здатність об’єктів реального світу 

залишати в собі, у своїй структурі, сліди інших матеріальних об’єктів за умови взаємодії між 

ними. Прикладами віддзеркалення є віддзеркалення світла від Сонця поверхнею Місяця або 

відбитки пальців на поверхні знаряддя злочину, або сліди взуття на мокрому ґрунті, або запис 

текстового файлу на магнітному шарі жорсткого диска комп’ютера тощо. Існує у філософії 

така точка зору, що кожна річ у реальному світі є луною і дзеркалом Всесвіту. Інформація є 

варіантом віддзеркалення одних об’єктів у структурі інших, і цих варіантів існує безліч. 
З усього, що було сказано вище, можна зробити висновок про те, що поняття 

«інформація» є не до кінця ясним і залишається для багатьох дискусійним. На інтуїтивному 
рівні воно зрозуміле багатьом, але єдиного визначення, з яким погодилася б більшість із тих, 
хто з інформацією стикається і з нею працює, не існує. Немає жодних гарантій, що взагалі 
можливо виробити таке визначення поняття «інформація», яке влаштує якщо не всіх, то 
більшість фахівців. 

Очевидно, що спостерігається певна аналогія між поняттями «інформація» й 
«енергія», адже енергія теж буває різною. Ми знаємо багато видів енергії: потенційна, 
кінетична, гравітаційна, хімічна, атомна, внутрішньоядерна енергія; і цей список легко 
продовжити. Різні науки працюють з різними видами енергії. 

Свідомість людини є однією з форм віддзеркалення навколишнього реального світу в 
структурах головного мозку. Можна вважати, що в свідомості кожної людини створюється 
своя інформаційно-комп’ютерна модель навколишньої реальності, яка у свідомості кожної 
людини індивідуально відображає зв’язки й взаємодію між предметами навколишнього 
світу, а також із зовнішніми об’єктами; розуміння людиною зовнішньої структури і її 
особливостей; планує можливі дії. 

Поняття «синергетика». Наступним кроком, який логічно зробити, – це 
розібратися, як з хаосу шляхом самоорганізації формуються складні структури, у тому числі 
«записуються» нові знання в голові людини. Це сфера інтересів синергетики. 

Оскільки синергетика за останні роки свого розвитку перетворилася на дуже широкий 
напрямок у науці, то для досягнення нашої мети необхідно виділити вужчу область інтересів 
у ній. Тому тут не буде згадана, хоч би коротко, низка класичних цікавих проблем 
синергетики, таких як: поведінка дивних аттракторів, динаміка нелінійних систем, 
дисипативні структури, біфуркація й багато інших.  

Свого часу Hermann Haken, відзначав, що його дуже вразило й заінтригувало 
спостереження за процесами спонтанного утворення високо впорядкованих структур з хаосу.  

У повсякденному житті ми це бачимо, коли спостерігаємо за розвитком рослин і 
тварин. Якщо розглядати цей процес упродовж тривалого проміжку часу, то можна прийти до 
розуміння законів еволюції й до причин появи живої матерії. Подібна поведінка також відмічена 
і в неживій природі, коли в багатьох фізичних або хімічних системах з хаосу спонтанно 
виникають складні високо впорядковані просторові структури, які складним чином 
розвиваються з часом. Відмічено, що такі структури в неживій природі можуть функціонувати 
лише за рахунок підведення до них зовнішньої енергії й зовнішніх потоків речовин. Hermann 
Haken відзначає, що для нього виявилися неочікуваними вражаючі аналогії між поведінкою 
дуже різних за природою структур в процесі їх переходу від хаосу до високо впорядкованих 
структур.  

На підставі цих спостережень Hermann Haken робить висновок про те, що 
функціонування живих і неживих систем підкоряється однаковим фундаментальним 
принципам. Також він показує, що аналогія в поведінці різних систем заходить дуже далеко. 

Поява складних структур видається неймовірною після розгляду ряду прикладів.  
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Приклад 1. Нехай дано два твердих тіла з різною температурою – високою і низькою. 

Якщо їх привести в механічний контакт і залишити на деякий час в ізольованому термостаті, 

то в результаті обміну тепловою енергією гаряче тіло остигне, а холодне тіло нагріється до 

якоїсь спільної температури. Вони обидва прийдуть до стану термодинамічної рівноваги, 

хоча при мікроскопічному розгляді видно, що процес обміну енергією між атомами й 

молекулами обох тіл носить хаотичний характер. Проте не було жодного разу зафіксовано 

випадку, щоб якесь тіло, що знаходиться у контакті з іншим тілом, мимоволі нагрілося, а 

друге тіло мимовільне охололо. 

Приклад 2. Нехай є герметичний посуд, розділений перегородкою, в одній половині 

якого знаходиться газ, а в другій половині – вакуум. Якщо прибрати перегородку, то газ 

заповнить обидві половини посуду внаслідок хаотичного характеру руху молекул газу. Але 

ніколи не спостерігався такий варіант розвитку подій, щоб всі молекули газу знову зібралися 

б в одній з половин посуду, хоч би на мікросекунду. 

Кількість подібних прикладів дуже велика, але навіть з такого невеликого їх числа 

можна зробити висновок, що процеси в природі рухаються лише у напрямку зростання 

ентропії (ентропія – це величина, яка показує числове значення безладу в даній системі). Як 

уже згадувалося, ентропія й інформація є жорстко зв’язаними між собою поняттями. 

Але в природі також можливе протікання таких процесів, які можуть привести до 

зменшення величини ентропії в локальній підсистемі, яка є частиною великої системи. 

Покажемо це на прикладі. 

Приклад 3. Нехай у закритий посуд поміщена водяна пара, нехай цей посуд 

знаходиться у термостаті з регульованою температурою. Якщо на першому етапі досліду в 

посуді знаходиться пара, то молекули пари рухаються практично з повною відсутністю 

кореляції руху між собою – хаотично. Лише у моменти зіткнень молекул між собою їх 

спільний рух якось починає залежати одне від одного. Величина ентропії в системі в цьому 

випадку найвища. 

Нехай далі дослідник знизив температуру пари і пара перетворилася на рідину. 

Характер хаотичного руху молекул води не зміниться в цілому, проте тепер величина 

відстані між молекулами рідини значно, в тисячі разів менша, ніж в ситуації із парою. Тому 

ступінь взаємного впливу руху однієї молекули рідини на рух сусідньої молекули в сотні й 

тисячі разів більший, ніж у випадку пари, хоча свобода руху для молекул рідини залишається 

великою. Необхідно відзначити, що повна й чітка теорія рідини все ще не створена. Ясно, що 

величина ентропії знизиться для системи, що складається з рідини, у порівнянні з ентропією 

системи з парою. 

Нехай тепер дослідник знизить температуру рідини ще нижче, внаслідок чого рідина 

перетвориться на тверде тіло – лід. У цьому випадку залежність руху певної молекули від 

руху молекул, що оточують її, стає дуже високою. Молекули й атоми твердого тіла можуть 

здійснювати лише невеликі за амплітудою коливання щодо свого положення рівноваги у 

вузлах кристалічної решітки твердого тіла. У такому випадку величина ентропії, тобто міра 

безладу, після кристалізації рідини знизиться більше, ніж в системі з рідиною. 

На цьому прикладі видно, що макроскопічні властивості пари, води й льоду між 

собою дуже відрізняються, хоча і пара, і вода, і лід складаються з одних і тих же молекул. 

Цікаво відзначити, що людина приблизно на 60% складається з молекул води. 

Усе вищезазначене дає змогу зробити висновок, що підвищення або пониження 

величини впорядкованості й ентропії на мікроскопічному рівні приводить до різких змін 

властивостей системи на макроскопічному рівні. Щось подібне має місце в голові студента 

під час вивчення нових знань. 

Біологічні системи мають здатність самостійно утворювати складні впорядковані 

структури. Тут немає конфлікту з принципом неухильного зростання ентропії в системі. 

Оскільки біологічні системи є відкритими системами, вони постійно обмінюються енергією, 

інформацією і речовиною із зовнішнім середовищем. Тому ентропія з біологічних систем 

може «вирушати» в зовнішнє середовище. Саме в зовнішній великій системі ентропія 
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неухильно збільшуватиметься за рахунок «скидання» ентропії з біологічної підсистеми. Тому 

тут не порушуються закони термодинаміки, як і показав це Erwin Rudolf Schrоdinger. 

Hermann Haken дуже цікавився причиною, яка примушує хаос самостійно створювати 

складні структури, в яких зменшується ентропія – він цю причину позначив терміном 

«невідомий демон». 

Ilya Prigogine, якого теж можна назвати одним з творців синергетики, з поняттям 

ентропії пов’язував спрямованість часу лише з минулого в майбутнє, що було названо 

«стрілою часу». Він вважав, що безповоротність багатьох процесів у природі, у тому числі 

хімічних, вивченням яких він багато займався, пов’язана із законом зростання ентропії в 

системі. 

Існує така точка зору, яка розглядає людину як хімічну фабрику, що рухається, і що 

усі процеси в організмі людини є тільки хімічними реакціями.  

Ilya Prigogine вважає, що саме хімічні процеси, передусім саме вони, показують той 

факт, що минуле і майбутнє відрізняються одне від одного і не симетричні відносно операції 

зі зміни знаку часу. Дійсно, якщо до початку хімічної реакції ми маємо, припустимо, якусь 

кількість вуглецю у вигляді палива й газу, то після реакції горіння матимемо нові хімічні 

сполуки. Ніякої зворотності процесу горіння у часі при заміні знаку часу з «плюс» на 

«мінус», не спостерігається. 

Хімічні реакції характеризуються своєю хаотичністю, тому можна висловити 

припущення , що саме хаос вмикає «стрілу часу». Необхідно додати також, що життя 

людини можна розглядати як хімічний процес біологічного горіння за температури 

приблизно 36.6 градусів, який супроводжується процесами мислення. 

Hermann Haken розглядає біологічну клітину як складну динамічну систему, що має 

непросту структуру, адже з біологічних клітин, як будинок з цеглинок, побудована людина й 

більшість живих організмів. Говорячи про біологічні системи з точки зору синергетики, 

Hermann Haken вводить у розгляд термін «параметри порядку», який описує макроскопічну 

структуру системи й визначає поведінку окремих частин системи. Тобто за цим терміном 

стоять процеси конкуренції різних ідей і їх взаємний вплив одне на одного. 

Він вводить також термін «принцип підпорядкування», який визначає, що поведінка 

дрібних частин підсистеми підкоряється параметрам порядку більшої системи, до якої 

входять дрібні підсистеми. 

Під час вивчення дії інформації на складну систему Hermann Haken приходить до 

висновку, що сенс сигналу, що приймається, можна надати тільки тоді, коли буде відомою 

реакція адресата. Він пропонує ввести поняття відносної цінності сигналу. Очевидно, що 

передача інформації грає дуже велику роль у функціонуванні живого організму як єдиної 

системи. 

Ясно, що без погодженої роботи мільйонів клітин були б неможливі процеси дихання, 

серцебиття, кровообігу, мислення, навчання й багато інших. Очевидно, що без потоку 

інформації, яка керує ходом хімічних процесів і синхронізує біологічні процеси, не буде 

самого життя. 

Поняття «синергоінформатика». Як сказав філософ Karl Raimund Popper, жодну 

теорію не можна довести, теорію можна тільки спростувати. Під синергоінформатикою 

пропонується розуміти вивчення процесів структурування нових знань, нової інформації в 

голові людини (в нашому випадку студента) при досягненні об’єму знань певного значення. 

Ці знання передаються від викладача в певному порядку визначеними порціями – квантами 

наукової інформації. Керуючи цими процесами, викладач може значно підвищити 

ефективність навчання. Тут можна навести приклад, коли велика кількість сніжинок дуже 

складної структури і форми виникає в хмарі холодного туману при досягненні повітрям 

потрібної температури та вологості. Аналогічно, на думку авторів, викладач може створити 

потрібну структуризацію знань в голові студента з великої кількості квантів інформації. 
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Процеси навчання та мислення, що відбуваються в мозку людини, мають дуже 

складну структуру. Важко навіть прогнозувати, коли ми зможемо, хоча б у загальних рисах, 

розуміти ті процеси, настільки вони складні. 

Hermann Haken вважає, що креативність мозку – це найскладніша головоломка, яку нам 

задав сам мозок. Нам дуже важко зрозуміти механізм, в результаті дії якого несподівано 

складається щось ціле з найхимерніших шматочків. Він вважає, що не тільки головний мозок 

людини керує процесом навчання й обробки інформації, а саме процеси синергоінформативної 

самоорганізації грають головну роль у процесах осмислення реальності. 

Цікаво порівняти з ідеями, які висловив Hermann Haken, «теорію змін», яку 

запропонував Ilya Prigogine. Вважають, що багато частин Всесвіту можна розглядати як 

закриті системи із законами, які справедливі для закритих систем. Ці системи досить добре 

вивчені наукою, як наприклад, різні механізми.  

Але головний інтерес мають відкриті системи, які обмінюються речовиною, енергією 

та інформацією із зовнішнім середовищем. До відкритих систем Ilya Prigogine відносить, 

поміж інших, біологічні об’єкти й соціальні системи. Тому вважають, що зрозуміти 

поведінку таких систем з позицій механіки неможливо. Вважають, що для переважної 

більшості об’єктів Всесвіту характерні саме відкритість, нестійкість і неврівноваженість. 

Ilya Prigogine вважає, що в природі є безліч об’єктів, що являють собою, по суті, 

довгий ланцюжок з великих систем і вкладених в них підсистем. У підсистему умовно 

великого масштабу вкладені підсистеми меншого масштабу і так далі, за зразком іграшки 

«матрьошка». 

У цих системах і підсистемах відбуваються постійні флуктуації в силу дії квантової 

природи мікросвіту. У якийсь момент часу випадковий збіг декількох флуктуацій може 

викликати руйнування підсистеми або навіть усієї системи. 

Якщо система після руйнування переходить на більш високий рівень впорядкованості, 

тобто величина ентропії в системі зменшиться, то для своєї підтримки на новому рівні 

система споживатиме більш високий рівень енергії ззовні. Подібні системи Ilya Prigogine 

називає «дисипативною структурою». Допускають існування процесів самоорганізації й 

виникнення порядку з хаосу в дисипативних структурах. 

Якщо поставити поруч розглянуті вище приклади та педагогічні процеси, які мають 

місце під час навчання, то в око впадає їх велика схожість.  

Дійсно, голову студента можливо розглядати як якийсь придуманий «жорсткий диск 

комп’ютера», і якщо ніякої інформації на поверхні цього диску не записано, то ступінь 

ентропії (відсутності будь-якого порядку) поверхні диску максимальна. Тому підсистема 

«голова студента» знаходиться в початковому стані, який характеризується нульовими 

знаннями.  

Коли ж починається процес навчання, то потік зовнішньої інформації від викладача 

стає тим своєрідним «містком», який сполучає підсистему «голова студента» з великою 

зовнішньою системою «оточуючий світ», це сполучення реалізується через підсистему 

«викладач», яка виступає в ролі зовнішньої системи для підсистеми «голова студента».  

В підсистемі «викладач» ступінь ентропії значно менший, ніж в підсистемі «голова 

студента», бо рівень корисної навчальної інформації підсистеми «викладач» значно вищий, 

зрозуміло чому. Раніше вже говорилось про звʼязок між ентропією та інформацією в системах. 

Тому внаслідок перетікання навчальної інформації від викладача до студента рівень ентропії 

«жорсткого диску» студента зменшується, його ентропія скидається в систему «оточуючий 

світ», через підсистему «викладач». Внаслідок зменшення рівня ентропії в підсистемі «голова 

студента» збільшується рівень корисної інформації, студент отримує певну кількість квантів 

знань. Цей процес можливо повторити багато разів, що є змістом педагогічного процесу.  

При зменшенні рівня ентропії в підсистемі вона перейде на більш високий 

енергетичний рівень та буде споживати більше енергії та інформації від оточуючої її 

підсистеми «викладач». Якщо цього не буде, то тоді виникне знайоме з практики педагогів 

явище забування корисної навчальної інформації внаслідок квантових флуктуацій складових 
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частин підсистеми. В повній відповідності до думки Ilya Prigogine про дисипативні 

структури приклад такої структури можна побачити в «жорсткому диску» студента. В ньому 

нова інформація спочатку записується, рівень ентропії зменшується, але потім, внаслідок 

дисипації (розсіювання) енергії та інформації має місце забування набутих знань. Для 

боротьби з цим явищем та «підтримки форми» кожен педагог сам регулярно повторює 

матеріали своєї дисципліни та проводить подібну роботу зі студентами.  

Ясно, що коли кількість корисної навчальної інформації на «поверхні диску» досягає 

певного високого значення (у кожної людини своє значення), то внаслідок дії синергетичних 

законів в ній проходять процеси самоорганізації та створюються нові складні структури. 

Зрозуміло, що «жорсткий диск» у кожної людини має свої певні риси та характерні 

особливості. Для зовнішнього спостерігача ці характерні риси «жорсткого диску» невідомі і 

їх дуже важко визначити. Зрозуміло також, що врахування цих особливостей «диску» 

допоможе значно підвищити ефективність перетікання та «запису на диск» навчальної 

інформації від викладача до студента. Тому викладач повинен зарані професіонально 

виконати структуризацію навчальної інформації таким чином, щоб процес «запису» був 

максимально ефективним. Можна висловити припущення, що при невдалій структуризації 

рівень засвоєних знань буде зменшуватися. 

Висновки. Таким чином, існує глибока аналогія між роботою комп’ютера та мозком 

людини. Знання в голові повинні бути записані аналогічно чіткому порядку запису потрібної 

інформації на поверхні жорсткого диску комп’ютера. Відповідно до цього викладач повинен 

на своїх заняттях передавати навчальну інформацію студентам також в структурованому 

вигляді, що полегшить самоорганізацію одержаної навчальної інформації і значно підвищить 

рівень отриманих знань. 

Це питання потребує, безумовно, додаткового вивчення і подальшої дискусії. 
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APPLICATION OF SYNERGETIC-INFORMATICS APPROACHES IN PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

 

Abstract. In this article, for the first time, the author's approach to improving the teaching 

methodology of students through the use of synergetic-informatics methods in high school teaching 

practice is examined. This is a new area of focus, which lies on the intersection of a plurality of 

concepts of information theory and a set of concepts of synergetics. 

Our time is characterized by a significant growth of demands of society on the alumnus. It is 

connected with a number of important factors among which the major ones are the following: 

globalization of world economics, competitiveness among alumni from best higher educational 

establishments, continuing development of new technologies. So, all pedagogies face a complicated 

task of improving their teaching methods. In scientists’ opinion this task may be achieved due to 

usage of a new approach which was introduced by the authors of this article. For the first time it 

was named "synergetic-informatics" approach. The aim of this article is to draw researchers’ 

attention to this approach.  

To understand the basics of synergetic-informatics, we have to determine the terms 

"information" and "synergetics".  

In the 20th century the term "information" got some new interpretations. Let us name some 

of them: 

1. It is suggested to understand information and theory of information as a process of 

acquiring of certain amount of information that different messages contain. Along with the issues of 

information transmission the theory of noise, different ways to modulate frequencies by a useful 

signal, ways to filtrate a useful signal with obstructions, mathematical methods of statistical 

analysis of a transmitted signal, etc. 

2. Herman Haken, one of the founders of a progressive scientific trend named 

"synergetics", introduced his understanding of notion of "information". In his opinion information 

is a number of factual data which due to certain concerns is of great interest to a user, and these 

data must be analyzed. 
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3. In the IT sphere the term “information” is understood as elements of computer memory 

with an assigned variable. 

4. Information and theory of its transmission may also be understood as any process of 

data exchange by various spheres of science, engineering, nature, psychology, philosophy, 

physiology and others.  

5. A famous scientist Leon Brillouin came up with his approach to definition of the term 

"information", which then was developed by other scientists. The connection (maybe a deeper one 

than noticed analogy) between the notions of "information" and "entropy" is also worth studying. 

We may suggest that it would be more logical to establish theory of information on the basics of 

axiomatic approach, as for example, the classical Geometry was founded on Euclid’s axioms.  

It is obvious that certain similarity is observed in notions of "information" and "energy" 

though energy may be different. 

It may be considered that in the consciousness of every person certain information 

comprises model of existing reality is created, which individually reflects the connection and 

interaction of objects of surrounding world. 

Next logical step is to research how complicated structures are self-coined from chaos, 

moreover new knowledge is recorded in human brains. This is the sphere of interests of synergetics.  

Herman Haken stresses the unexpectedness of remarkable analogies in behavior of very 

different in nature structures in the process of transformation of chaos into highly organized 

structures. 

Relying on these assumptions Herman Henken makes a conclusion that living and non-

living systems function according to the same fundamental principles. Also he thinks that different 

systems are far from analogy. 

Biological systems are able to create complicatedly organized systems themselves. As 

biological systems are open ones they constantly exchange energy, information and matter with 

environment. That is why entropy of biological systems may "enter" the environment. Precisely in 

an outer system entropy constantly enlarges due to dropping of entropy from a biological 

subsystem.  

Hermah Haken was interested very much in reason that makes chaos itself create 

complicated systems where entropy diminishes. This reason he named "unknown demon". 

With the notion of "entropy" Ilya Prigogin connected direction of time only from past to 

future, that was named "an arrow of time". He considered that the irreversibility of many processes 

in nature as well as chemical ones is connected with the law of the growth of entropy in the system 

which he studied thoroughly. 

As a philosopher Karl Raimund Popper claimed, none system may be proved, it may only be 

refuted. It is offered to understand synergetic-informatics as a research of processes of structuring 

new knowledge, new information, especially while teaching students with the aim to introduce 

necessary amount of knowledge of precise meaning. This knowledge is passed by a teacher in 

necessary order and in certain portions – in bits of scientific information. Effectively managing 

these processes, a teacher can significantly improve the efficiency of training. 

It is possible that there is a profound analogy between the work of a computer and human 

brain. Knowledge in the head of a person should be recorded in the same way as the exact order of 

recording the necessary information on the surface of the computer’s hard drive. Accordingly, in 

his classes a teacher must transfer educational information to students also in a structured form, 

which will facilitate the self-organization of the received educational information. 

This question needs, of course, additional study and further discussion. 

Key words: informatics, synergetics, synergetic-informatics, pedagogy, pedagogical 

practice, teaching methods, quality of education, bits of information, structuring of knowledge. 
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CYBERNETIC APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF AIR TRAFFIC 

CONTROLLERS 

 

The article deals with the problem of air traffic controllers’ training individualization, and 

in order to solve this problem the cybernetic approach to training of such kind of specialists has 

been used. It has been revealed that one of the most important tasks in initial training of air traffic 

controllers is the individualization of future air traffic controllers’ training and the use of feedback 

for the organization and implementation of corrective measures to eliminate the deficiencies found 

during the simulator phase of training and errors in the formation of professional skills and 

abilities of cadets whose gaps in pre-flight training have not been clarified. The content and 

essence of the cybernetic interpretation of didactic processes, the analysis of the structure and 

content of training from the standpoint of cybernetics, the spread of the principles of cybernetics 

and the theory of information at different levels of training have been carried out. The main tasks of 

cybernetic pedagogy such as analysis of the pedagogical system in terms of control links and 

information flows, which control and controlled subsystems exchange, optimization of the training 

process, finding such forms and methods of organizing the training process, in which the 

functioning of the education system would be most effective, that is, at the lowest cost, would bring 

the maximum benefit, practical use of electronic devices and automated training systems for 

controlling the training and testing process; programmable training have been investigated. Some 

deficiencies have been identified from the part of the control and controlled component of the air 

traffic controllers’ training, namely, the inadequate use of the results of systematic feedback, 

making it difficult for the teacher to obtain information on the quality of the step-by-step solving of 

training tasks, on typical disadvantages. The components of the training process such as targeting, 

stimulating-motivational, informative, operational-activity, control-regulating, evaluative-

productive, which reflect the process of interaction between the teacher and the cadet from the 

point of view of the training purpose to the analysis of its results, have been revealed. The basic 

aspects of air traffic controllers’ training on the basis of a cybernetic approach have been 

grounded. All aspects of air traffic controllers’ professional training based on the cybernetic 

approach will allow the activities decomposition of both the teacher and the cadets in the course of 

the training lesson providing the simulator training correction. 

Key words: air traffic controller, cybernetic approach, feedback, professional training, 

simulator training correction, components of the training process. 

 

Formulation of the problem. One of the main factors of providing safety of flight is high 

professionalism of air specialists, which is largely dependent on the level of professional training. 

One of the most important tasks in conducting initial training is the individualization of future air 

traffic controllers’ training. At the moment this task is not solved, for its solution it is necessary to 

use the results of feedback in the course of professional training. It is established that feedback 
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results are insufficiently used for organizing and carrying out corrective actions to eliminate 

drawbacks and errors in the formation of cadets’ professional skills and abilities found during the 

simulator stage and gaps in pre-flight training are not revealed. 

Analysis of recent research and publications. The content and essence of the cybernetic 

interpretation of didactic processes, the analysis of the structure and content of training from the 

standpoint of cybernetics, the spread of the principles of cybernetics and the theory of information 

at different levels of training is researched in the works of scientists such as L. B. Itelson, 

S. I Arhangelskiy, V. P. Bespalko, V. E. Firstov, L. B. Itelson, E. I. Mashbits, I. V. Robert, 

N. F Talyizina, etc. The purposefulness and informational nature of didactic processes determine 

the objective connection between cybernetics and pedagogy. This connection is realized on the 

basis of the theory of information and cybernetics (K. Shannon, N. Winner, 1948), relying on 

universal information principles of processes management of any nature including training 

processes. Training can be considered as the trainee’s personality development regulation through 

the purposeful control of their activities and behavior [2]. 

From the point of view of the pedagogical science new direction – cybernetic pedagogy [3], 

the main tasks are: 

1. Analysis of the pedagogical system in terms of control links and information flows, which 

control and controlled subsystems exchange. 

2. Optimization of the training process, finding such forms and methods of organizing the 

training process, in which the functioning of the education system would be most effective, that is, 

at the lowest cost, would bring the maximum benefit. 

3. Practical use of electronic devices and automated training systems for controlling the 

training and testing process; programmable training. 

In general cybernetic control requires its using on the basis of the following principles [1]: 

indication of the control purpose; formulation of criteria for assessing the goal achievement; setting 

the output state of the controlled system; development of the influence program, which provides the 

main transitional system state, due to the controlled process specifics, the control purpose and the 

initial state of the system; accumulation and processing of information on the selected system 

parameters that characterizes the state of the system at each control point (feedback); making 

corrective influences on the results of processing information received with the help of feedback; 

implementation of corrective effects. 

Within the cybernetic approach to teaching, N. F Talyizina [5] distinguishes three types of 

correction of the existing system state: 

1) response to the expected changes in the situation (in this case indirect signs of harmful 

effects are expected and, in accordance with their nature, the program is restructured); 

2) response to changes in a situation that has already occurred, but has not had a negative 

impact on the planned system state yet (correction of the program is carried out in accordance with 

changed system state); 

3) response to errors (here there is a deviation during the process under the influence of 

those or other harmful effects on it, and the correction is carried out in accordance with the nature 

of the deviations based on the errors analysis). 

The purpose of the article is to identify the main provisions of the cybernetic approach and 

their adaptation to air traffic controllers’ professional training in terms of the control and adjustment 

component implementation. 

Presentation of the main material. According to the conceptual provisions of the 

cybernetic approach professional training is considered as a complex dynamic system that is 

controlled on the basis of direct (sending commands) and feedback between the control subsystem 

(teacher or curriculum) and a controlled subsystem (cadet). 

At the same time, the functions of the control subsystem include: presentation of 

information, error correction, evaluation of the training activities results, stimulating the operation 

of a controlled subsystem providing feedback. All that, in turn, provides control influence. The 

main functions of a controlled subsystem are the information perception and processing, the 
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implementation of appropriate exercises, tasks, the implementation of corrective actions based on 

the analysis of feedback results, self-control and advancement in the educational trajectory. At the 

same time it is very important to ensure systematic feedback, which is the basis of quality control of 

the learning process. The presence of feedback is the basis of quality control of the training process. 

Feedback in training is interpreted as information coming to the trainee about the carried out 

training activities and this activity results [4].The information about the state of the controlled 

system is transmitted through the feedback channel. Thus, favorable conditions for conducting 

control and corrective actions of the teacher and better assimilation of information for the cadet are 

created. Feedback is particularly significant in the implementation of a closed type of control, which 

involves continuous analysis and diagnosis of the main characteristics of training at each stage. 

The main provisions of the cybernetic approach determine the functions of the teacher, 

taking into account the requirements of the general theory of management and for the training 

process they can be formulated as follows: 

1) to determine the purpose of training; 

2) to establish the initial state of the controlled process (training activities of cadets); 

3) to determine the program of action which is provided for the main transitional stages of 

the training process; 

4) to provide systematic feedback "teacher-cadet" and "cadet-teacher" in the training 

process; 

5) to ensure the processing of feedback data and to produce a corrective impact on the 

training process on their basis and to implement it. 

To ensure the integrity of the control system, it is nessesary to implement it in three stages: 

1) to receive the initial information from all cadets about their actual knowledge, skills and 

abilities (to find the level of achievements); 

2) to compare the output data (teacher or automated training system) with the reference 

response and to determine the differences between them; 

3) to achieve the elimination of differences between cadet’s and reference responses by 

means of errors explanations, changes in teaching methods, etc. 

The implementation of these three stages will implement the feedback closure principle, 

which will provide continuous analysis and diagnosis of the main characteristics of training at each 

stage. 

Modern pedagogical reseaches are devoted to the study of ways and means of improving the 

education quality while considering all the main components of the training process, their potential 

is analyzed as well as new training technologies are created, one of the main principles of designing 

such technologies is compliance with the quality criterion. Such components of the training process 

are [5]: targeting, stimulating-motivational, informative, operational-activity, control-regulating, 

evaluative-productive. These components reflect the process of interaction between the teacher and 

student from the set up training goal to the analysis of its results. The target component of the 

training process is the formulation by the teacher and the adoption by the students the goals and 

objectives of the topic (section, course, subject). Goals and tasks of the training process are 

determined by social orders and specified on the basis of the state educational standards 

requirements, programs, students’ preparation level and material and technical base of the 

educational establishment. The stimulating-motivational component of the training process reflects 

the teacher’s activities on the cognitive needs formation, learning activities motives stimulation. An 

informative component of the training process is the content of training which is defined by state 

educational standards, programs, textbooks and tutorials. Operational-activity component of the 

training process reflects its procedural characteristics, forms, methods, means of training. The 

control-regulating component of the training process involves the the teacher’s control and the 

students’ self-control in order to establish feedback and adjust the training process course. The 

evaluative-productive component of the training process combines the teacher’s assessment and 

student’s self-assessment of training results establishing their relevance to their goals, identifying 

the causes of their possible inconsistency, setting up tasks for further activities. 
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Due to the training process is considered as a system, it is determined not only by the 

structural components but also by the integral process properties, so all the components of the 

training process should be considered in a logical dependence. The purpose of training determines 

its content. The purpose and content of training require certain teaching methods, tools and forms of 

stimulation and training. In the course of training, current control and regulation of the process is 

required bringing it closer to the optimal option. Finally, all components of the training process in 

their totality provide a certain result. It is extremely important to keep in mind that all components 

of the training process are located in a certain logic, which follows from the regular conditionality 

of each other. Therefore, in pedagogy, this particular sequence of components of the training 

process is characterized also as stages. 

According to the system theory postulates, if at least one of the system components drops 

out the system is destroyed. On the contrary, if the structural components of the system and the 

connections between them increase the whole system increases. 

The air traffic controllers’ professional training should be considered as a pedagogical 

system, which has a system-generating factor – the purpose of training, which defines the 

components integration into the system. The cause-effect relationships find further expression in the 

purpose and they determine the direction of development and provide the elements relative stability 

of the professional training structure. All components of the system must be in inseparable unity, as 

the increasing or decreasing one of them will noticeably affect the state of the whole system in 

general. The research has found that there are some drawbacks on the part of the control-regulating 

component of the air traffic controllers’ professional training, namely, the inadequate use of the 

systematic feedback results, making it difficult for the teacher to receive information about the 

training tasks step-by-step solving quality, about typical drawbacks. This leads to the training 

correction impossibility, regulation of the training process, changes in the content, methods, forms 

and means of training. Thus, the integrity of the professional training system is broken which 

negatively affects the training quality. 

To develop and implement the corrective system control, it is necessary to establish aspects 

of professional training using the cybernetic approach. The analysis of scientific works on the 

cybernetic approach to aviation operators’ training made it possible to identify such aspects as: 

1. Preliminary control of knowledge and simulator training results analysis, i.e. there must 

be information about the initial and current level of cadet knowledge in the given subject area. This 

information is necessary to generate the structure of the subject that is best suited for this student. 

2. Thorough detailing of the subject and duplication of subject elements with varying detail 

degrees in the material presentation (to provide the cadet with as much material as his current 

knowledge level requires). 

3. Establishment of dependencies between parts of the subject in order of study i.e. in any 

case, the cadet can not study topic B before studying topic A, if topic A contains the information 

necessary to understand topic B, and it is reliably known from the simulator training results that the 

student does not have sufficient knowledge on the topic A. 

4. Domination of independent work methods. The cadet carries out research work applying 

knowledge in similar and modified situations close to real activity. 

5. Application of personality-oriented control methods of training and cognitive activity 

(self-analysis, self-control, self-correction). 

6. At the same time, interaction between the following subjects is carried out at every lesson: 

cadet – cadet, cadet – teacher, teacher – group of cadets, cadet – group of cadets. 

Conclusions. Highlighted aspects of air traffic controllers’ professional training based on 

the cybernetic approach will allow the activities decomposition of both the teacher and the cadets in 

the course of the training lesson providing the simulator training correction. Further directions of 

the research provide the training lesson structuring, taking into account the most common cadets’ 

mistakes on the simulator, creation of individual training strategies. 
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КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ 

 

Анотація. У статті розглянута проблема індивідуалізація навчання авіадиспетчерів, 

основою розв’язання якої є використання кібернетичного підхіду до підготовки таких 

фахівців. Проведено аналіз основних положень кібернетичного підходу та їх адаптації до 

професійної підготовки авіадиспетчерів с точки зору впровадження контрольно-

регулювального компоненту навчання. Обґрунтовано основні аспекти професійної 

підготовки авіадиспетчерів на основі кібернетичного підходу. 

Ключові слова: авіадиспетчер, кібернетичний підхід, зворотний зв’язок, професійна 

підготовка, корекція тренажерної підготовки, компоненти навчального процесу.  

 
Одержано редакцією: 12.01.2018 р. 

Прийнято до публікації: 26.01.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/11/page60.html
http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/11/page60.html


                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

279 

 

УДК 725:69.059.28 

ШАТОВ Сергій Васильович, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

будівельних та дорожніх машин, 

Придніпровська академія будівництва та архітектури 

 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Обстеження технічного стану будівельних об’єктів, зокрема димових труб, пов’язано 

із значним обсягом трудомістких та небезпечних для виконання робіт. Зараз ці роботи 

виконують спеціально підготовлені у сфері промислового альпінізму робітники. Доцільно для 

визначення технічного стану димових труб використання безпілотних літальних апаратів. 

Розроблені конструкції безпілотних літальних апаратів, які дозволяють проводити ефективні 

дослідження з визначення стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь димових труб. 

Ключові слова: будівельні об’єкти,димові труби, обстеження, технічний стан, 

безпілотні літальні апарати. 

 

Постановка проблеми. В Україні нараховується більше 17 тисяч об’єктів різного 

призначення, які становлять потенційну техногенну небезпеку (небезпечне виробництво, 

застарілий фонд нерухомості). Тому підготовка фахівців з питання обстеження їх технічного 

стану є актуальним питанням сьогодення. У експлуатації споруд і будівель [1] особливе 

місце займають димові труби. Основним призначенням димових труб є відведення газів 

(продуктів згорання палива в топці або в інших технологічних процесах). Разом з ними через 

трубу видаляються дим, сажа і попіл, які можуть осідати на його стінках, утруднюючи 

проходження газів. Димові труби руйнуються зсередини і зовні під дією агресивних димових 

газів і вітрового навантаження [2; 3; 4; 5]. Ці споруди потребують постійного догляду та 

своєчасного обстеження. Визначення технічного стану димових труб виконується візуально-

інструментальним і візуальним методами із залученням спеціально підготовлених робітників 

[6]. Обстеження цих споруд є трудомісткими, небезпечними та значної вартості. Тому 

удосконалення підходів визначення технічного стану димових труб є актуальною науково-

технічною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Димові труби (рис. 1) виконуються 

цегельними та металевими [2; 4]. Останні можуть мати металеву башту для забезпечення 

стійкості. 

Димові труби повинні забезпечити нормальну тягу в печі, яка перебуває в прямому 

співвідношенні з товщиною і висотою димохідного отвору. Температура продуктів згоряння 

на виході з труби може перевищувати 1000С, що дозволяє створювати в опалювальній 

конструкції природну тягу – шляхом заміщення гарячих шарів повітря холодними. У зв'язку 

з цим товщина стінок димової труби повинна бути не менш ніж у півтори цеглини (ідеальне 

співвідношення для труб корінного типу).В залежності від призначення, димові труби мають 

різноманітні геометричні параметри, у першу чергу, по висоті та діаметру. 

До дефектів цегельних труб відносяться тріщини, руйнування окремих цеглин 

(рис. 2, а), вигін внутрішніх поверхонь (рис. 2, б). 

Пошкодження металевих труб пов’язані з корозією (рис. 2, в) та деформацією окремих 

елементів [2]. 

Своєчасне обстеження труби дозволяє виявити виниклі дефекти і забезпечити 

нормальну циркуляцію повітря в опалювальному каналі споруді [7]. При виявленні тріщин в 

трубі їх необхідно усувати, оскільки потрапляння в них вологи може привести до повного 

руйнування труб в холодний період, коли вода в них, замерзнувши, розширить шви. Розчин з 

швів замінюють кожні п'ять-десять років, що входить в капітальний ремонт димових труб. 
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Профілактична чистка труб передбачає виведення з каналу попелу і сажі, які осіли на його 

стінах. 

Першочерговим завданням, яке покладається на діагностику технічного стану 

будівель і споруд, є з’ясування дійсного стану цілісності конструкції. Як правило, проведена 

експертиза стану споруд дозволяє зробити своєчасні висновки щодо можливості подальшої 

експлуатації і потреби проведення ремонтних робіт. Визначення технічного стану димових 

труб виконується візуально-інструментальним і візуальним методами із залученням 

спеціально підготовлених робітників. 

 

  
а б 

 

Рис. 1 Димові труби: 

а – цегельна; б – металева 

 

 

   
а б в 

 

Рис. 2 Пошкодження димових труб: 

а – тріщини та руйнування окремих цеглин; б – вигін внутрішніх поверхонь; 

в – корозія конструкцій 

https://sweeper.lviv.ua/content/9-poslugi-sazhotrusa
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Такі роботи виконуються на значній висоті (до 330 м), до яких залучаються робітники 

підготовлені до промислового альпінізму та оснащені спеціальним спорядженням. 

При обстежені димових труб визначається їх стан, як на зовнішній, так і на 

внутрішній поверхнях, виконуються ультразвукові дослідження та перевірка міцності 

окремих елементів. При необхідності беруть зразки матеріалів для їх дослідження у 

лабораторних умовах. 

При цьому спеціалісти переміщуються по майданчиках, скобах та дробинах на трубі, а 

також з використанням альпійського спорядження (рис. 3). Особливо трудомісткі роботи, 

пов’язані з обстеженням внутрішніх поверхонь димових труб. Такі роботи також є 

небезпечними і вимагають значно часу на їх підготовку та проведення. 

 

 
 

Рис. 3 Обстеження труби альпіністами 

 

Обладнання, яке використовують спеціалісти повинне бути випробуване та 

відповідати вимогам правил робити на висоті. 

Крім того, на проведення робіт впливають кліматичні умови (волога, вітер, 

температура), які обмежують їх час. 

Мета статті. Розробка підходів у визначенні технічного стану димових труб з 

використанням безпілотних літальних апаратів. 

Виклад основного матеріалу. Зараз у різних галузях отримали широке використання 

безпілотні літальні апарати (БЛА). У будівельній сфері вони використовуються для 

визначення характеру руйнувань пошкоджених об’єктів [8; 9]. Найбільш поширеними БЛА є 

квадрокоптери. У той же час, для використання при визначенні технічного стану димових 

труб, вони мають ряд обмежень: малий запас польоту, значні габарити для переміщенні у 

трубах. 

В результаті досліджень розроблені конструкції квадрокоптерів для обстеження 

внутрішніх поверхонь димових труб: квадрокоптер із зміною габаритних розмірів при 

повороті консолей 3 з гвинтами 5 (рис. 4); з приводом переміщення фотокамери 7 (рис. 5). 

Привод переміщення фотокамери 7 може виконуватися, як телескопічним 6 (рис. 5, а), 

так у вигляді лебідки 9 (рис. 5, б). 

Обстеження зовнішніх поверхонь виконується їх фото-та відеозйомкою при польоті 

квадрокоптера 1 по спіралі 4 (рис. 6, а) або спеціальним БПА з декількома фотокамерами 7 

(рис. 6, б). 

Для збільшення запасу польоту та досконального обстеження окремих частин 

димових труб доцільно оснащати БЛА пристроями їх тимчасової фіксації на поверхні труб, 

наприклад присосками 4. 
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а б 
 

Рис. 4 Квадрокоптер із зміною габаритів: 

а – початкове положення; б – для польоту у трубі 

 

 

 
 

а б 
 

Рис. 5 БЛА з приводом переміщення фотокамери: 

а – телескопічний; б – з лебідкою 

 

У місці фотозйомки дефектів труби, БЛА 1 за допомогою присосок 4 та механізму їх 

керування 6, тимчасово закріпляється на поверхні труби 10 та виключає приводи гвинтів, що 

зменшує витрати енергії на політ. Після фотозйомки гвінти включаються у дію, присоски 4 

механізмом 6 звільняються і БЛА продовжує політ. Отримані матеріали фото-та відеозйомки 

оброблюються та робиться висновок про технічний стан труби. Конструкції розроблених 

БЛА захищені вісьма патентами України на корисну модель. 
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а б 

 

 

в г 
 

Рис. 6 Обстеження зовнішніх поверхонь труб: 

а – польот БЛА по спіралі; б, в, г – БЛА з декількома фотокамерами 

 

Таким чином, використання безпілотних літальних апаратів значно зменшить 

трудомісткість робіт з діагностування технічного стану димових труб, підвищить безпеку 

цих робіт. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

1. Обстеження технічного стану димових труб пов’язано із значним обсягом 

трудомістких та небезпечних для виконання робіт. Зараз ці роботи виконують спеціально 

підготовлені у сфері промислового альпінізму робітники. 

2. Доцільно для визначення технічного стану димових труб використання безпілотних 

літальних апаратів. 
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3. Розроблені конструкції безпілотних літальних апаратів, які дозволяють проводити 

ефективні дослідження з визначення стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь димових труб. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS, IS IN FIELD OF TECHNICAL 

INSPECTION OF BUILDING OBJECTS 

 

Abstract. The more than 17 thousand objects of the different setting, which present a 

potential technogenic danger (dangerous production, out-of-date fund of the real estate), are 

counted in Ukraine. Therefore preparation of specialists through question of inspection of them the 

technical state is the pressing question of present time.In exploitation of building and constructions 

the special place is occupied by flueswhichcollapse from within and outwardly under the action of 

aggressive smoke gases and wind loading. These building require a permanent supervision and 

timely inspection. Determination of the technical stateof fluesis executed by by-instrumental and 

visual methods with bringing in of specially geared-up workers. Inspections of these building are 

lab our intensive, dangerous and considerable cost. Therefore an improvement of approaches of 

determination of the technical stateof flues is the scientific and technical issue of the day. 

Determination of the technical stateof fluesis executed on a considerable height (to 330 м), 

to which workers are brought over geared-up to the industrial mountaineering and equipped by the 

special equipment. 

Now pilotless aircrafts (дрони) got deployment in different industries. In a building sphere 

they are used for determination of character of destructions of the damaged objects. In the same 

time, for using for determination of the technical state of flues, they have a row of limitations : 

small supply of flight, considerable sizes for moving in pipes. 

As a result of researches the worked out constructions of pilotless aircrafts are for the 

inspection of internal surfaces of flues :pilotless aircrafts with the change of overall sizes at the 

turn of cantilevers with spirally; with the occasion of moving of photo camera or special pilotless 

aircrafts with a few photo cameras. It is expedient to executepilotless aircrafts devices them 

temporal fixing on the surface of pipes. The got materials of photographing are processed and 

drawn conclusion about the technical state of pipe. 

Thus, the use of pilotless aircrafts considerably will decrease lab our intensiveness of works 

from diagnosticating of the technical state of flues, will promote safety of these works. 

Key words: building objects, flues, inspection, technical state, pilotless aircrafts. 
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ШЕРЕМЕТ Павло Миколайович 

аспірант, Льотна академія Національного  

авіаційного університету 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛІВ 

ІСТОРІЇ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті представлено результати експериментального дослідження ефективності 

розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти. У процесі 

проведеної дослідно-експериментальної роботи було розроблено, апробовано та перевірено 

структурно-функціональну модель розвитку професійного іміджу вчителів історії у 

системі післядипломної освіти. Запропонована модель передбачає наявність чіткої науково 

обґрунтованої мети, дотримання сприятливих педагогічних умов, взаємозв’язок курсового 

та міжкурсового етапів навчання і результату сформованості професійного іміджу 

вчителів історії.  

Ключові слова: експериментальна перевірка, контрольна група, експериментальна 

група, професійний імідж, мотиваційно-ціннісний критерій, когнітивно-інтелектуальний 

критерій, діяльнісно-рефлексивний критерій, особистісно-поведінковий критерій, система 

післядипломної освіти. 

 

Постановка проблеми. Завершальним етапом у процесі реалізації комплексу завдань, 

спрямованих на досягнення мети дослідження, є експериментальна перевірка ефективності 

структурно-функціональної моделі формування професійного іміджу вчителя історії у 

системі післядипломної освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Складено план і розроблено програму 

експерименту, визначено показники, критерії та рівні сформованості професійного іміджу 

вчителів історії; відповідно до рівнів навчальних досягнень обрано шкалу оцінювання; 

створено необхідне методичне забезпечення експериментальної роботи; сформовано 

контрольну й експериментальну групи: КГ – 182 особи, ЕГ – 185 осіб.  

Мета статті – представити результати експериментального дослідження, спрямованого 

на розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний експеримент передбачав 

виконання таких завдань: 

1) сформувати контрольну й експериментальну групи; вирівняти важливі 

характеристики учасників експерименту; 

2) реалізувати структурно-функціональну модель розвитку професійного іміджу 

вчителів історії у системі післядипломної освіти; 

3) представити аналіз результатів експериментальної роботи. 

Експериментальне дослідження складалося з чотирьох етапів. 

1. Підготовчий етап. Визначення наукового апарату експерименту. Розробка 

експериментальної програми здійснювалася відповідно до структурно-функціональної 

моделі (мети, завдань, принципів, компонентів, педагогічних умов, методів, форм і засобів 

навчання, критеріїв оцінювання рівнів сформованості професійного іміджу вчителів історії і 

змісту структурно-функціональної моделі розвитку професійного іміджу вчителів історії у 

системі післядипломної освіти, який охоплює: тренінги професійної саморегуляції, семінари 

особистісно-професійного зростання, індивідуальне та групове психолого-педагогічне 

консультування, методи продукування ідей, конкретної ситуації, проектів, кейс-технології,  

відеопрезентації, диспути, ділові ігри, дискусії, створення ситуацій професійного характеру. 
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2. Організаційній етап. Підготовка матеріальної бази та методичного забезпечення 

експерименту; визначення й підготовка виконавців та учасників. Проведення анкетування й 

тестування вчителів історії м. Кропивницький та деяких шкіл Кіровоградської області з 

метою визначення рівня сформованості їхнього професійного іміджу.  

3. Практичний етап. Реалізація структурно-функціональної моделі розвитку професійного 

іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти. Організація навчального процесу 

відповідно до експериментальної програми шляхом упровадження на курсах підвищення 

кваліфікації та методичних семінарах інноваційних методів навчання. Моніторинг процесу 

експерименту, спостереження за станом і розвитком процесу досягнення вчителями історії 

мети навчання, що реалізується в середньому та достатньому рівнях сформованості 

професійного іміджу. Проведення контрольних зрізів у процесі розвитку професійного іміджу.  

Процес розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної 

освіти як складник педагогічного експерименту передбачав три етапи: 1) діагностичний, 

основною метою було визначення вихідного рівня знань сформованості професійного іміджу 

вчителів історії; виявлення інтересу до створення професійного  іміджу, прагнення до 

самовдосконалення та професійно-педагогічного саморозвитку через створення 

професійного іміджу; 2) етап стимулювання, що реалізувався у плануванні найбільш 

оптимальних методів навчання вчителів, у чіткій послідовності виконання завдань зі 

створення професійного іміджу та засвоєнні набутих раніше знань, умінь й навичок; 

3) формувальний етап полягав в активізації пізнавального інтересу вчителів та удосконаленні 

набутих знань про професійний імідж; 4) етап сформованості професійного іміджу, що 

передбачав творчу самостійну діяльність вчителів й орієнтувався на забезпечення міцності 

знань для подальшого вдосконалення професійного іміджу.  

4. Узагальнювальний етап. Визначення ефективності структурно-функціональної 

моделі розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти 

шляхом порівняння результатів навчального процесу експериментальної та контрольної груп 

за допомогою застосування математичних методів даних експерименту. Літературне 

оформлення результатів експерименту. 

Для проведення експериментального дослідження протягом 2016–2018 рр. ми 

сформували з вчителів історії дві групи: експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ).  

Сформованість професійного іміджу вчителів історії ми досліджували окремо за 

кожним із визначених у структурно-функціональній моделі критерієм: 1) мотиваційно-

ціннісним; 2) когнітивно-інтелектуальним; 3) діяльнісно-рефлексивним; 4) особистісно-

поведінковим. 

Проаналізуємо узагальнені показники розвитку професійного іміджу вчителів історії у 

системі післядипломної освіти. 

На констатувальному етапі експерименту вивчається початковий стан досліджуваної 

системи; рівень знань та умінь; сформованість відповідних якостей особистості чи 

колективу, початкові умови, в яких проводиться експеримент; початковий стан самих 

учасників педагогічного впливу.  

Діагностику рівнів сформованості професійного іміджу учасників експерименту 

здійснюємо на основі емпіричних даних, отриманих на цьому етапі. Розрахунки здійснюємо 

за стандартною математичною методикою [1] (таблиця 1). 

Досліджуємо рівні сформованості професійного іміджу учасників експерименту за 

кожним критерієм окремо.  

У мотиваційно-ціннісному критерії було досліджено професійну потребу, 

функціональний інтерес, допитливість учасників експерименту, прагнення до 

самовдосконалення через створення професійного іміджу. Дослідження цього критерію ми 

здійснювали за методикою «Самооцінка професійно-педагогічної мотивації» (адаптована 

М. Фетіскіним) [3]. Достатній рівень сформованості професійного іміджу за мотиваційно-

ціннісним критерієм було виявлено у 9,3% респондентів, серед яких 46,8% – з ЕГ, а 53,2% – з 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

288 

 

КГ. Середній рівень зафіксовано у 62,9% досліджуваних, серед яких 49,8% – з ЕГ, а 50,2% – з 

КГ. На низькому рівні знаходиться 27,8% досліджуваних, серед яких 51,5% – з ЕГ, а 48,3% – 

з КГ. На констатувальному етапі експерименту сформованості професійного іміджу за 

мотиваційно-ціннісним критерієм досліджувані групи виявились якісно однорідними, а їхні 

кількісні показники не відрізняються значуще. 

 

Таблиця 1 

Зведені дані про рівні сформованості професійного іміджу КГ та ЕГ 

на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Рівень 

Критерій 

Низький Середній Достатній 

Мотиваційно-

ціннісний 

КГ 26,9 63,2 9,9 

ЕГ 28,6 62,7 8,7 

Когнітивно-

інтелектуальний 

КГ 25,9 63,7 10,4 

ЕГ 29,7 59,5 10,8 

Діяльнісно-

рефлексивний  

КГ 27,5 61,5 11,0 

ЕГ 28,1 61,6 10,3 

Особистісно-

поведінковий 

КГ 26,6 62,0 11,4 

ЕГ 29,2 60,0 10,8 

 

Усього 

КГ 26,9 62,6 10,5 

ЕГ 29,2 61,1 9,7 

 

У когнітивно-інтелектуальному критерії було досліджено рівень знань про сутність, 

структуру, функції професійного іміджу, умови створення, методи вдосконалення власного 

професійного іміджу; рівень фахових знань та психолого-педагогічних основ виховної 

роботи. Ми здійснили це дослідження за методикою С. І. Рогова щодо знань про сутність, 

види, структуру, функції професійного іміджу авторській модифікації. 

Достатній рівень сформованості професійного іміджу за когнітивно-інтелектуальним 

критерієм зафіксовано у 10,6% респондентів, серед яких 51,2% – з ЕГ, а 48,8% – з КГ. 

Середній рівень виявлено у 61,6% досліджуваних, серед яких 48,3% – з ЕГ, а 51,7% – з КГ. 

На низькому рівні знаходиться 27,8% досліджуваних, серед яких 53,4% – з ЕГ, а 46,6% – з 

КГ. Внесок кожної групи у загальний розподіл рівнів сформованості професійного іміджу за 

вказаним критерієм на цьому етапі приблизно однаковий. Групи виявились якісно 

однорідними, а їхні кількісні показники відрізняються не значуще. 

У діяльнісно-рефлексивному критерії досліджено уміння і навички учасників 

експерименту використовувати сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій, 

уміння оцінити власний педагогічний імідж, здатність до саморегуляції у процесі 

професійної діяльності. Дослідження здійснили за методикою Л. Ястребова «Визначення 

рівня інформаційної грамотності» [4]. 

Достатній рівень сформованості професійного іміджу за діяльнісно-рефлексивним 

критерієм зафіксовано у 10,6% респондентів, серед яких 48,4% – з ЕГ, а 51,6% – з КГ. Середній 

рівень виявлено у 61,6% досліджуваних, серед яких 50,0% – з ЕГ та 50,0% – з КГ. На низькому 

рівні знаходиться 27,8% досліджуваних, серед яких 50,5% – з ЕГ, а 49,5% – з КГ. За 

сформованістю професійного іміджу за діяльнісно-рефлексивним критерієм на цьому етапі 

групи виявились якісно однорідними, а їхні кількісні показники не відрізняються значуще. 

В особистісно-поведінковому критерії було досліджено якості, необхідні для 

професійного і особистісного зростання, здатність до міжособистісної взаємодії, організаторські 

здібності, комунікативність. Дослідження здійснюємо за методикою Б. Федоришина «Методика 

вимірювання комунікативних та організаторських здібностей» [2, с. 184-185]. 
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Достатній рівень сформованості професійного іміджу за особистісно-поведінковим 

критерієм зафіксовано у 11,2% респондентів, серед яких 48,6% – з ЕГ, а 51,4% – з КГ. Середній 

рівень виявлено у 61,0% досліджуваних, серед яких 49,2% – з ЕГ та 50,8% – з КГ. На низькому 

рівні знаходиться 27,8% досліджуваних, серед яких 52,3% – з ЕГ, а 47,7% – з КГ. За 

сформованістю професійного іміджу за особистісно-поведінковим критерієм на цьому етапі 

групи виявились якісно однорідними, а їхні кількісні показники не відрізняються значуще. 

Аналіз узагальнених показників сформованості професійного іміджу КГ та ЕГ на 

етапі констатувального експерименту зафіксовано у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Рівні сформованості професійного іміджу в КГ та ЕГ на етапі констатувального 

експерименту (узагальнені показники)  

 

Рівень Низький Середній Достатній 

бали 5 7 9 

КГ(х), 

1 182n   

49 114 19 

ЕГ(у), 

2 185n   

54 113 18 

 103 227 37 

                                                  102                       330                      367 

 

На етапі констатувального експерименту достатній рівень сформованості професійного 

іміджу виявлено у 10,1% респондентів, серед яких 48,0% – з ЕГ, а 52,0% – з КГ. Середній 

рівень виявлено у 61,9% досліджуваних, серед яких 49,6% – з ЕГ, а 50,4% – з КГ. На низькому 

рівні знаходиться 28,0% досліджуваних, серед яких 52,0% – з ЕГ, а 48,0% – з КГ.  

На етапі констатувального експерименту досліджувані групи виявились якісно 

однорідними за сформованістю професійного іміджу за всіма критеріями; кількісні 

показники цих груп не відрізняються значуще. Таким чином, перед початком формувального 

експерименту дотримано принципу однаковості кількісних і якісних показників 

досліджуваних груп, що сприятиме уникненню викривлення отриманих результатів та 

забезпечить об’єктивність зроблених висновків. 

Гіпотеза дослідження передбачала, що успішному формуванню професійного іміджу 

вчителів історії у післядипломній освіті сприятимуть такі педагогічні умови: 1) підвищення 

рівня загальної та професійної культури вчителів історії, створення активного професійного 

середовища шляхом розширення міжпредметних зв’язків; 2) формування мотивації вчителів 

історії до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення; 3) включення у методичну роботу 

системи заходів, спрямованих на формування позитивного Я-образу вчителів історії з метою 

проектування ефективного професійного іміджу; оволодіння навичками самоіміджування; 

4) упровадження структурно-функціональної моделі, спрямованої на поетапний розвиток 

професійного іміджу вчителів історії, яка передбачає застосування найбільш ефективних 

методів, форм, засобів навчання у системі методичної роботи ЗНЗ. 

Зазначені педагогічні умови було реалізовано через такі форми навчання: тренінги 

професійної саморегуляції, семінари особистісно-професійного зростання, індивідуальне та 

групове психолого-педагогічне консультування, методи продукування ідей, конкретної 

ситуації, проектів, кейс-технології,  відеопрезентації та диспути. Для реалізації зазначених 

педагогічних умов було використано такі методи навчання: моделювання і обговорення 

педагогічних ситуацій, науково-методичні та практичні семінари для викладачів, 

психоаналітичні вправи, сінквейни, метод «кейсів», дискусії, круглі столи, ділові та рольові 

ігри, залучення педагогів до різноманітних форм творчості, проблемно-моделюючі заняття. 
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Для аналізу результатів формувального експерименту використовуємо ту ж саму 

схему, що й для констатувального. Застосовуємо ті ж самі статистичні критерії та методики 

числових розрахунків, що й раніше.  

Отримані на цьому етапі емпіричні дані попередньо опрацьовано і зведено в одну 

таблицю (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

Зведені дані про рівні сформованості професійного іміджу КГ та ЕГ  

після формувального етапу експерименту (у %) 

 

Рівень 

Критерій 

Низький Середній Достатній 

Мотиваційно-

ціннісний 

КГ 18,7 67,0 14,3 

ЕГ 10,8 64,3 24,9 

Когнітивно-

інтелектуальний 

КГ 18,7 64,8 16,5 

ЕГ 10,8 64,3 24,9 

Діяльнісно-

рефлексивний  

КГ 19,8 64,3 15,9 

ЕГ 11,4 62,7 25,9 

Особистісно-

поведінковий 

КГ 18,7 64,8 16,5 

ЕГ 11,4 63,2 25,4 

 

Усього 

КГ 19,0 65,2 15,8 

ЕГ 11,1 63,6 25,3 

 

Після формувального етапу експерименту в експериментальній групі збільшилась 

кількість респондентів з достатнім та середнім рівнями сформованості професійного іміджу 

на 15,2% та на 2,7% відповідно; водночас зменшилась на 17,9% кількість учасників цієї 

групи з низьким рівнем. Група суттєво зросла якісно, а її кількісні показники після 

експерименту значуще перевищують відповідні показники до експерименту. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, після формувального 

експерименту відбулись позитивні зміни в обох досліджуваних групах. В контрольній групі ці 

зміни виявились не значущими, а в експериментальній – призвели до суттєвого підвищення 

якісного рівня групи. Підтверджено, таким чином, ефективність структурно-функціональної 

моделі розвитку професійного іміджу вчителів історії у системі післядипломної освіти. 

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні шляхів формування 

професійного іміджу вчителів різних предметів у системі післядипломної освіти.  
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EXPERIMENTAL VERIFICATION OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF 

DEVELOPMENT OF HISTORY TEACHER’S PROFESSIONAL IMAGE IN UPGRADE 

EDUCATION 

 

Abstract. In the article it was presented the results of experimental verification of 

development of history teachers professional image in the system of upgrade education. In the 

process of the conducted experimental work it was worked out, approved and verified the 

structural-functional model of development of history teachers professional image in the system of 

upgrade education. The offered model predetermines the presence of scientific aim, pedagogical 

terms, correspondence of the course and intercourse stages of studies and the result of formed 

professional image of history teachers. The realization of the experimental work was provided 

through the following pedagogical terms: increase of level of general and professional culture of 

history teachers by creation of active professional environment; forming of motivation of history 

teachers to self-education, self-development, self-perfection; implementation of measures for 

forming of positive I-image of history teachers with the aim of creating of effective professional 

image in school methodical work; mastering of skills of creating a self-image; introduction of the 

structural-and-functional model, which provides the stage-by-stage forming of professional image 

of history teachers, that predetermines application of the most effective methods, forms, facilities of 

studying in the system of school methodical work. The characteristics, which describe the 

significance of each of the selected pedagogical terms of formation of the professional image of the 

history teacher are described. It was focused on the necessity of making changes in postgraduate 

education with the aim of realization of the defined pedagogical terms. The realization of 

experimental work was conducted in four stages: 1) diagnostic, the primary purpose of that is an 

exposure of interest in producing professional image and professionally-pedagogical self-

development through producing a professional image; 2) stage of stimulation, that was realized in 

implementation of tasks for producing professional image and mastering of knowledge, abilities and 

skills about image; 3) formation process stage which consists in activation of cognitive interest of 

teachers and improvement of the acquired knowledge about professional image; 4) stage of forming 

of professional image that is achieved by creative independent activity of teachers and oriented at 

providing of long-term knowledge for further development of professional image. 

Keywords: experimental verification, control group, experimental group, professional 

image, motivational-valued criterion, cognitive-intellectual criterion, activity-reflexive criterion, 

individual-behavioral criterion, system of upgrade education. 
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«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ» ЯК ЗАСІБ САМООЦІНЮВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 

 

У статті розглянуто можливості використання «Європейського мовного портфеля» 

як засобу самооцінювання сформованості іншомовної компетентності фахівців. 

Конкретизовано функції кожної складової частини портфоліо: мовного паспорту, мовної 

біографії, досьє. Визначено низку переваг такого засобу оцінювання власних досягнень. 

Акцентовано на значенні «Європейського мовного портфеля» у процесі формального і 

неформального вивчення іноземних мов. Уточнено звʼязок мовного портфоліо і мобільності 

майбутніх фахівців. 

Ключові слова: Європейський мовний портфель, іншомовна компетентність, 

іноземна мова, фахівець. 

 

Постановка проблеми. Розглядаючи місце комунікації у професійній діяльності 

фахівця будь-якого профілю, варто зауважити, що останнім часом зростає доля іншомовного 

спілкування, і за прогнозами, ця тенденція збережеться й у майбутньому. Сучасні фахівці 

мають володіти іншомовною компетентністю, щоб мати змогу спілкуватись з іноземними 

партнерами, використовувати наукову і технічну літературу іноземних авторів, вести 

листування принаймні однією з іноземних мов. Тому майбутні фахівці, а нинішні студенти, 

мають бути здатними до самостійного вивчення іноземних мов, постійного вдосконалення 

своїх знань і, не в останню чергу, оцінювання рівня володіння мовами, які вони вивчають.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти самостійного вивчення 

іноземних мов приваблюють увагу як теоретиків-лінгвістів, так і практиків, яких поєднують 

пошуки оптимального співвідношення аудиторної і самостійної роботи у процесі навчання 

іноземної мови для професійного спілкування. Останнім часом дослідники приділяють дедалі 

більше уваги питанням формування у студентів здатності до самостійного вивчення іноземних 

мов, зокрема: самокерування під час вивчення іноземної мови (Л. Шмельтер [7]), самостійна 

робота студентів у проектній діяльності (М. Лангнер [5]), прийоми самостійного вивчення 

іноземних мов (В. Біркенбіль [2]), особливості вивчення іноземних мов дорослими різних 

вікових категорій (Е. Файгль-Богенрайтер [4]), залучення студентів до процесу оцінювання на 

основі «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» та «Європейського мовного 

портфеля» (Д. Літтл [5]). Однак, тема використання «Європейського мовного портфеля» у 

процесі самооцінювання володіння іноземними мовами потребує детального розроблення. 

Мета статті – розглянути потенційні можливості «Європейського мовного портфеля» 

як засобу самооцінювання сформованості іншомовної компетентності фахівців у період 

їхнього навчання та подальшого вивчення іноземних мов у процесі майбутньої професійної 

діяльності. 
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Виклад основного матеріалу. На нашу думку, вивчення іноземних мов майбутніми і 

діючими фахівцями доцільно розглядати у контексті концепції «навчання впродовж всього 

життя» (LLL – lifelong learning), яка стала провідною концепцією професійної освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства, передбачає відхід від традиційного розуміння 

освітнього процесу тільки як формального навчання і спрямовує на його багатогранність. 

Згідно з цією концепцією, процес навчання може здійснюватись у різних формах і з 

використанням різних засобів: формальне навчання (у навчальних закладах з отриманням 

відповідного документа), неформальне навчання (поза межами навчальних закладів, за 

певним планом, але без отримання документального підтвердження), спонтанне навчання 

(стихійний досвід, що набувається у повсякденній діяльності, зокрема, професійній). Такий 

підхід орієнтує людину на постійне професійне і особистісне самовдосконалення, 

самостійний пошук нових знань, самостійний розвиток необхідних умінь та навичок. З цією 

метою необхідно не тільки зорієнтувати студентів на самостійне опанування мовних знань, а 

й навчити їх контролю й оцінюванню власних досягнень у цьому процесі. 

Комунікація майбутніх фахівців у професійній діяльності може відбуватися у 

діалогах, по телефону або у листуванні, включаючи електронну пошту. У зв’язку з цим 

важливими є такі уміння:  

 сприймати, аналізувати, зберігати та передавати фахову інформацію;  

 приймати і обґрунтовувати рішення, важливі для професійної діяльності;  

 співпрацювати з партнером по комунікації над пошуком спільного вирішення 

проблеми;  

 виявляти ініціативу, спонукати та заохочувати співрозмовника;  

 володіти умінням активно слухати при безпосередньому спілкуванні.  

Професійна комунікація вимагає від фахівців навичок й умінь оцінювання, 

класифікації, описування, порівняння. Спрямування університетського курсу вивчення 

іноземних мов, зокрема, німецької, на формування і розвиток зазначених умінь передбачено 

у «Рамковій програмі з німецької мови для професійного спілкування для ВНЗ України» [1], 

яка орієнтує викладачів на організацію навчання німецькій мові за актуальними вимогами до 

майбутніх фахівців. Рамкова програма сприяє формуванню адаптаційних умінь, автономії і 

мобільності студентів, розвитку міжкультурної, професійно орієнтованої та соціально-

особистісної компетентностей.  

Окрема увага у «Рамковій програмі» приділена «Європейському мовному портфелю». 

Зазначається, що, крім педагогічно-дидактичної функції, він слугує також і засобом 

документування, оскільки дозволяє його власнику вести облік досвіду вивчення іноземної 

мови упродовж всього життя. Відповідно, цей документ може мати важливе значення для 

проходження практики, перебування на стажуванні, працевлаштування, зокрема, під час 

проходження співбесід з іноземними роботодавцями.  

Незважаючи на різні тлумачення ролі «Європейського мовного портфеля» (наприклад, 

як певного стандарту, що вже запроваджується на рівні розробок у деяких кантонах 

Швейцарії), ми схиляємось до думки, що це, насамперед, власність студента і його документ, 

стандартизований для можливості його розуміння і використання у всіх країнах Європи. 

Для унаочнення можливостей використання «Європейського мовного портфеля» 

варто розглянути його місце серед аналогічних європейських документів і його уніфіковану 

структуру.  

Поява «Європейського мовного портфеля» пов’язана із прийняттям Радою 

Європейського Союзу рішення про сприяння альтернативним європейським програмам 

професійної освіти. Затверджений цим органом документ «Європаспорт – рамкова 

концепція» містить п’ять документів, що уможливлюють більшу прозорість у межах Європи:  

 Європаспорт – біографія вивчення мови;  

 Європаспорт – мовний паспорт;  

 Європаспорт – мобільність;  
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 Європаспорт – додаток до диплома про вищу освіту;  

 Європаспорт – додаток до атестата про середню освіту, які є інструментом 

досягнення більшої чіткості у європейській освітній політиці [1, с. 17]. 

Основними підставами для розроблення «Європейського мовного портфеля» були, 

зокрема, такі:  

 вимога прозорості кваліфікації в умовах постійно зростаючої мобільності;  

 тенденція до розширення діапазону оцінок;  

 сприяння автономному навчанню. 

Насамперед, зростання мобільності студентів і фахівців у Європі загострило 

актуальність питання про порівнянність і визнання ступенів та дипломів, а відтак і 

підтвердження мовних знань. Поширення «Європейського мовного портфеля», який містить 

опис компетентностей і рівнів багатьма мовами, покликане сприяти також розвитку 

мобільності у співпраці між навчальними закладами [3]. 

«Європейський мовний портфель» складається з трьох частин, а саме:  

 мовний паспорт, який узагальнює лінгвістичну ідентичність власника шляхом 

короткого запису про вивчення іноземних мов, формальну мовну кваліфікацію, наявний 

досвід використання всіх мов, а також оцінку власником його поточної кваліфікації щодо 

мов, якими він володіє;  

 біографія вивчення мов, яка використовується для встановлення мовних 

навчальних цілей, моніторингу прогресу, планування щодо набуття певних умінь і навичок 

під час вивчення мови, обліку та відображення особливо важливих досягнень щодо вивчення 

мов та міжкультурного досвіду;  

 досьє, в якому міститься набір робіт, що, на думку власника, найкраще 

відображають його потенціал і досягнення.  

Під кутом зору самооцінювання найбільш важливим складником  «Європейського 

мовного портфеля» вважається «Мовний паспорт», у якому фіксуються знання всіх мов, якими 

володіє власник паспорту, та уміння використовувати їх на практиці. Ці уміння, навички та 

знання відображаються відповідно до рівнів компетентності, визначених Радою Європи щодо 

викладання та вивчення мов. Крім того, «Мовний паспорт» містить додаткову інформацію, 

зокрема, про отримані свідоцтва і сертифікати, щодо способу й тривалості вивчення мови, про 

перебування за кордоном та участь у міжнародних проектах. «Мовний паспорт» може бути 

використаний серед документів, які додатково надаються під час проходження співбесіди, у 

випадку зміни навчального закладу, у межах підвищення кваліфікації. 

«Біографія вивчення мови» передбачає документування власного мовного навчання і 

оцінювання прогресу у навчанні. З огляду на постійне й тривале самоспостереження і 

регулярний самоконтроль, ця частина документу сприяє організації вивчення іноземних мов 

і формуванню відповідальності за навчання. Для оцінювання важливим є фіксування у цій 

частині власником «Європейського мовного портфеля» динаміки своїх досягнень. 

Досьє містить набір тих робіт, які власник «Європейського мовного портфеля» вважає 

особливо вдалими, причому це можуть бути творів будь-якого виду: письмові тексти на мовах, 

що містяться в мовному паспорті та в біографії мов, записи усного спілкування на різних 

носіях. Досьє виконує, таким чином, подвійну функцію: з одного боку, воно допомагає 

підвищити обізнаність про етапи власного навчання, що є суттєвим для самооцінювання, а, з 

іншого боку, може бути використано для документування власних здатностей і підтвердження 

у разі необхідності (особливо, коли йдеться про практику чи творчі конкурси). 

Отже, вважаємо, що усі складники «Європейського мовного портфеля» сприяють 

здійсненню самооцінки досягнень його власника у сфері вивчення іноземних мов, що є 

невід'ємною частиною процедур оцінки. На думку Д. Діттла, такий вид оцінювання не тільки 

заохочує студентів та викладачів розглядати оцінку як загальну відповідальність, але також 

відкриває більш широкі перспективи процесу навчання [5]. Оскільки мови, які вивчаються у 

формальних контекстах, повинні використовуватися за межами навчальної аудиторії, то 
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здатність до точної самооцінки є невід'ємною частиною набору інструментів, що дозволяє 

студентам перетворити випадки цільового використання мови на можливості для її 

подальшого вивчення.  

Зважаючи на те, що сучасні методики навчання іноземним мовам є орієнтованими на 

студента, розрахованими на сприяння розвитку їхньої автономії, самооцінка відіграє важливу 

роль у цьому процесі. Вона є однією із його логічних ланок, поряд із постановкою 

навчальних цілей, визначенням виду навчальної діяльності та вибором матеріалів. Тому так 

важливо розвивати у майбутніх фахівців спроможність і готовність до самооцінки.  

На наш погляд, суттєвою у процесі самооцінювання є також можливість критичного 

аналізу набутого мовленнєвого досвіду. Наприклад, у «Європейському мовному портфелі» 

пропонується описати такі відомості: 

 мови, яким його власник навчився у своїй родині;  

 мови, які він вивчав у школі (з деталізацією щодо кожної з мов – вид навчання, 

тривалість, кількість один на тиждень тощо);  

 мови, вивчені поза школою (вид вивчення, у якому віці, тривалість тощо);  

 перебування за кордоном (країна, вид перебування, вік);  

 іноземна мова як робоча мова в предметному навчанні, двомовне навчання;  

 мовні іспити, конкурси, сертифікати (інституція, результат, рівень). 

Оцінювання власних досягнень за допомогою «Європейського мовного портфеля» 

надає цілу низку переваг: 

 сприяє прозорості результатів вивчення конкретної іноземної мови; 

 надає можливість провести порівняльний аналіз, спираючись на шкалу 

самооцінювання «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти»;  

 спонукає до роздумів над власними досягненнями; 

 дозволяє здійснювати постійний контроль процесу вивчення іноземних мов; 

 дає змогу самостійно керувати процесом навчання, обираючи оптимальні методи і 

прийоми вивчення іноземних мов у кожному конкретному випадку; 

  зумовлює підвищення відповідальності за власне навчання і використання 

іноземної мови у професійній діяльності.  

Водночас, набуття міжкультурного досвіду у процесі вивчення іноземної мови сприяє 

також розвитку міжкультурного розуміння, що полегшить співпрацю і іншомовними 

партнерами – представниками інших культур.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Використання «Європейського 

мовного портфеля» у процесі вивчення іноземних мов, як формальному (з отриманням 

відповідних дипломів чи сертифікатів), так і неформальному (без документальних 

підтверджень) може відігравати центральну роль під час оцінювання досягнень і досвіду 

власника цього документу. Подальші наукові дослідження доцільно пов’язати із вивченням 

досвіду провідних європейських країн щодо використання «Європейського мовного 

портфеля», врахування цього документа роботодавцями і рівня повноти його наповнення 

студентами і молодими фахівцями. 
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"EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO" AS A TOOL FOR SELF-EVALUATING 

FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF SPECIALISTS 

 

Abstract. The article deals with the possibilities of using the "European Language Portfolio" 

as a tool of self-evaluating foreign language competence of specialists. The functions of each 

component part of the portfolio are specified: language passport, linguistic biography, dossier. It 

is suggested that all the components of the "European Language Portfolio" contribute to the self-

assessment of the achievements of its owner in the field of foreign language learning is an integral 

part of the evaluation procedures. Several advantages of such a tool of evaluating own 

achievements have been identified. Evaluating achievements with the help of the "European 

Language Portfolio" provides a number of benefits: contributes to the transparency of the results of 

a particular foreign language study; provides the opportunity to make a comparative analysis 

based on the self-evaluating scale of "European Recommendations on Language Education"; 

encourages reflection on own achievements; allows constant monitoring of the process of learning 

foreign languages; gives the opportunity to independently manage the learning process by choosing 

the best methods and techniques for learning foreign languages in each particular case; causes an 

increase in the responsibility for own learning and the use of a foreign language in professional 

activities. It is stated that taking into account that modern methods of teaching foreign languages 

are student-oriented, designed to promote their autonomy, self-evaluating plays an important role 

in this process. It is one of its logical elements, with the formulation of educational goals, the 

definition of the type of educational activity and the choice of materials. The emphasis is on the 

meaning of the "European Language Portfolio" in the process of formal and informal learning 

foreign languages. It has been noted that the possibility of critical analysis of accumulated speech 
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experience is also significant in the process of self-evaluation. The connection between the 

language portfolio and the mobility of future specialists has been clarified. 

Key words: European language portfolio, foreign language competence, foreign language, 

specialist. 
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ЛІНГВІСТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

У статті обґрунтовується значення англійської мови для формування майбутніх 

фахівців авіаційної галузі. Проаналізовано документи, якими визначено необхідність її 

вивчення різними категоріями майбутніх спеціалістів цієї галузі. Звернена увага на зміст 

англійської мови за професійним спрямуванням. Акцентовано увагу на тому, що в 

авіаційному закладі освіти здійснюється підготовка перекладача, здатного працювати у 

галузі  цивільної авіації, за допомогою дисциплін варіативної складової навчального плану зі 

спеціальності. На основі роботи зі студентами в умовах англомовного проекту здійснено 

аналіз позитивного досвіду з організації навчання, виявлено недоліки та обґрунтовано певні 

положення, які сприятимуть підвищенню рівня методичного забезпечення навчання та 

підвищить якість професійної підготовки. 

Ключові слова. Лінгвістична підготовка, заклад вищої освіти, фахівці авіаційної 

галузі, перекладач, англомовний проект. 

 

Постановка проблеми. Професійна діяльність майбутніх фахівців авіаційної галузі 

відбуватиметься в полікультурному середовищі, що вимагає від них не лише грунтовності 

фахових знань та сформованості умінь і навичок, певного досвіду практичної діяльності. 

Надзвичайно важливою є лінгвістична складова їхньої професійної компетентності. 

Авіаційна англійська мова є для них не лише засобом спілкування в інтеркультурному 

середовищі, а й інструментом реалізації професійних функцій.  

Україна є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), а тому вона 

зобов’язана виконувати всі вимоги цієї організації, включаючи ґрунтовне мовне 

забезпечення підготовки спеціалістів. Процес підготовки майбутніх авіаційних фахівців 

орієнтується на нормативно-правові акти України з питань аеронавігаційного забезпечення 

відповідно до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної 

авіації (ІКАО); нормативно-правові документи ІКАО, нормативно-правові документи 

Європейської агенції з безпеки авіації (EASA); Звід нормативно-правових вимог об’єднаної 

авіаційної влади Європи» (JAA); зміст Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію. 

Усе це зумовлює потребу підготовки майбутніх авіаційних фахівців з активним 

використанням такого засобу професійного навчання, як іноземна мова. 

Аналіз останніх досліджень. Питання викладання англійської мови майбутнім 

фахівцям авіаційної галузі досліджували такі вчені, як О. Акмалдінова, О. Письменна 

(англійська мова для авіаційних спеціалістів), Є. Оборін (впровадження методології 

ICAO TRAINAIR). Ряд наукових праць присвячено підготовці пілотів до ведення 

радіообміну англійською мовою на міжнародних повітряних трасах (В. Півень, Є. Кміта, 

Г. Пащенко). Дослідженням проблеми формування навичок безпомилкової комунікації в 

авіадиспетчерів займалась Т. Тарнавська. О. Ковтун досліджувала теоретико-методологічні 

засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі. Питанню 

контролю в методиці навчання іноземних мов присвячені дослідження О. Петращук. 

Л. Конопляник займалась дослідженням проблеми підготовки майбутніх інженерів 

авіаційної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності. І. Колодій, 

Т. Семигінівська, Н. Білоус вивчали питання формування професійної, професійно-

комунікативної компетентності, професійної етики в майбутніх перекладачів авіаційної 
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галузі; Н. Глушаниця – іншомовну професійно-комунікативну компетентність майбутніх 

бакалаврів з авіоніки; О. Бережко – технологічну компетентність викладачів іноземної мови 

у післядипломній освіті авіаційної галузі; Л. Герасименко – використання методу сценарію 

для викладання англійської мови професійного спрямування; Г. Єнчева – лінгвокогнітивне 

моделювання процесу перекладу авіаційних термінів (на матеріаліалах англо-українських 

версій нормативно-технічної документації ICAO); О. Москаленко досліджувала теоретико-

методичні засади підготовки курсантів вищих льотних навчальних закладів до професійної 

комунікації в особливих умовах. Огляд цих публікацій засвідчує важливість іноземної мови 

для реалізації професійних функцій фахівцями авіаційної галузі. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні важливості забезпечення якості формування 

лінгвістичної складової професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців у сучасних 

вимогах.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у вітчизняних авіаційних закладах вищої 

освіти готують студентів, які за вимогами щодо володіння англійською мовою можна умовно 

поділити на дві категорії: майбутні пілоти,  авіадиспетчери, інженери авіаційної галузі; 

фахівці, що не належать до спеціалістів авіаційних професій, але можуть працювати в галузі. 

Залежно від цієї диференціації  наявна й специфіка змісту, термін вивчення, спрямованість 

навчання англійської мови. До першої  категорії студентів висуваються особливі вимоги 

щодо володіння ними спеціальною авіаційною англійською мовою. Відповідно до пункту 

1.2.9.4. Поправки 164 до Додатку 1 «Видача свідоцтв авіаційному персоналу» [1], 

прийнятого Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) 27 листопада 2003 року, 

починаючи з 5 березня 2008 року, пілоти літаків і гелікоптерів, диспетчери повітряного руху 

та оператори авіаційних станцій повинні вміти спілкуватись англійською мовою та розуміти 

її на четвертому робочому рівні із шести визначених (четвертий рівень є мінімально 

достатнім для мовного забезпечення виконання польотів на міжнародних повітряних трасах). 

Робочий рівень передбачає ефективне спілкування на загальні, конкретні та пов’язані з 

роботою теми. З метою розробки вимог щодо оволодіння загальною англійською мовою 

дослідницькою групою PRICE SG (Proficiency Requirements in Common English Study Group), 

створеною за ініціативи Аеронавігаційної комісії ІКАО, була розроблена Кваліфікаційна 

шкала ІКАО.  Поява цих документів є результатом аналізу авіаційних інцидентів, однією з 

причин яких був недостатній для виконання функціональних обов’язків працівниками галузі 

рівень володіння англійською мовою. Таким чином, володіння англійською мовою 

фахівцями авіаційної сфери набуло фахової значимості, оскільки воно є обов’язковою 

умовою забезпечення здійснення польотів на міжнародних трасах, що визначено ІКАО для 

всіх країн [2]. На фоні значної масштабності підвищення ефективності підготовки фахівців 

авіаційної галузі в Украерорусі з березня 2004 року реалізується Концепція мовної 

підготовки фахівців, на виконання завдань якої організовано курси загальної та авіаційної 

англійської мови, зокрема в Навчально-методичному центрі післядипломної освіти 

«Аеролінгва» (Київ, Україна), Навчально-сертифікаційному центрі Украероруху та окремо 

зусиллями викладачів регіональних структурних підрозділів підприємства. 

Зміст спеціальних документів Міжнародної організації цивільної авіації дозволяє в 

системі професійної підготовки фахівців авіаційної галузі обґрунтувати основні вимоги до 

спрямованості, сутності, методики навчання студентів англійської галузевої мови. Водночас 

цей процес має бути зорієнтований на модель фахівця, визначену державним та галузевим 

стандартом вищої освіти.  

Володіння англійською мовою визначається як професійна необхідність, тому що для 

фахівців властива специфічна комунікація. Визначення  ключового поняття «авіаційна 

англійська мова» представлене в документі 9835 ІКАО [1]. Авіаційна англійська мова 

охоплює: ICAO Phraseology (стандартна фразеологія радіообміну, чітко визначена 

документами ІКАО); English for specific purposes (професійна англійська мова, яка 

передбачає знання авіаційної термінології); English for general purposes (загальна англійська 
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мова, що забезпечує можливість вільного спілкування на будь-яку тему). А тому студенти 

авіаційних спеціальностей мають бути компетентними користувачами професійної та 

загальної англійської мови. ІКАО рекомендує починати вивчення авіаційної англійської мови 

після досягнення авіаційним спеціалістом 3-го рівня володіння іноземною мовою за шкалою 

ІКАО. При досягненні цього рівня фахівець може досить легко ініціювати та підтримувати 

розмову на знайомі теми в передбачуваних ситуаціях. Він володіє хоча й обмеженим, але 

достатнім словниковим запасом для спілкування на загальні, конкретні та пов’язані з 

професійною діяльністю теми. Не володіючи іноземною мовою як засобом формування і 

формулювання думок у межах повсякденного спілкування, студенту досить складно вивчати 

англійську авіаційну технічну термінологію, працювати із сучасною іншомовною науково-

технічною періодикою, спеціальною документацією та інструктивними матеріалами. Отже 

підготовку майбутнього спеціаліста доцільно починати з вивчення загальної англійської 

мови. Наступним навчальним курсом є англійська мова професійного спрямування. Досвід 

викладачів, які забезпечують лінгвістичну складову професійної підготовки авіафахівців, 

засвідчує, що починати вивчення англійської мови професійного спрямування доцільно тоді, 

коли в студентів сформовано фаховий словник рідною мовою, оскільки несформованість 

понятійної бази з фаху викликає труднощі лінгвістичного плану у процесі роботи із 

спеціалізованими текстами. Аналіз результатів досліджень зазначених вище вчених дає 

підстави щодо констатації факту наявності труднощів змістового аспекту при викладанні 

спеціальної англійської мови.  Вони навчають мови, а не спеціальності. Саме тому сьогодні 

поширеною серед лінгвістично-педагогічної спільноти є думка, що викладачеві авіаційної 

англійської недостатньо мати лише знання з авіаційної термінології. Адже йдеться про 

підготовку майбутніх фахівців, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана з 

безпекою перебування людини в повітряному просторі. За вимогами ІКАО, кваліфіковані 

викладачі англійської мови отримують право викладання міжнародної авіаційної мови 

шляхом отримання досвіду роботи в авіації або після проходження курсу навчання 

(наприклад, в Навчально-методичному центрі післядипломної освіти «Аеролінгва» (Київ, 

Україна), MLS, м. Борнмут, Велика Британія). Вимоги ІКАО [1] до викладачів англійської 

мови викладені в Документі 9835.   

Контент-аналіз програми дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» дозволяє констатувати, що в результаті її вивчення студент повинен знати: 

основну термінологію з фаху та загальнотехнічних дисциплін за навчальним планом; основні 

граматичні та лексичні особливості перекладу технічної літератури за фахом; основні 

правила роботи з науково-технічною літературою, зокрема й з авіаційною літературою; 

основні правила написання наукових статей  та складання і проведення презентацій за 

фахом. Водночас він повинен вміти: розуміти на слух монологічне та діалогічне мовлення; 

виступати з повідомленням з питань, пов’язаних із спеціальністю, брати участь у бесіді-

обговоренні; передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні інформацію як 

рідною, так і іноземною мовами; писати наукові статті та готувати презентації за фахом. 

Тому у процесі фахової підготовки майбутніх авіаційних фахівців використовуються блоки 

вправ та завдань, розроблені на основі інтеграції інженерних та лінгвістичних знань, 

спрямовані на формування інженерної, термінологічної компетенцій та уміння здійснювати 

професійну взаємодію іноземною мовою [2].  

Важливою умовою оволодіння мовою міжнародної взаємодії в авіаційному ВНЗ є 

навчання студентів в англомовному проекті. У цих умовах навчаються студенти авіаційних й 

неавіаційних спеціальностей, громадяни України й громадяни закордонних країн. Вибір 

іноземної мови основним засобом навчання зумовлює зміни  в методичному забезпеченні  

навчального процесу, оскільки мають бути враховані особливості його організації в умовах 

полікультурного та полінаціонального середовища. Науково-педагогічні працівники, які 

забезпечують викладання дисциплін різних циклів, мають певні переваги в порівнянні з 

тими, хто викладає одну дисципліну, оскільки вони мають можливість створення цілісної 
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системи методичних і змістових вимог до навчання студентів, спостереження за їхньою 

професійною та лінгвістичною динамікою. На першому курсі викладачі здійснюють зріз 

знань студентів з англійської мови, на основі результатів якого планують  заходи 

індивідуальної мовної взаємодії з ними, мобілізації студентів з високим рівнем володіння 

іноземною мовою щодо психологічної та навчальної підтримки студентів, котрі ним не 

володіють. Вирівнюванню лінгвістичних знань першокурсників та поступовому засвоєнню 

ними професійного вокабулярію сприятимуть опрацьовані самостійно (до читання 

викладачем в аудиторії) тексти лекцій з дисципліни, тематичне ведення глосарію. Доречно 

практикувати проведення на початку лекції експрес-опитування, котре сприятиме 

виробленню звички регулярної роботи з дисципліни, вдосконаленню орфоепічних норм, 

виробленню комунікативних умінь. На другому курсі спостерігається поступове 

вирівнювання знань студентів та вмінь користуватись у навчальних цілях англійською 

мовою. Крім видів робіт, запропонованих для студентів першого курсу, доречно звертати 

увагу на виконання студентами самостійної домашньої роботи та індивідуальних завдань; на 

вироблення вмінь  пошуку, обробки та використання спеціального англомовного матеріалу, 

отриманого з мережі Internet. На третьому курсі, коли виявляється  впевненість студентів 

щодо успішності навчання іноземною мовою, коли закладено загальнонаукову 

термінологічну базу для оволодіння професією, вироблено інформативно-пошукові уміння, 

доцільно, на нашу думку, долучати студентів до підготовки тематичних виступів на 

семінарських заняттях. Однак їхні доповіді не повинні мати репродуктивний характер. 

Досвід навчання іноземної мови попередніх поколінь свідчить про недоцільність такого виду 

роботи. Він розвиває лише загальнолінгвістичні уміння. Актуальним сьогодні є 

комунікативний підхід, чим пояснюємо методичну обґрунтованість потреби організації 

такого типу семінарів, як семінари-дискусії. Їх проведення сприяє збагаченню іншомовного 

професійно-комунікативного досвіду студентів, коли вони всі володіють змістом 

підготовлених доповідей, котрими студенти попередньо обмінюються через мережу Internet. 

У процесі виконання письмових самостійних та модульних контрольних робіт, вважаємо, 

можна дозволяти студентам користуватись самостійно ними складеними предметними 

словниками, що насамперед сприятиме підвищенню рівня мотивації щодо доцільності 

їхнього регулярного ведення та допоможе студентові сформувати термінологічний «скелет» 

професії. Взаємодія викладача та студентів як на лекційних заняттях, так і під час 

проведення занять практичного спрямування має відбуватись виключно іноземною мовою. 

Працюючи зі студентами четвертого курсу, необхідно, на нашу думку, практикувати 

широке використання мультимедійних засобів як лектором, так і студентами. Така потреба 

зумовлена необхідністю формування в студентів здатності публічної презентації певних 

результатів, що допоможе успішно підготуватись до захисту курсової та кваліфікаційної 

робіт, до виступів на університетських та позауніверситетських наукових конференціях. 

Необхідно також звертати особливу увагу та здійснювати постійний контроль за 

самостійним пошуком, аналізом і використанням в роботі з навчального курсу додаткових 

літературних та мережевих джерел інформації. 

Систематична, цілеспрямована робота зі студентами англомовного проекту, 

орієнтована на вдосконалення рівня володіння усною та писемною англійською мовою, 

дозоване ускладнення змістового та технологічного навантаження, створення умов для 

впевненої публічної презентації набутих навчальних досягнень англійською мовою 

сприятиме якісній професійній підготовці студентів та створенню  комфортних умов для 

їхнього подальшого навчання у ВНЗ закордонних країн, участі в міжнародних студентських 

товариствах та форумах, і саме головне – допоможе повній особистісній та фаховій само 

актуалізації.  

В авіаційних ВНЗ наявні спеціальності, які за класифікатором професій ніби й не 

мають ніякого відношення до авіаційної галузі («Філологія», «Соціологія», «Соціальна 

робота» та ін.). Однак варіативною складовою навчальних планів їхньої підготовки 
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передбачена ймовірна її зорієнтованість на сферу цивільної авіації. Так, зокрема готують 

фахівців за напрямом «Філологія», спеціальністю «Переклад». Аналіз навчального плану з 

підготовки майбутніх перекладачів за освітньою програмою бакалавра свідчить про те, що на 

формування в них готовності працювати в авіаційній галузі зорієнтовано зміст дисциплін 

варіативної складової навчального плану. 

Курс «Переклад в авіаційній галузі» (1 семестр) передбачає, що студенти засвоять 

основні граматичні проблеми науково-технічного перекладу та текстів авіаційної тематики 

зокрема;  основні лексичні, термінологічні й жанрово-стилістичні особливості англійських та 

українських текстів з цивільної авіації; способи перекладу термінологічних одиниць; 

лексичні та граматичні перекладацькі трансформації; методи відтворення у перекладі слів-

реалій, абревіатур, власних назв та умовних позначень. У них мають бути вироблені уміння 

перекладати оригінальну фахову авіаційну літературу; володіти лексикою терміносистеми 

цивільної авіації. Курс «Національні та міжнародні організації цивільної авіації» (7 семестр) 

ознайомлює майбутніх перекладачів зі структурою та особливостями діяльності 

національних і міжнародних організацій цивільної авіації; зі схемою їхнього співробітництва 

з урядами країн, авіакомпаніями та адміністрацією аеропортів; у них відбувається 

формування навичок самостійного пошуку інформації щодо національних і міжнародних 

організацій цивільної авіації та отримання педагогічної підтримки викладачів щодо 

розуміння основних лексико-стилістичних та синтаксичних особливостей авіаційного 

дискурсу на міжнародному і національному рівнях. Студенти-перекладачі мають також 

можливість протягом 7-8 семестрів набувати практичних навичок з перекладу авіаційної 

термінології («Практика  перекладу авіаційної термінології»). 

Авіаційна галузь є  високотехнологічною галуззю економіки України, що зумовлює 

потребу ґрунтовної підготовки висококваліфікованих кадрів для роботи в ній. Основним 

документом, який регламентує діяльність у цій сфері, є Повітряний кодекс України (2017 р.) 

[3]. Цим документом не передбачена наявність у сфері цивільної авіації в складі авіаційного 

персоналу посади перекладача, однак можливість його професійної реалізації саме в цій 

галузі, на нашу думку, пов’язана зі змістом таких розділів зазначеного документа:  

IV. Використання повітряного простору України; V. Повітряні судна та льотна придатність;  

VII. Авіаційний персонал; IX. Аеродроми й аеропорти; XI. Захист цивільної авіації від актів 

незаконного втручання; XII. Повітряні перевезення; XIII. Пошук і рятування; XVI. Авіаційне 

страхування; XVII. Розслідування авіаційних подій; XVIII. Відповідальність за порушення 

законодавства в галузі цивільної авіації [3].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на прикладі 

професійної підготовки студентів різних спеціальностей вищого авіаційного закладу освіти 

нами представлена значущість її лінгвістичної складової. Рівень оволодіння нею 

детермінується особливостями ступеня включеності майбутнього спеціаліста в професійну 

діяльність в авіаційній галузі і визначається документами міжнародних організацій цивільної 

авіації та галузевиви освітніми стандартами.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні методологічних засад 

здійснення мовної підготовки майбутніх авіафахівців, поглибленні інтеграції змісту фахових 

і лінгвістичних навчальних курсів. 
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LINGUISTIC COMPONENT OF AVIATION BRANCH  

FUTURE SPECIALIST’S TRAINING 

 
Abstract. The article substantiates the significance of the English language for the efficient 

training of future specialists in the aviation industry. Author analyze the documents that determine 

the necessity to learn English by various categories of future aviation specialists. Specifics of the 

content and methods of teaching English to students of the two categories of future professions are 

specified. The attention is paid to the content of the English language training materials that 

pertain to professional orientation. The paper considers the fact that the training of an interpreter 

capable of working in the field of civil aviation is carried out in aviation education institutions, 

using the subjects contained in the variable the curriculum for each specialty. Being involved in 

such practices, students get acquainted with international, European and Ukrainian civil aviation 

organizations; documents regulating their activities; study the terminology of ICAO; learn to 

professionally translate aviation texts; analyze methods and techniques related to dealing with 

terms and special phraseology that are required for aviation personnel. Author describe methods of 

training students studying in higher aviation education institutions, who are taught in the English-

language project. The specifics of teaching subjects in English are determined in accordance with 

the training strategies. The English language selected as the main mean of teaching students causes 

changes in the methodological provision of the educational process. With this in mind, it would be 

appropriate to add that the specifics of the organization regarding the training process in the 

conditions of the multicultural environment should be taken into account. The positive experience 

gained in the area of training is analyzed on the basis of working with students in the English-

language project. In this regard, we develop some methods that help to enhance the level of 

methodological provision of training and the quality of vocational training. 

Key words: linguistic training, higher education institution, specialists in the aviation 

industry , interpreter, English-language project.  
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАГМАТИКА ПСИХО-КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Рассматриваются вопросы оптимизации процесса обучения английскому языку 

общего пользования в условиях полностью контролируемой самостоятельной работы с 

применением компьютерных технологий. Предлагается для практической реализации 

лингводидактического процесса использовать инновационный авторский психо-

кибернетический подход, характеризующийся психооптимизацией (созданием методических 

условий для активизации психопознавательных процессов; персонификация) и 

технологической оптимизацией (сквозным управленим учебной деятельностью на основе 

чёткого структурирования дидактического материала – кибернетический аспект; 

алгоритмизация, использование электронных лингвальных тренажёров). Особое внимание 

уделяется методологическим и методическим особенностям построения лингвального 

тренажёра «AComputer-BasedPersonifiedCommon-UseEnglishExerciser». 

Ключевые слова: психо-кибернетический подход, психооптимизация учебного 

процесса, технологическая оптимизация, управляемость, пошаговость, лингвальный 

тренажёр, алгоритмизация. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время очевидным является запрос на разработку 

эффективных средств, обеспечивающих активное овладение английским языком в условиях 

самостоятельной работы. Современные учебники, в том числе самоучители и многоуровневые 

зарубежные комплексы, характеризуются аморфностью репрезентированного в них 

дидактического материала, что негативно сказывается, в первую очередь, на управляемости 

учебной деятельностью, поскольку они не обеспечивают надежную обратную связь между 

обучаемым и дидактическим материалом. Тормозящим фактором является также и то, что 

традиционные лингводидактические средства сориентированы на экстенсивное 

(долговременное) обучение, не базируются на целостном методе (метод в современных 

учебных продуктах исчез), депсихологизированы, недостаточно технологизированы (не 

обеспечивают надежную обратную связь) и потому не могут эффективно решать основную 

задачу, поставленную актуальным социальным запросом. Подавляющее большинство 

рыночных учебных продуктов строится на принципах текстоцентричной методологии, в 

соответствии с которой чтение тематических текстов является отправной точкой 

лингводидактической деятельности. Формирование способности к активному устному 

общению реализуется при таком подходе «объездным», т.е. непрямым путем. 

Предлагаемые компьютерные учебные средства дублируют, в основном, подходы, 

реализуемые в традиционных печатных учебных продуктах и не учитывают прерогативные 

педагогические возможности современной мультимедийной техники.  
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Поэтому можно считать, что задача разработки методологии эффективного овладения 

способностью к активному устному общению в режиме полностью самостоятельной, 

надежно управляемой работы по-прежнему остается актуальной. В рамках описываемого 

исследования эта задача решается путем разработки психо-кибернетического подхода и 

создания реализующих его электронных лингводидактических средств, в частности 

лингвальных (относящихся к языку и речи) персонифицированных тренажёров 

(personifiedcomputer-basedlingualexercisers). 

Анализ последних исследований и публикаций. Украинскому англоязычному 

образованию критически не хватает средств обучения, которые бы обеспечивали 

эффективное формирование способности к реальному устному общению. Английские или 

американские многоуровневые комплексы, которые широко применяются в украинских 

школах и вузах, как и отечественные официальные учебники, направлены на растянутое во 

времени экстенсивное обучение и ориентируются на чтение как отправной вид речевой 

деятельности. При таком подходе реальное овладение языком подменяется выполнением 

пред-, при- и послетекстовых заданий. К тому же дидактический материал в традиционных 

учебниках и комплексах является недостаточно структурированным, что тормозит сквозное 

управление учебной деятельностью, и отчуждённым по своему содержанию от студента, что 

не способствует активизации психопознавательных процессов, в первую очередь памяти.  

Цель статьи. Ознакомление научной общественности, в первую очередь 

интересующейся лингводидактическими проблемами, с разрабатываемым в лаборатории 

компьютерных технологий обучения английскому языку кафедры иностранных языков 

Лётной академии НАУ авторским инновационным подходом, названным психо-

кибернетическим, и одним из реализующих его лингвальным персонифицированным 

тренажёром (A Computer-Based Personified Common-Use English Exerciser). 

Изложение основного материала. Одной из актуальных лингводидактических задач 

сегодня является разработка методологических подходов к созданию надежно управляемых 

компьютерных средств обучения английскому языку в условиях полностью самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. На кафедре иностранных языков ЛА НАУ для реализации этой 

задачи разрабатывается инновационный подход, обозначенный как психо-кибернетический 

(не путать с психо-кибернетикой–«прикладной дисциплиной, объектом которой является 

взаимодействие человека и среды как двух систем»). В нашей интерпретации «психо-

кибернетический» понимается в контексте взаимодействия обучаемого и педагога-

компьютера.  

Психо-кибернетический подход к обучению английскому языку предусматривает в 

качестве двух основных взаимосвязанных методологических компонентов 

психооптимизацию и технологическую оптимизацию учебного процесса. 

Психооптимизация предусматривает, в частности, обеспечение методических условий 

для активизации психопознавательных процессов, в первую очередь восприятия, памяти и 

аналитической умственной деятельности. При таком подходе психическое как процесс (т.е. 

функционирование психопознавательных процессов) становится органической частью 

педагогического как процесса. 

Одной из основных причин депсихологизированности традиционных средств обучения 

английскому языку является отстранение (отчуждение) обучаемого от тематического 

содержания учебного процесса. При психо-кибернетическом подходе указанное отчуждение 

устраняется и обучаемый становится субъектом тематического содержания учебной 

деятельности. Таким образом практически осуществляется сквозная персонификация учебного 

процесса, т.е. прямое соотнесение его тематико-содержательного аспекта с личностным 

статусом обучаемого. То, что для традиционных учебников и комплексов является эпизодом, 

сквозным путём, органично реализуется при психо-кибернетическом подходе.  

Сквозная персонификация лингводидактической деятельности обусловливает её 

коммуникативность и природосообразность, шире гуманистичность. Обучаемый чувствует 
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себя естественно вовлечённым в учебный процесс, что непроизвольно активизирует его 

психопознавательные возможности (в отличие от традиционного подхода, когда учебная 

деятельность строится на тематических событиях, в том числе фабульных, отстранённых от 

личностных аспектов обучаемого).  

Как показал опыт апробационной реализации психо-кибернетической идеологии, 

персонификация обеспечивает заметное повышение эффективности учебной деятельности, в 

первую очередь её ускорение. 

Психооптимизация учебного процесса, как и его технологическая оптимизация, 

предусматривает необходимость специализации средств обучения в зависимости от видов 

речевой деятельности. В традиционных учебниках и комплексах реализуется главным 

образом идеология текстоцентрического обучения английскому языку, при которой усвоение 

неродного языка строится через предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения. 

Обучение устному общению в условиях, когда чтение служит отправным видом учебной 

деятельности, является очевидно «объездным», непрямым путём и, чтобы быть 

эффективным, должно осуществляться автономными, самодостаточными средствами (как и 

само по себе чтение, письмо, аудирование и перевод). 

Психооптимизация процесса обучения предполагает также акцентное разграничение 

его структурного и содержательного (лексического) аспектов. Традиционное обучение требует 

от обучаемых одновременного преодоления двух полноценных трудностей – усвоения чуждых 

для них способов фразового сочетания слов, с одной стороны, и непрерывно появляющихся 

новых слов, с другой, что напоминает плавание между Сциллой и Харибдой. Конечно, обучать 

структурному внесловарного субстрата невозможно. Психо-кибернетический подход 

предусматривает в этом случае на начальном этапе формирование автоматизмов употребления 

коммуникативно-сориентированных структурных (грамматических) операций на 

ограниченном лексическом материале. Вариативное употребление повторяющихся 

лексических средств при отработке различных структурных автоматизмов приводит к 

непроизвольному и, значит, естественному запоминанию, как показал опыт апробационного 

обучения, до 500-600 слов и словосочетаний. Свободное употребление словарных единиц 

планируется реализовать в электронном учебнике «AComputer-BasedPersonifiedCommon-

UseSituationalEnglish», сценарный вариант которого уже подготовлен. 

Укажем также, что неприродосообразным представляется типичный для большинства 

традиционных учебников и комплексов дискретный ввод английских грамматических 

(глагольных) времен, без владения которыми устное общение, как и вообще использование 

языка, невозможно. Для преодоления такого изоляционистского, дистантного подхода в 

рамках психо-кибернетической методологии разработан и успешно внедрен в безмашинной 

реализации алгоритм глобального (интегративного) одновременного усвоения всей системы 

английских грамматических времён, который будет представлен подробно в дальнейшем 

изложении. В этом случае реализуется принцип целостного восприятия сложного объекта, 

используемый в гештальтпсихологии.  

Психооптимизацией также предусматривается, вместо традиционной целевой 

установки на ввод лексического и грамматического материала, формирование памяти 

средствами изучаемого иностранного языка. Укажем конспективно, что в разрабатываемой в 

Лаборатории лингводидактической модели память представляется, в первую очередь, 

состоящей из двух разделов –когнитивная память (память знаний) и лингвальная память 

(язык и речь).  

Когнитивная память включает в свой состав концептуальную память (концепты 

представляются в виде деревьев логико-речевых зависимостей), автобиографическую 

память, личностную память (память индивидуума как личности) и память событий. 

Лингвальная память, в свою очередь, представляется состоящей из инвентарной 

словарной памяти, активной лексической памяти, структурной словосочетательной памяти 

(правила грамматически правильного сочетания слов при фразопорождении) и смысловой 
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словосочетательной памяти (для интерпретации последней используется концептуальный 

аппарат математической логики). 

Психооптимизации учебного процесса содействует использование релаксопедических 

и ритмопедических компонентов. Укажем в этой связи, что в разработанном в Лаборатории 

компьютерных технологий кафедры иностранных языков ЛА НАУ лингвальном тренажёре 

«AComputer-BasedPlainAviationEnglishExerciser» активно используются два 

релаксопедических компонента – функциональная музыка и изобразительная наглядность в 

виде пейзажей известных художников. 

Переходя к кибернетическому компоненту, отметим, что технологическая 

оптимизация лингводидактической деятельности предусматривает её технологизацию, в 

первую очередь сквозную управляемость на основе строгой последовательной пошаговой 

структуризации лингводидактического материала. Пошаговость при этом может быть 

реализована в виде отдельной конкретной операции или комплекса отдельных 

взаимосвязанных операций (например, системы английских глагольных времен). 

Инновационной, по нашему мнению, является разрабатываемая Лабораторией форма 

реализации психо-кибернетического подхода в виде электронных лингвальных тренажёров. 

В частности, в настоящее время разрабатывается «AComputer-BasedPersonifiedCommon-

UseEnglishExerciser», в котором реализуется метод сквозной коммуникативно-

ориентированной персонификации. Под лингвальным тренажером предлагается понимать 

электронное учебное средство, предназначаемое для управляемого формирования 

автоматизмов коммуникативно-ценностной реализации отдельных структурных операций 

или их комплексов с конечной целью развития реальной целостной речевой компетенции. 

Остановимся, прежде всего, на структуре учебного материала, реализуемого в 

«Тренажёре». 

1) Introductory Part (To be and to have as full verbs). 

2) Part 1. AttitudetoActions (Ability. Theoreticalpossibility / Permission. Factual Possibility 

/ Necessity / Volition / Intentions / Likes and Dislikes / Preference – расширенное понимание 

модальности).The Active Voice pattern. 

3) Part 2. AttitudetoActions. Actions Themselves. The Active Voice pattern.  

4) Parts 3-4. Attitude to Actions. Actions Themselves. ThePassiveVoicepattern. 

В Part 2 и Part4реализуется авторский алгоритм построения базовой предикативной 

схемы двухсоставного предложения (подлежащее ← сказуемое), который разработан 

Слепаком Б.Я.. Алгоритм состоит из четырёх шагов. 

Первый шаг. Выбор базовой предикативной схемы: 

1. Активная схема. 2. Пассивная схема. 

Второй шаг. Выбор логико-коммуникативного акцента. В случае выбора активной 

схемы предлагаются четыре акцента:  

1.1. Констатациядействия(Astatementofanaction; an action as a fact).  

1.2. Действиевразвитии (An action in progress, in its development).  

1.3. Подчёркнутозавершённоедействие (An underlined completed action).  

1.4. Завершённо-продолжительное действие(Acompletedprogressiveaction).  

Третий шаг. Выбор реального времени.  

1. Прошедшее реальное время (1.1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.4.1.). 

2. Настоящее реальное время (1.1.2.; 1.2.2.; 1.3.2.; 1.4.2.). 

3. Будущее реальное время. (1.1.3.; 1.2.3.; 1.3.3.; 1.4.3.). 

Четвёртыйшаг. Выборлица (I; He; She; They; You; We). 

Для облегчения восприятия алгоритмразработан в изобразительном виде. 

Предваряющее замечание. Римские цифры обозначают требуемые исходные глагольные 

формы, которых в соответствии с представлением в словарях четыре. 

Два образца расшифровки закодированных глагольных времён.  

1.1.1. – The Active Voice pattern; The Past Simple Tense.  

1.2.2. – The Active Voice pattern; The Present Continuous Tense. 
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Четвёртый шаг (выбор лица – спряжение глагола). 

Укажем на две особенности поддержания обратной связи, реализуемой в 

«Тренажёре».  

Первая особенность. Вотличие от традиционного подхода, когда в случае ошибочных 

действий обучаемого ему сразу же предъявляется эталонный ответ, в «Тренажёре» дважды 

предлагается соответствующий грамматический материал в виде таблицы и только на третий 

раз даётся правильное решение. 

Вторая особенность связана с организацией множественного выбора. Если при 

традиционном множественном выборе предусматривается один эталонный ответ для всех 

обучаемых при любом числе предложенных вариантов, то в случае персонифицированного 

обучения закладываются два или более возможных истинных ответов. Выбор зависит в этом 

случае от личностного фактора (личностно обозначенный множественный выбор). 

Ниже приводятся в готовом к использованию виде образцы множественного выбора, 

реализованного в персонифицированном лингвальном тренажёре и персонифицированном 

курсе ситуационного английского языка. 

1) “Can you drive a motor-car?” 

 a) “Yes, I can. I can drive a motor-car.” 

 b) “No, I can’t. I cannot drive a motor-car.” 

2) “May you drive a motor-car?” 

 a) “Yes, I may. I may drive a motor-car. I am officially allowed to do it.” 

 b) “No, I may not. I may not drive a motor-car. I’m officially not allowed to to it.” 

1. Субъект действия. 
2. Объект действия. 

Первый шаг 

(выборпредикати

вной схемы) 

Второй шаг 

(выбор 

формы 

глагола) 

Третий шаг 

(выбор 

реального 

времени) 

1.2.1. 
1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 
1.3.2. 

1.3.3. 

1.4.1. 
1.4.2. 

1.4.3. 

1.1.1. 
1.1.2. 

1.1.3. 
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3) “Do you like the idea of working abroad?” 

 a) “Yes, I do. I like this idea.” 

 b) “No, I don’t. I don’t like this idea.” 

4) “How many children are there in your family?” 

 a) “There is only one child in my family.” 

 b) “There are two children in my family. I have a brother.” 

 c) “There are two children in my family. I have a sister.” 

 d) “There are three children in my family. I have two brothers.” 

 e) “There are three children in my family. I have two sisters.” 

 f) “There are three children in my family. I have a brother and a sister.” 

 g) “There are more than three children in my family.” 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Лингвальный тренажёр 

внедряется по мере его разработки. В перспективе его внедрение в учебный процесс в 

целостном виде, анализ статистики, проведение соответствующего социологического опроса. 
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Abstract. Nowadays in the conditions of world globalization the problem of productive 

accelerated instruction of common-use English has become very topical. Traditional linguo-

didactic means are aimed at extended training and carry out this task, in our opinion, irrationally 

using reading as the initial point of the speaking capacity acquisition.  

To avoid the circuitous way, the Laboratory of Computer-Based English Instruction 

Technologies of the Flight Academy of the National Aviation University offers the psycho-

cybernetic approach. The two distinguishing features of the approach are psycho-optimization and 

technological optimization (fully-controllable cyberneticembodiment).  

Psycho-optimization implies first of all "personification", that is the overcoming of the 

traditional learner’s estrangement from the thematic contents of the training process. 

Personification contributes to activation of the psycho-cognitive processes, in particular those of 

perception, memorization and analytical mental activities. 

The cybernetic aspect of the proposed approach provides through and strict control of the 

personal training activities on the step-by-step foundation on the limited communicatively-justified 

and personally-related lexical substratum in the wholly self-contained conditions in case electronic 

learning means are employed. 

It is proposed to uselingualexercisers as the acceptable form of realization of the psycho-

cybernetic approach. The Laboratory is now developing "A Personified Computer-Based Common-

Use English Exerciser". The instructional material for the "Exerciser»embraces attitude to 

actions(verbal formation of personal memory) and actions themselves (verbal formation of 

autobiographic memory and episodic memory). 

One of the specific innovational features of the Exerciser is the integral introducing of the 

whole system of the English Tenses (one of the principles of gestalt-psychology) based on the 

original algorithmin contrast with the traditional distant, extended in time approach.  

"A Personified Computer-Based Common-Use English Exerciser" is to be followed by 

"Personified Computer-Based Situational Common-Use English" (its development is now under 

way).  

Key words: psycho-cybernetic approach, psycho-optimization of educational process, 

technological optimization, controllableness, step-by-step, lingual exerciser, algorithmization 
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Статтю присвячено проблемі розвитку умінь іншомовного спілкування майбутніх 

диспетчерів та пілотів. З’ясовано, що у контексті підвищення міжнародних вимог до 

підготовки майбутніх пілотів та диспетчерів забезпечення автоматизованих навичок та 

умінь професійної комунікації є необхідним компонентом системи професійного навчання 

льотних навчальних закладів. Вказано на важливість розвитку комунікативних умінь з 

огляду на питання безпеки польотів. 

Ключові слова: професійна комунікація, комунікативні уміння, майбутні пілоти та 

диспетчери, людський чинник, безпека польотів. 

 

Постановка проблеми. Якісно нові соціальні та економічні умови вимагають нового 

підходу до системи освіти в глобалізованому просторі, а розширення Європи спричиняє 

радикальні зміни у сфері освіти. Створення Європейського простору вищої освіти висуває 

складні завдання щодо підвищення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного 

спілкування, простішого доступу до інформації та більш глибокого взаєморозуміння. У 

авіаційній сфері комунікація є одним з основних складників професійної діяльності, оскільки 

під час польоту пілот та диспетчер повинні вести не лише стандартний радіообмін, але й 

спілкування в аварійних екстремальних умовах, де мають місце стрес, дефіцит часу, 

підвищена складність завдань та недостатність інформації для прийняття рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійної комунікації авіаційних 

фахівців було предметом багатьох досліджень у різних площинах, так зокрема досліджувалися: 

вимоги до професійного мовлення авіаційних операторів (В. Колосов, А. Пчелінов, 

В. Цвєтков); лінгвістичні особливості авіаційного дискурсу (О. Акімова, Д. Бродбент, 

М. Бондарчук, І. Лущихіна, Т. Мальковська, Х. Савін, В. Спіт); психолого-педагогічні 

особливості мовленнєвої діяльності пілотів i авіадиспетчерів (Н. Завалова, Г. Карапетян, 

В. Козлов, Р. Макаров, В. Пономаренко, В. Ягупов), комунікативна компетентність авіаційних 

фахівців (В. Півень, Г. Пащенко, Є. Кміта, Г. Пухальська, С. В. Тимченко). 

Мета статті – визначення розвитку умінь іншомовного професійного спілкування 

майбутніх диспетчерів та пілотів як умови успішної професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативні вміння є складником комунікативної 

діяльності. Комунікативна діяльність пілота та диспетчера полягає у взаємодії з метою 

одержання необхідної інформації в процесі спілкування. Особливо велике значення ця 

діяльність має при веденні радіообміну, який на міжнародних повітряних трасах ведеться 

англійською мовою. Дослідження англійської організації Aerospace Linguistic Foundation, у 

процесі яких порівнювалися 18 мов, засвідчили, що вибір англійської мови в авіації як 

офіційної мови радіообміну є найоптимальнішім, оскільки, за статистичними даними, в 

процесі її використання відбулося значно менше авіаційних подій на 1 млн. польотів 

(2 проти 5), ніж при використанні інших. Через це організація ведення радіообміну пілотами 

цією мовою, особливо в умовах дефіциту часу, є актуальною науковою проблемою [3, с. 4].  

Міжнародна цивільна організація (ІКАО) затвердила низку міжнародних стандартів та 

рекомендацій, що регламентують роботу пілотів, льотних екіпажів, авіадиспетчерів та 

співробітників наземних служб і служб технічного обслуговування, а також вимоги безпеки 
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та порядок роботи міжнародних аеропортів. У професійній діяльності пілотам та 

диспетчерам потрібно використовувати фразеологію, розроблену для забезпечення 

ефективного, ясного, чіткого та однозначного обміну інформацією у процесі ведення зв’язку, 

однак, неможливо передбачити фразеологію для всіх можливих ситуацій, які можуть 

виникнути, тому льотний екіпаж та диспетчери повинні розуміти англійську мову та 

говорити нею на рівні вимог, установлених ІКАО. 

Передумовою для введення підвищених вимог до диспетчерського та льотного складу 

щодо знання англійської мови стало питання безпеки польотів. На відміну від багатьох 

інших професій діяльність пілотів проходить в умовах досить високого ступеня ризику 

загинути через нещасний випадок, аварію та катастрофу. На сьогодні, незважаючи на 

значний прогрес у галузі вдосконалення авіаційної техніки з погляду підвищення надійності 

її експлуатації, спостерігається зростання людських жертв і матеріальних збитків через аварії 

та катастрофи. Саме тому спеціалісти все частіше акцентують увагу не на проблемі технічної 

надійності повітряного судна, а на ролі людського фактору в безпеці льотної праці.  

У документі 9835, виданому Міжнародною організацією цивільної авіації, зазначається, 

що в трьох катастрофах, ніби відмінних за своєю суттю: зіткнення літаків на землі, повна 

використання пального, зіткнення літака із землею, – 800 осіб загинуло через недостатній 

рівень володіння екіпажем англійською мовою. Крім того, кожного року надходять численні 

звіти про інциденти та уникнення зіткнень, що відбулися через мовні проблеми [8, c. 12].  

Великобританська обов’язкова система звітності щодо інцидентів (The United 

Kingdom’s Mandatory Occurrence Reporting Systems) наводить таку статистику: протягом 1998 

– 2004 рр. з вини мовного фактору трапилися 134 катастрофи. Лінгвісти ІКАО визначили 

найбільш типові приклади мовних помилок під час ведення радіообміну: порушення 

стандартної фразеології радіообміну; помилкова інтерпретація повідомлень через фонетичну 

подібність та багатозначність слів англійської мови; недостатня стійкість володіння 

англійської мовою, особливо в екстремальних ситуаціях; неправильне використання 

граматичних конструкцій англійської мови; транспозиція чи неправильний порядок 

використання чисел або слів; помилки, пов’язані з особливостями пунктуації або інтонації; 

помилки слухового сприймання; перевантаження або втома; погана якість мікрофонів. У 

доповіді Міжнародного авіаційного комітету в лютому 2008 р. констатується що однією з 

причин катастроф літаків авіації загального призначення є незнання пілотами та технічним 

персоналом особливостей експлуатації авіаційної техніки іноземного виробництва, часто 

унаслідок недостатнього знання англійської мови [5, c. 21].  

Іноземна мова є вагомим складником підготовки майбутнього пілота та диспетчера, 

оскільки світовий досвід доводить, що поліпшення рівня володіння іноземною мовою 

авіаційними фахівцями знизить потенційні ризики під час польоту. На думку Ш. Аплінгера 

[11], що якщо диспетчеру не вистачає адекватних умінь з англійської мови, він не зможе 

розв’язати двозначну ситуацію або запитати про вияснення чи підтвердження деталей.  

Наразі існують чіткі вимоги від ІКАО [8] до льотного екіпажу та диспетчерського 

складу щодо рівня володіння англійською мовою, вони збігаються з програмами льотного 

навчального закладу. ІКАО розробила систему обов’язкового тестування з англійської мови за 

шестирівневою шкалою, у якій існує шість параметрів для визначення рівня володіння 

англійською мовою: вимова, структура, словниковий запас, швидкість мовлення, розуміння та 

взаємодія зі співрозмовником. За цією шкалою четвертий рівень прийнято вважати робочим, 

тобто мінімально потрібним для безпечного радіообміну між пілотом і диспетчером. 

Суспільна практика висуває потребу внесення вимог до знань з англійської мови, 

розроблених ІКАО, в основу програм з професійно-орієнтованої іноземної мови для 

майбутніх диспетчерів та пілотів. Майбутній пілот та диспетчер управління повітряного руху 

повинен знати: 

- фразеологію радіообміну, що об’єднує загальні положення, процедури зв’язку, 
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стандартні слова та вислови з етапів польоту (передполітна перевірка зв’язку, виліт та 

диспетчерський дозвіл, запуск двигунів, буксирування й вирулювання, вихід з 

контрольованого простору, вихід за межі повітряних трас та їх перетин, зліт і набирання 

висоти, очікування на маршруті, зниження та очікування біля аеродрому, аеродромне коло 

польотів, повторний захід на посадку, кінцевий етап заходу на посадку та післяпосадкові 

процедури, посадка й після посадки, локаторна ідентифікація та векторіння за допомогою 

локатора, векторіння до кінцевого етапу заходу на посадку й інформація про повітряний рух, 

захід за допомогою посадкового локатора), повідомлення та запит інформації (автоматичні 

повідомлення (ATIS), інформація про місцезнаходження та ешелон польоту, важлива 

аеродромна інформація), повідомлення про проблеми, що можуть виникати під час польоту 

(низька видимість і зсув вітру, гроза, турбулентність, обледеніння тощо);  

- базову авіаційну термінологію з дисциплін «Конструкція літака», «Експлуатація 

аеродромів», «Пілотування», «Метеорологія», «Повітряне право»; 

- зміст основних документів ІКАО (ІКАО Doc. 4444, ІКАО Doc. 9432). 

За словами Ю. В. Щербини [6], професійна надійність льотного складу в 

екстремальних умовах залежить від рівня знань, умінь і навичок фахівця, високого рівня 

мотивації, оперативного мислення, емоційної стійкості, розподілення та переключення уваги 

й інших професійно важливих якостей. Іншими словами, знання, уміння й навички з 

англійської мови, потрібні для ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах, є тим 

чинником, що впливає на професійну надійність льотного екіпажу та диспетчера.  

Для диспетчера та льотного складу безпечний зв’язок – це знання стандартної 

фразеології, яка є «ядром» мови авіаційного зв’язку. Не зважаючи на те, що фразеологія 

чітко регламентована, вона не забезпечує повного взаєморозуміння між диспетчером та 

пілотом, особливо в екстремальних ситуаціях. Відомий автор міжнародних посібників з 

авіаційної англійської мови Ф. Робертсон [10] зазначає, що фразеологія йде проти людської 

природи і повинна враховувати впливи, які виникають з часом у кожній мові. У процесі 

радіообміну з’явився професійний «блиск», що характеризується еліпсисами, кліше, 

жаргоном. Усе це часто виявляється в мовленні та є малозрозумілим або надто швидким для 

тлумачення. До того ж, нерозуміння посилюється природною схильністю чути те, що 

хочеться почути, й отримати смисл від повідомлення будь-якою ціною. Регіональні варіанти, 

викликані впливом рідної мови та нестандартна артикуляція зазвичай є причиною особливих 

проблем для не носіїв мови. Існують також організаційні перешкоди, тобто певна 

невідповідність між стандартом та викладанням у навчальних закладах. Отже, щоб уникнути 

невідповідності викладач англійської мови в льотному навчальному закладі повинен 

володіти стандартами фразеології документів ІКАО.  

До того ж, існують певні вимоги до ведення радіообміну, які викладач повинен чітко 

знати та враховувати у процесі навчання курсу фразеології англійської мови. Згідно з 

наказом Міністерства транспорту України від 10. 06. 2004 № 486 потрібно дотримуватися 

таких вимог [7]: 

1. Передача ведеться у стислій формі звичайним розмовним тоном.  

2. Під час здійснення радіопередачі повинне забезпечуватися чітке та задовільне 

приймання повідомлень.  

3. Потрібно вимовляти кожне слово виразно та зрозуміло. 

4. Потрібно дотримуватися такої швидкості мовлення, яка б не перевищувала 100 слів 

за хвилину. Якщо повідомлення, що передається на борт повітряного судна, потребує запису, 

швидкість мовлення потрібно зменшити для того, щоб таке повідомлення можна було 

записати.  

5. Потрібно робити невеликі паузи перед цифрами або після них, що дає змогу легше 

їх зрозуміти. 

6. Потрібно зберігати гучність мовлення на постійному рівні. 
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У документі ІКАО 9835 [8] визначено, що фразеологія є пріоритетом і повинна 

використовуватися у стандартних ситуаціях, але коли виникає особлива або аварійна 

ситуація, для якої не існує спеціальної фіксованої фрази, потрібно використовувати загальну 

англійську (plain English). У той самий час зарубіжні дослідники (К. О’Брайан, М. Мітсуомі, 

Ф. Робінсон,) зауважують, що англомовна компетенція пілота та диспетчера включає такі 

складники: фразеологія радіообміну, англійська для особливих цілей, англійська для 

загальних цілей (тобто загальна англійська).  

О. В. Ковтун [4] зазначає, що основні функції мовлення, які реалізуються у процесі 

радіомовлення між пілотом та диспетчером, – інформативна і регулятивна. Радіообмін 

реалізує інформативну функцію, коли передається інформація про обстановку в районі 

польоту, стан і місцезнаходження повітряного судна, стан аеродрому, роботу засобів зв’язку 

і радіотехнічного забезпечення, екстрені ситуації тощо. 

Регулятивна функція радіообміну здійснюється переважно з боку авіадиспетчера й 

виявляється в управлінні діями повітряного судна, задаванні режиму, траєкторії, маршруту 

польоту, при ешелонуванні з метою запобігання небезпечних зближень і зіткнень літаків 

один з одним і з перешкодами на аеродромі й у польоті. 

Домінуючі функції, реалізовані у процесі діалогу пілота та диспетчера управління 

повітряним рухом ми розмежовуємо на чотири категорії, відповідно до тієї ролі, яку вони 

відіграють при виконанні завдань пілотування та управління повітряним рухом. Ці категорії 

визначаються через комунікативні функції, спрямовані на [8, с. 3-10]:  a) спонукання до 

дії;b) обмін інформацією;  c) підтримання адекватних взаємин між пілотом і диспетчером; 

d) управління діалогом. Таким чином, ми виокремлюємо основні комунікативні уміння в 

процесі іншомовного радіообміну це: уміння спонукати до дії (уміння висловити наказ, 

прохання, підтвердження, заборони, рекомендації); інформаційні уміння (уміння надавати 

інформацію, яка необхідна для виконання професійної діяльності); регуляторні уміння (уміння 

ввічливо спілкуватися, уміння наполягати); інтерактивні уміння (уміння перефразування; 

уміння швидкого реагування на репліки; уміння вислухати). Розвиток цих умінь у іншомовній 

комунікативній діяльності забезпечить ефективність навчального процесу, підготує майбутніх 

фахівців до обраної професії та забезпечить надійність професійної комунікації.  

Висновки. Таким чином, комунікативна діяльність диспетчера та пілота, яка 

виявляється у веденні радіообміну англійською мовою, Знання фразеології радіообміну та 

достатній рівень знань англійської розмовної мови є основою професійного спілкування 

пілотів та диспетчерів управління повітряним рухом. Від надійності ведення цієї комунікації 

та від того, як розуміють один одного учасники цієї взаємодії,, залежить не лише професійна 

діяльність, а й життя людей. У професійній діяльності пілота та диспетчера управління 

повітряним рухом розвиток комунікативних умінь є одним з важливих складників, що 

сприяє продуктивному міжособистісному спілкуванню як у стандартних, так і в 

екстремальних умовах. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION ABILITIES IN FOREIGN 

LANGUAGE AS CONDITION OF PILOTS AND CONTROLLERS’ SUCCESSFUL 

ACTIVITY 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the efficiency of the educational 

process in the flight school through the development of communicative skills. Modern social and 

economic conditions require a new approach to the education system, and the expansion of Europe 

brings challenges to increasing student mobility, demands more effective international 

communication, makes easier access to information and facilitates better mutual understanding. In 

the aviation sector, communication is one of the main components of professional activity, since 

during the flight, the pilot and the controller must conduct not only standard radio communication, 

but also communication in the extreme conditions, where there is stress, shortage of time, increased 

complexity of tasks and lack of information for taking decisions. 

The issue of flight safety was a prerequisite for introducing increased requirements for the 

obtained level of pilots and controllers’ English language proficiency. In spite of significant 

progress in the field of improving aircraft technology in terms of increasing the reliability of its 

operation, there is an increase in human casualties and material damage due to accidents and 

catastrophes. That is why specialists are increasingly focusing their attention not on the technical 

reliability of the aircraft, but on the role of the human factor in flight safety. 

Document 9835 issued by the International Civil Aviation Organization states that in three 

catastrophes, which appear to be different in nature: aircraft collisions on the ground, full use of fuel, 

aircraft collisions with the ground, – 800 people died due to insufficient English knowledge. In 

addition, every year there are numerous reports of incidents and collision avoidance due to language 

problems. English is a significant component of preparing future pilot and controller, as global 

experience proves that improving the level of fluency in it will reduce potential risks during the flight. 

We divide the dominant functions implemented in the dialogue between the pilot and air 

traffic controller into four categories in accordance with the role they play in their performance: an 

inducement to action; exchange of information; maintenance of adequate relations between the 

pilot and the dispatcher; dialogue management. Thus, we distinguish the main communicative skills 

in the process of radiocommunoication: the ability to induce action (ability to express an order, 

request, confirmation, prohibition, recommendation); information abilities (ability to provide 
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necessary information for carrying out professional activity); regulatory abilities (ability to 

communicate politely, ability to insist); interactive abilities (ability to paraphrase, ability to 

respond quickly to replicas, ability to listen). The development of these abilities in foreign 

communication activities will ensure the effectiveness of the educational process, prepare future 

professionals for the chosen profession and ensure the reliability of professional communication. 

Key words: professional communication, communicative skills, future pilots and controllers, 

human factor, flight safety. 
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Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-

БУДІВЕЛЬНИКІВ  

 

У нових соціально-економічних умовах професійна вища освіта підтверджує свій 

високий статус, оскільки саме вона буде сприяти переходу до європейського суспільства, а 

отже, і формуванню пріоритетів розвитку держави. У цьому процесі високоосвічена 

молодь головний стратегічний резерв соціально-економічних реформ в Україні, без якого 

неможливий подальший розвиток суспільства. Культура мовлення є одним із 

найважливіших показників цивілізованості суспільства. Адже процес опанування мови та її 

культури пов’язаний зі здобуттям та розвитком навичок правильно розмовляти й писати, 

вмінням точно формулювати та висловлювати свою думку, активно використовувати мовні 

знання у спілкуванні та грамотно застосовувати їх.  

Ключові слова: культура мови, культура мовлення,жаргонізми, сленгізми, українська 

мова за професійним спрямуванням. 

 

Постановка проблеми. Прагнучи набути статусу розвиненої країни, Україна 

підтримує розвиток багатоступеневої системи освіти, зростання інтелектуального потенціалу 

суспільства: адже, за прогнозами ЮНЕСКО, рівня національного добробуту, що відповідає 

світовим стандартам, досягнуть лише ті країни, працездатне населення яких на 40 – 60 

відсотків будуть становити особи з вищою освітою. 

Вектор сучасної політики і стратегії держави в розвитку національної системи освіти 

спрямований на її подальшу адаптацію до умов соціально орієнтованої економіки, 

трансформацію та інтеграцію в європейське й світове співтовариство. 

Освіта є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, 

відтворення продуктивних сил суспільства. Ця гуманітарна сфера спрямована на забезпечення 

фундаментальної наукової, загальнокультурної, професійної підготовки особистості, 

формування інтелектуального потенціалу нації і всебічний розвиток особистості як найвищої 

цінності суспільства. У цьому важливому процесі мабуть найголовніша роль відведена мовній 

підготовці, бо як справедливо зазначав М. В. Ломоносов: «Тупа оратория, косноязычная 

поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без 

знания языка». Отже, на нашу думку, піднесення мовної/мовленнєвої культури української 

технічної еліти, озброєння знаннями стилістичних багатств рідної мови насамперед молоді, яка 

здобуває вищу освіту й використовуватиме слово як знаряддя праці, носій інформації, 

професійну вербальну зброю та засіб духовного впливу є найважливішим завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор показав, що проблема 

формування культури мовлення у майбутньої технічної еліти знайшла відображення у 

дослідженнях відомих науковців (Н. Бабич, С. Єрмоленко, С. Караванський, А. Коваль та ін.). 

Мета статті. Поділитися власним досвідом роботи зі студентами інженерних 

спеціальностей, зокрема інженерами-будівельниками, щодо удосконалення культури 

власного мовлення. 

Виклад основного матеріалу. Висока культура мови – це не інтелігентська 

забаганка, а життєва необхідність. Тому мова спеціаліста, на нашу думку, має свідчити про 

його високу культуру, освіченість. Тож плекання культури мови студентів – обов’язок 

кожного викладача. Наше завдання – берегти,як скарб, рідну мову, поглиблювати знання 
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студентів з основ української мови, вчити їх свідомо ставитися до своєї мови, постійно 

відчувати відповідальність за рідне слово. Інакше, як писав К.Паустовський: «Людина, 

байдужа до рідної мови, – дикун… Байдужість до мови пояснюється цілковитою байдужістю 

до минулого, теперішнього і майбутнього народу». 

Мова – лише дзеркало нас самих. Зазирнімо до нього, як у власну душу. Що 

побачимо? Що почуємо? 

Розповсюджувати чутки – поширювати чутки 

Теплитась надія – жевріла надія 

Чисельний натовп – численний натовп 

Приватні причини- особисті причини 

В мою адресу – на мою адресу 

Включити мікрофон – увімкнути мікрофон 

Комісія настоює замість комісія наполягає 

Поступили кошти в об’ємі – надійшли кошти в обсязі 

Закон виглядав би наступним чином – закон був би таким 

В противному випадку – у протилежному випадку 

Слідуюче питання – таке питання 

Поставити відмітку – поставити позначку 

В пункті 5 говориться – у пункті 5 йдеться 

Приділити увагу – звернути увагу 

Заборгованість порядка 20 тис. – заборгованість близько 20 тис. 

Погляди співпадають – погляди збігаються 

 

Мова – одне з найнебезпечніших благ: вона нещадно викриває кожного і відображає 

загальну тенденцію суспільного безладу. Мова завжди буде лише копією людини і держави. 

Влада – це сила закону. Внормована мова – одна з базових сил цієї влади. 

Мова – не тільки засіб державного спілкування, а феномен, дотичний до культури, 

духовності, самовизначення нації. Українська мова є високо розвиненою, європейською, 

пов’язаною з глибокими і багатими традиціями прадавньої цивілізації. На думку академіка 

Д.Гродзинського, лихо, що переслідує Україну, зумовлене руйнацією ментальності 

української людини. У Східній Україні під російським впливом значно послабилися такі 

типово українські риси менталітету, як висока мораль, охайність, чистота, культ краси, 

толерантність. 

Викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у вищому 

навчальному закладі негуманітарного профілю дає підстави зробити невтішний висновок 

щодо культури індивідуального мовлення студентів. Стрімке та постійне прискорення й 

оновлення сучасного життя перетворюють спілкування в молодіжному середовищі на 

динамічну систему, що стимулює зміни комунікативних форм і являє для молоді самостійну 

цінність. Наслідком своєрідного бажання переінакшити світ на свій лад є молодіжний сленг 

та жаргон – певна динамічна частина мови, що спирається на її систему й розвивається за 

законами цієї мови. Плануючи курсу, слід вирізнити окрему тему присвячену чистоті мови, 

зробивши акценти підчас викладу теми на відсутності у мовленні студентської молоді сленгу 

та жаргону. Пояснюючи цю тему на практичних заняттях, слід зазначити, що у фаховій 

літературі [1; 2; 3] визначені деякі соціально-психічні механізми розвитку молодіжного 

сленгу та жаргону: 

1) безсвідоме входження особи в мовленнєве середовище певного колективу; 

2) результат самопізнання особистості та її самовизначення в суспільстві; 

3) мовний відбиток сприйняття та оцінки зовнішнього світу особистістю, а отже – 

засіб її самовираження та самоствердження; 

4) іронічне сприйняття навколишнього світу. 

Основний принцип молодіжного сленгу – виклик суспільству, неприйняття його норм, 

зразків, що призводить до низької мовної культури молоді. Недостатнє теоретичне та 
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лексикографічне опрацювання молодіжної лексики, яка останнім часом серед студентства є 

найактивнішим прошарком лексики та основним засобом комунікації, 

За результатами анкетного опитування на думку студентів сленгізми та жаргонізми 

становлять 42% їх активної лексики. Жаргонізми та сленгізми допомагають студентській 

молоді самоствердитись (30%), використовуються для повноти вираження емоцій (22%), 

служать інструментом точної передачі думки (38%), дозволяють виокремитись серед собі 

подібних мовців (10%). 

Найчастіше сленгове мовлення студенти застосовують з одногрупниками (80%) та 

незнайомими людьми – однолітками (20%), що сприяє, на їх погляд, успішному 

спілкуванню. 

Сленгова, жаргонна лексика в основному складається із запозичень з російської та 

англійської мов, що найчастіше контактують з українською в Придніпровському регіоні. 

Основний спосіб творення молодіжної лексики фонетична адаптація лексем 

російської мови: 

пошуршать  – швидко йти, швидко говорити; 

свиснуть  – зникнути, покликати; 

почесать  – йти, йти швидко; 

роздуплитися  – зрозуміти, намагатися зрозуміти щось; 

втирати  – розповідати, доводити свою точку зору; 

відморожуватись      – уникати чого-небудь, кого-небудь; 

клюкать, квасить       – вживати спиртні напої; 

врубитись  – швидко зрозуміти, сприйняти інформацію; 

гнать  – подавати з перебільшенням будь-яку інформацію; 

збритись  – піти без дозволу; 

морозить  – говорити нісенітницю; 

брякнути  – зателефонувати. 

Чималу частку лексики становлять неадаптовані жаргонізми: 

«оторваться»  – яскраво, активно відпочити; 

«подцепить»  – познайомитись; 

«юлить»  – брехати; 

«развести»  – обманути; 

«лечить»  – доводити свою точку зору; 

«втирать»  – насаджувати свою точку зору; 

«отстой»  – щось дуже низької якості; 

«париться»  – довго думати, щось вирішувати; 

«тупить»  – не розуміти, погано сприймати інформацію; 

«вкаливать»  – дуже багато працювати; 

тормозить  – дуже повільно мислити, уповільнено сприймати 

інформацію. 

Поширення інформаційних технологій в навчальному процесі, застосування 

персональних комп’ютерів серед студентської молоді спричинює виникнення молодіжного 

сленгу котрий пов’язаний з комп’ютерною лексикою: 

фейс  – обличчя; 

глюк, глючити  – не працювати, погано працювати; 

вінд  – програма Windows; 

вінт  – вінчестер; 

клава  – клавіатура; 

ксерануть  – зробити копію з документа; 

скан  – пристрій для сканування тексту; 

загуглити.  – розшукати. 

Серед цікавих способів творення сленгізмів та жаргонізмів можна відзначити 

розвиток – полісемії: 
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1)  вмикатись:  
 1) зосередити увагу на чомусь; 

 2) задуматись. 

2)  скорпіони: 
 1) працівники міліції; 

 2)неслухняні діти. 

3)  зелений: 
 1) нова людина в будь-якій справі; 

 2) багата людина. 

4)  торба: 
 1) місце відпочинку, клуб; 

 2) незграбна, повна дівчина. 

5)  гроші: 

 1) канелі; 

2) зелень; 

 3) бабки; 

4) капуста. 

6)  батьки: 

 1) шнурки; 

2) родаки; 

 3) предки; 

4) черепи. 

 

Для студентського сленгу характерне використання фразеологізмів, переважно 

емоційно забарвлених, стилістично знижених, наприклад: 

«гнать понти»  – брехати, говорити неправду; 

«вести базар, правити базар»  – вести пусті розмови, розмовляти; 

«збити фішку»  – укладати вигідну угоду; 

«їздити по вухах»    – надокучати; 

«вилетіти в трубу»   – зазнати поразки. 

Привертає увагу винахідливість студентів, з якою вони утворюють цілі синтаксичні 

групи на означення певних лексичних понять: 

1) Назви осіб: 

а) людина: 

крендель   – людина з особливим, нестерпним характером; 

моська   – людина малого зросту; 

кадр    – неординарна людина; 

лис    – хитра людина; 

бомба    – про повну людину; 

пасажир   – людина спокійного характеру; 

кумар    – людина емоційно збуджена; 

свиня    – про людину нечемну, невиховану; 

рама    – про людину високого зросту ти великої (повної) статури; 

бобер    –  про скупу людину; 

баклан   –   

ручник   –  про людину, що повільно сприймає інформацію,  

осел    – 

тормоз   –  погано її розуміє; 

мамонт, туша  – про людину повної статури; 

морда    – про вредну, примхливу людину; 
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піковий   – про людину кавказької національності; 

зима, мороз   – людина, яка не розуміє інших. 

2) Частини людського тіла: 

руки    – граблі; 

рот    – ящик, піддувало; 

ніс    – дзьоб; 

голова    – диня, тиква, куб, ріпа, дах; 

ноги    – коньки. 

Заслуговують на увагу вигуки, якими передає молодь своє захоплення, не тільки 

великою їх різнозмістовною кількістю (клас, кайф, супер, круто, кльово, чумово, йо, вау, 

ок!), але й тим, що всі вони можуть передавати, залежно від ситуації, зовсім протилежні 

емоції – радість, розчарування, захоплення, подив, роздратування. Тому зрозумілі вони 

можуть бути тільки в контексті та з урахуванням міміки, жестів та інтонації. 

Детально проаналізувавши мовлення студентів доводиться констатувати зниження 

рівня культури мовлення. Більше того, в постійному спілкуванні з молодіжним оточенням ми 

спостерігаємо запозичення лексики молодіжного сленгу і старшим поколінням мовців, що 

взагалі не допустимо. Збідніле, неохайне молодіжне мовлення має свої причини. Перша і 

основна причина, на наш погляд, відсутність високої культури читання художньої 

літератури. Наразі можна запропонувати студентам самостійну роботу, яка полягає у 

самоаналізі власного мовлення: Складіть таблицю вживаних Вами жаргонізмів та 

сленгізмів, укладаючи таблицю перевірте за словником первинне значення слова. Складіть з 

ними словосполучення. Приклад такої роботи поданий у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

 

Жаргон Вживається зі 

значенням 

 

Лексичне значення 

слова 

Словотвірні 

форми слова 

Словосполучення 

бобер ˗ Товста людина 

˗ Скупа людина 

Великий водяний 

(річковий) гризун, що 

дає цінне хутро. 

Бобровий Лісовий бобер 

голова ˗ диня, 

˗ тиква, 

˗ куб, 

˗ ріпа, 

˗ дах 

Частина тіла людини 

або тварини, в якій 

міститься мозок – 

вищий відділ 

центральної нервової 

системи. 

голівонька Світла голова 

крендель людина з 

особливим, 

нестерпним 

характером 

Виріб із тіста 

(звичайно здобного), 

формою схожий на 

вісімку. 

крендельний Пекти кренделі 

моська Людина  малого 

зросту 

Те саме, що мопс. мосьчин Породиста 

моська 

 

Така робота зі словниками надасть можливість розширити активну лексику мовця, 

допоможе уточнити значення слів, які вживає мовець.  

Висновки. Ознаками освіченості, інтелігентності, особливо фахівців з вищою 

освітою, мають стати досконале володіння мовою та висока культура спілкування на різних 

рівнях, у різних сферах, зокрема в науковій, офіційно-діловій, виробничо-професійній, 

оскільки, як твердить академік В. Русанівський, «людина реалізовується в культурі думки, 

культурі праці й культурі мови». Культура і мова, зазначає вчений, об’єднані в царині 
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духовних цінностей кожної людини, всього суспільства, і незаперечним є той факт, що в 

низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності.  

Культура мови – показник загальної культури людини. Згадаймо крилату фразу 

Сократа «Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив», якою давньогрецький філософ образно 

визначив роль мови в характеристиці людини. Теоретичною основою культури мовлення є 

пізнання й осмислення мовних норм, особливостей функціонування стилів літературної 

мови, усвідомлення взаємозв'язків системи мови, структури мовлення й екстралінгвістичних 

структур; практичною — систематична увага мовця до мови і рівня власного мовлення, 

прагнення досягти мовленнєвої майстерності. Досягти високого рівня культури мовлення 

неможливо без високої лінгвістичної свідомості носія мови, любові до мови, постійної 

потреби аналізувати, удосконалювати, шліфувати власне мовлення. Необхідно вдумливо 

читати твори майстрів різних стилів, добре оволодіти мовними нормами, стежити за їх 

змінами, не допускати змішування мовних явищ, проявів інтерференції (використання 

елементів різних мов); критично ставитися до написаного і мовленого слова, не йти за 

“модними” тенденціями у вживанні іншомовних слів, жаргонізмів-кліше (стійких сполучень, 

що використовуються в певних ситуаціях), термінологізмів, «телеграфного» стилю 

мовлення, нарочитої спрощеності тощо. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL LINGUISTIC CULTURE OF STUDENTS-

CONSTRUCTORS 

 

Abstract. In the new socio-economic conditions, professional higher education confirms its 

high status, as it will contribute to the transition to a European society, and, consequently, to the 

formation of priorities for the development of the state. In this process, highly educated youth are 

the main strategic reserve of socio-economic reforms in Ukraine, without which further 

development of society is impossible. Culture of speech is one of the most important indicators of 

civilization of society. After all, the process of mastering the language and its culture is connected 

with the acquisition and development of skills to speak and write correctly, to be able to accurately 

formulate and express their opinions, to actively use language skills in communication and to apply 

them competently.  

The theoretical basis of the culture of speech is the knowledge and comprehension of 

linguistic norms, the peculiarities of the functioning of the literary language styles, the awareness 

of the interconnections of the language system, the structure of speech and extra-linguistic 

structures; practical – the systematic attention of the speaker to the language and level of his own 

speech, the desire to achieve speech skills. It is impossible to achieve a high level of the culture of 

speech without the high linguistic consciousness of the native speaker, the love of language, the 

constant need to analyze, refine, and grind their own speech. It is necessary to think carefully to 

read works of masters of different styles, to master language norms, to follow their changes, to 

avoid mixing of speech phenomena, manifestations of interference (use of elements of different 

languages); to critically treat the written and spoken word, not to follow "trendy" tendencies in the 

use of foreign language words, slang-cliches (stable combinations used in certain situations), 

terminology, telegraphic style of speech, deliberate simplicity, etc. 

Key words: language culture, speech culture, jargon, slengizms, Ukrainian language in 

professional orientation 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

В статье рассматривается лингвострановедческий аспект в преподавании русского 

языка как иностранного. Поскольку язык и культура являются основными кодами, с помощью 

которых осуществляется общение между людьми. Без понимания культуры народа 

невозможно изучать язык как средство общения. Ознакомление с культурой, историей и 

традициями страны изучаемого языка обеспечивает иностранным студентам необходимые 

фоновые знания, а также в ходе взаимодействия языковой структуры и страноведческой 

информации создается органичная система коммуникативных навыков и умений.  

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческий аспект, фоновые 

знания, языковая структура, умения, навыки, язык, культура, местное страноведение. 

 

Постановка проблеми. Изучающие иностранный язык обычно стремятся прежде 

всего овладеть еще одним способом участия в коммуникации. Однако, усваивая язык, 

человек одновременно проникает в новую национальную культуру, получает огромное 

духовное богатство, хранимое изучаемым языком. В частности, иностранные студенты, 

которые обучаются в Украине, осваивая русский (украинский) язык, получают реальную и 

высокоэффективную возможность приобщиться к украинской национальной культуре и 

истории, к современной жизни украинского народа. 

Анализ основных последних исследований и публикаций. Данная проблема 

рассматривалась в работах: Верещагина Е. М., Костомарова В. Т., Исаевой И. А., 

Колоярцевой  Н. П., Курковой Н. Л., Тарко Г. Н., Огневой Е. А., Мальцевой Д. Г., 

Ощепковой В. В., Давитовой П. И.  

Цель статьи показать, что лингвострановедение – один из перспективнейших 

разделов методики преподавания русского языка как иностранного. Поскольку во-первых, 

предметом лингвострановедения является анализ языка (русского/украинского) с целью 

выявления в нем национально-культурной семантики. Во-вторых, в предмет преподавания 

входит поиск преподавательских приемов, презентации закрепления и активации 

национально-специфических языковых единиц и культуроведческого прочтения текстов на 

практических занятиях по языку. 

Изложение основного материала. Общая цель обучения русскому языку студентов-

иностранцев вузов нефилологического профиля в условиях языковой среды является 

комплексной, включающей в себя практическую (коммуникативную), образовательную и 

воспитательную цели, которые находятся в тесном взаимодействии с задачами подготовки 

специалистов для зарубежных государств. 



ISSN 2522-1477. Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки__________________________ 

 

326 

 

Образовательная и воспитательная цели могут быть реализованы лишь при условии 

достижения студентами определенного уровня владения языком, поэтому коммуникативная 

цель является ведущей. Эта цель осуществляется путем формирования у студентов 

необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении и письме, 

обеспечивая им в конечном итоге: 

- овладение специальностью; 

- общении в условиях языковой среды (учебно-бытовой, профессиональ-ной, 

повседневно-бытовой, культурной). 

Коммуникативные цели и задачи для каждого из видов речевой деятельности 

предъявляются студентам-нефилологам в учебно-профессиональной сфере, в других сферах 

эти требования определенным образом ограничены. 

В настоящее время выдвигается новый аспект в преподавании языков – 

лингвострановедческий. Большую роль в создании лингвострановедения сыграли работы 

Е. И. Верещагина и В. Г. Костомарова, особенно монография «Язык и культура». В ней дана 

стройная система понятий лингвострановедения, описаны приемы и средства презентации 

страноведческой информации в учебном процессе. По определению авторов 

лингвострановедение – это совокупность способов ознакомления иностранных студентов с 

современной украинской действительностью через посредство русского языка и в процессе 

его изучения. Лингвострановедение, равно как и страноведение, играет большую роль в 

облегчении и ускорении аккультурации личности в условиях новой для нее культуры. 

Широкий культурологический фон способствует как развитию лингвистических 

навыков и умений (обогащение лексики, навык переводческой деятельности, умение 

работать с фразеологизмами), так и знакомит обучаемого с конкретными аспектами 

иноязычной культуры. Это позволяет снять многие трудности, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты. Язык и культура являются основными кодами, с помощью которых 

осуществляется общение между людьми. Без понимания культуры народа, которые 

сформировали образ мышления тех людей, с которыми предстоит взаимодействовать, 

невозможно изучать язык как средство общения. Только при знании культуры можно 

обеспечить иностранным студентам необходимые фоновые знания, без которых невозможно 

реальное общение. В ходе взаимодействия языковой структуры и страноведческой 

информации создается органическая система коммуникативных навыков и умений. Если 

сравнить две национальные культуры, то можно сделать вывод, что они никогда не 

совпадают полностью. Это следует из того, что каждая состоит из национальных и 

интернациональных элементов. 

Разработка лингвострановедческих задач вызвала необходимость решения вопроса об 

усилении познавательной и воспитательной функции обучения русскому языку как 

иностранному, о содержательной стороне учебных материалов, о сочетании учебной 

(преподавание языка) и страноведческой (ознакомление с Украиной) работы в комплексном 

лингвострановедческом направлении и, соответственно, об их едином планировании. 

Лингвострановедческий аспект обучения выдвигает ряд требований, с которыми 

нельзя не считаться в процессе преподавания русского языка как иностранного: 

1. Построение учебного процесса в основном на материалах современной 

украинской действительности как реализация основной дидактической установки 

лингвострановедения – преподавание РКИ на материале культуры украинского народа, 

страны, в которой обучаются иностранные студенты. 

2. Системность и концентризм в подаче фоновых знаний. 

3. Семантизация слов с культурным компонентом языковых носителей 

страноведческой информации. 

4. Согласованность подаваемой страноведческой информации с языковыми 

знаниями студентов. 

5. Достоверность слухового и зрительного рядов. 

6. Коммуникативная направленность обучения на страноведческом материале. 
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7. Учет родной культуры иностранных студентов. 

8. Органическое единство аудиторной и внеаудиторной работы. 

9. Координация лингвострановедческой работы преподавателей РКИ и 

специализированных кафедр. 

10. Формирование лингвострановедческой компетенции. 

Под лингвострановедческой компетенцией языковой личности мы понимаем 

способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях 

лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики и умениях 

адекватного их применения в ситуациях межкультурного общения, а также умениях 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения. Обучение построенное с 

применением лингвострановедческих и страноведческих материалов, безусловно повышает 

интерес студентов к изучению РКИ путем развития внутренней мотивации при помощи 

переноса центра процесса обучения с преподавателя на студента. Благодаря использованию 

лингвострановедческих и страноведческих материалов на занятиях по русскому языку как 

иностранному, которые отличаются коммуникативно-прагматической направленностью, 

формируют самостоятельность и творчество у студентов, высокую активность и 

заинтересованность в изучении языка. 

Учебные пособия по русскому  как иностранному содержат информацию о культуре 

Украины, ее истории, образе жизни украинцев. Следует отметить, что особо значимыми 

являются вопросы о значении языка как неотъемлемой части национальной культуры; о 

соотношении украинской и родной культуры обучающихся; о содержании и принципах 

создания страноведческих минимумов; о роли языковых источников страноведческой 

информации в развитии и формировании речевых навыков. Круг вопросов, рассматриваемых 

с лингвострановедческой точки зрения, количественно велик и разнообразен. К объектам 

лингвострановедческой методики обычно относят: 

- сведения о стране, в которой обучается студент; 

- сведения о формах речевого общения; 

- приемы и способы невербальной коммуникации (жесты, мимика и т.д.); 

- приемы и способы введения безэквивалентной и фоновой лексики. 

Итак, один из объектов лингвострановедения – сведения о стране, в которой 

обучается студент. При классификации страноведческих сведений выделяют статичные и 

подвижные лингвострановедческие данные. Лингвострановедение – это статичная сторона. 

Это сведения о различных реалиях современной жизни, которые можно найти в учебниках. 

Подвижные страноведческие сведения относятся к повседневно значимым и бытовым 

ситуациям. Для знакомства с такой страноведческой информацией используются материалы 

интернета, материалы СМИ. 

Особенно значимой на продвинутом этапе является ориентация на узкую 

специализацию и одновременно на расширение и углубление знакомства с историей и 

культурой современного украинского общества. Важность профессиональной 

направленности обучения русскому зыку как иностранному обусловлена тем, что русский 

язык является основой овладения будущей специальностью, средством расширения 

кругозора и будущего специалиста и углубления его специализации. 

Использование текстов по специальности занимает значительное место в учебной 

программе курса русского языка как иностранного. Основным материалом по 

специальности, несущим лингвострановедческую нагрузку, является авиация. 

Расширение знаний иностранных студентов об украинской авиации знакомит их не 

только с авиационными и техническими реалиями, что положительно сказывается на 

изучении основных специальных дисциплин и способствует большей профессиональной 

ориентации учащихся, но и дает им богатый лингвострановедческий материал. 

Как было сказано выше, лингвострановедческое преподавание русского языка 

иностранцам тесно связано с отбором учебного материала. В этом отношении местный 
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страноведческий материал, используемый на занятиях, является неотъемлемым элементом 

содержания учебного процесса. Следует сразу отметить, что местное страноведение не 

противопоставляется страноведению вообще, а представляет своеобразную составную часть 

его. 

Таким образом, при организации учебного процесса следует учитывать не только 

специфику контингента, но и место обучения. На этом следует акцентировать внимание, т.к. 

нередко без внимания остается место обучения. Одной из причин сложившегося положения 

можно считать отсутствие пособий, построенных на местном страноведческом материале.  

Цели и задачи, которые преследуются при введении местного страноведческого 

материала в целом те же, что и в лингвострановедении вообще, но в данном случае они имеют 

конкретное преломление. Так, для решения познавательных задач можно дополнительно 

привлечь факты из жизни той области и того города, где обучаются иностранные студенты. 

Местное страноведение повышает мотивацию изучения языка: прибыв в новый город, 

студенты интересуются его особыми приметами, возникает жизненная необходимость лучше 

узнать город, понять нравы и обычаи его жителей. 

Аналогично тому, как различают общее страноведение и лингвострановедение, 

следует четко различать местное страноведение и лингвострановедение с использованием 

местного краеведческого материала, то есть «местное лингвострановедение». 

Если мы говорим о местном страноведении, то имеем ввиду ознакомление с данным 

городом не только через посредничество русского языка в процессе его преподавания. 

Знакомство с городом, внешнее и внутреннее, осуществляется в самых различных формах: 

беседы о городе, использовании литературы страноведческого характера, организация 

экскурсий. 

Определенная специфичность преподавания РКИ с учетом «местного 

лингвострановедения» может быть раскрыта в разных аспектах: 

- в аспекте рассмотрения культурного компонента лексики. Так, в среде 

безэквивалентной  лексики с учетом местных условий в качестве нужных выступают слова, 

которые в условиях другого города вряд ли будут вводиться в словарь учащихся. В наших 

условиях оказываются такие безэквивалентные слова: Кропивницкий, завод «Гидросила», 

Летная академия НАУ, ул. Дворцовая. 

В сфере фоновой лексики учет «местного лингвострановедения» создает некоторые 

«вариации фона». В круг фоновой лексики, тематически связанной с тем или иным словом, 

могут включаться такие слова, которые валентны только в данных конкретных условиях: 

названия исторически сложившихся районов – Лелековка, Ковалёвка, Николаевка, Кущёвка, 

Завадовка; название реки – Ятрань. 

Во-вторых – интересные особенности обнаруживаются при рассмотрении вопросов 

местного страноведения в связи с проблемой фоновых явлений. Учет минимума фоновых 

знаний становится актуальным при создании учебных текстов, отражающих местные 

условия, и при работе над ними учащихся; в первую очередь выделяются те фоновые знания, 

которые являются ценными для всех носителей языка, и одновременно отражают 

своеобразие края. В отношении Кропивницкого это будут, например, сведения об истории 

возникновения города, о его переименовании, сведения о выдающихся людях, чьи имена 

связаны с городом (Леонид Мациевич, Степняк-Кравчинский, Ференц Лист, Марко 

Кропивницкий, Иван Карпенко-Карый и др.). 

Важно также учитывать и то, как определить уровень владения информации. Выявить 

у обучаемых степень владения страноведческой и социокультурной информацией позволяют 

лингвострановедческие тесты, специально разработанные по каждой теме. Основные 

требования к тестам: доступность по содержанию используемого материала; простота по 

структуре; экономность по времени его выполнения; простота проверки выполненного 

задания; охват большого количества студентов одновременно. Лингвострановедческие тесты 

целесообразно использовать на занятии как средство проверки знания фактического 

лингвострановедческого материала. Такие тесты можно одновременно рассматривать как 



                                                                                                                                                                 2018 р., Випуск 3 

 

329 

 

средство организации различных видов внеаудиторных мероприятий (олимпиады, 

викторины, КВН, Дни недели страны изучаемого языка). Таким образом, организация 

обучения РКИ в тесной связи с национальной культурой народа, лингвострановедческая 

«окраска» обучения в целом, учебных материалов, в частности, будет способствовать 

усилению коммуникативно-познавательной мотивации у иностранных студентов, 

расширению их общекультурного кругозора, позволит также разнообразить приемы и формы 

работ, апеллировать к интеллекту и эмоциональной сферы обучаемых, наиболее эффективно 

реализовать общедидактическое требование сочетания обучения с воспитанием. Реализация 

таких подходов в обучении позволит повысить мотивацию, активность, инициативу студента 

на занятии, а значит возникает потребность, необходимость в получении знаний и в 

овладении умениями и навыками по русскому языку как иностранному.  

Выводы. Таким образом лингвострановедческий подход к обучению РКИ, учитывает 

взаимодействие культуры и языка, также представляет этот процесс в виде целостной 

структуры единиц, в единстве их языкового и внеязыкового содержания. С практической 

точки зрения лингвострановедение обогащает знания об Украине конкретными и 

убедительными сведениями из различных областей жизни общества; служит источником 

информации для речевой и мыслительной деятельности. 
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LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING AS A 

FOREIGN LANGUAGE IN THE TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Abstract. The article considers linguistic-cultural aspect in the process of teaching the  

Russian language teaching as a foreign language. Any language and culture are the basic codes so 

with their help people have opportunity to communicate all over the world. It’s impossible to learn 

any language as a means of communication without understanding of people’s culture. 

The process of familiarization with culture, history and traditions of the country of the 

learning language can help foreign students to get necessary background knowledge. Moreover in 

the course of interaction of language structure and regional information creates organic system of 

communicative skills and abilities. 

Intercultural communication is an adequate mutual understanding of two participants in a 

communicative’s act belonging to different national cultures. Even if they speak the same language, 

people can not always understand each other correctly, and the reason is often the difference of 

cultures. 

That is why linguistic and cultural direction in the teaching of the Russian/Ukrainian 

language primarily pursues the goal – to ensure intercultural communication and mutual 

understanding between speaking partners. 

This is such brief information about the culture, without information about the culture, it is 

impossible to understand correctly the relationship between and culture, with linguistic and 

cultural problems. 

The linguistic and cultural explores the language in order to identify national – cultural 

semantics in it develops methodical techniques and ways of this semantics in class. 

An Analysis of national and cultural semantics in linguistic and cultural is carried out in 

order to use it in the educational process, and not with a cognitive purpose. 

Key words: linguistics, linguistic-cultural aspect, background knowledge, language 

structure, skills, abilities, language, culture, history, traditions, local country study. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті автор висвітлює специфічні можливості використання мультимедійних 

презентацій у процесі вивчення авіаційної англійської мови майбутніми фахівцями авіаційної 

галузі, ділиться досвідом використання  мультимедійних презентацій при вивченні 

авіаційної англійської мови курсантами Льотної академії. Окреслюються задачі, які 

розв’язуються при використанні мультимедійних презентацій. Показані функції, які виконує 

використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення авіаційної англійської мови. 

Ключові слова: майбутні фахівці авіаційної галузі, мультимедійна презентація, 

авіаційна англійська мова, мовленнєва компетенція, мовленнєва діяльність, мовна 

компетенція, компетенція в аудіюванні і говорінні. 

 

Постановка проблеми. Провідним напрямком в оволодінні англійською мовою 

курсантів авіаційного вищого навчального закладу є здобуття ними такого рівня мовленнєвої 

компетенції, яка б дозволяла користуватися англійською мовою як мовою Міжнародної 

організації цивільної авіації (ICAO). Потреба у фахівцях, які вільно володіють, як розмовною, 

так і авіаційною англійською мовою, зумовлює пошук ефективних педагогічних технологій, 

що сприяють інтенсифікації освітнього процесу. Особливої актуальності у сучасних вищих 

закладах освіти набуває використання комп'ютерних інформаційних технологій, завдяки їх 

технічним можливостям задоволення прагнення до візуального сприйняття. Зокрема, 

використання мультимедійних презентацій полегшує процес сприймання, запам'ятовування, 

дозволяє підвищувати самостійність і відповідальність майбутніх фахівців, розвиває інтерес до 

наступної професійної діяльності, формує потребу у вдосконаленні спеціальної компетенції в 

оволодінні англійською мовою як мовою професійної діяльності, робить освітній процес більш 

динамічним, сприяє формуванню яскравих уявлень про мовні та мовленнєві явища, що 

вивчаються. До того ж, для сучасного студента вищого освітнього закладу, майбутнього 

фахівця авіаційної галузі традиційні джерела інформації (підручник, мовлення викладача) 

втрачають значення як основа для формування мовленнєвої професійної компетенції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою і впровадженням в освітній 

процес інформаційних комп'ютерних технологій займаються Р. Гуревич, В. Євдокимов, 

М. Жалдак, Е. Машбиць, Е. Полат та ін. Питанням використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі при вивченні іноземних мов у вищій школі присвячені дослідження 

Т. Коробейнікової, І. Костікової, Н. Лямзіної, О.Москалець, О. Синекоп, C. Шевченко та ін. 

О. Левченко, М. Опалєв, Ю. Попов, О. Тарнопольський та ін. розкривають особливості 

створення та використання мультимедійних презентацій у процесі навчання. У цих роботах 

розкриваються питання пов'язані із застосуванням мультимедійних презентацій як додаткових 

засобів організації навчального процесу в межах традиційної системи освіти. У процесі вивчення 

англійської мови майбутніми фахівцями авіаційної галузі має реалізуватися мета подальшого 

розвитку навичок аудіювання та мовлення, ведення вільної бесіди зі спеціалістами аналогічного 

профілю на професійні теми, поглиблення навичок користування довідковою літературою та 

словниками під час самостійної роботи, тому важливим аспектом застосування мультимедійних 

презентацій є активна взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу, використання 

інформації, що подається за допомогою аудіозаписів, адже фахівець авіаційної галузі часто 

спілкується іноземною мовою не безпосередньо із слухачем, а через технічні пристрої. 
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Мета статті. У пропонованій статті висвітлюємо специфічні можливості 

використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення авіаційної англійської мови 

майбутніми фахівцями галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оволодіння курсантами, майбутніми 

фахівцями авіаційної галузі авіаційною англійською мовою може відбуватися лише через 

реалізацію комунікативно-діяльнісного підходу, що вимагає комунікативної активності тих, 

хто навчається, розвитку комунікативних дій викладача і курсантів (А. Вітряк, 

Л. Герасименко, А. Личук, О. Москаленко, В. Півень, Є. Токар, І. Файнман та ін.). Одним із 

ефективних засобів навчання, що сприяє реалізації комунікативно-діяльнісного підходу, є 

мультимедійна презентація, адже у процесі роботи з мультимедійною презентацією, в якій 

відображається послідовність кроків спілкування, задаються зміст, ключові опори, 

відбувається навчання засобу спілкування учасників освітнього процесу, оволодіння 

іноземною мовою із врахуванням специфіки наступної професійної діяльності. 

Мультимедійна презентація розглядається як сукупність текстів, зображень, звуку, 

відео, анімації й інших засобів представлення інформації, що виконує роль наочного 

зображення певного матеріалу й подається за допомогою комп'ютера. Використання 

мультимедіа створює умови, коли різні середовища доповнюють одне одного, забезпечуючи 

множинні канали інформації. 

Мультимедійні презентації дозволяють здійснювати віртуальну взаємодію 

користувача з об’єктами, які знаходять своє відображення на екрані, створювати 

інформаційний і візуальний образ обʼєкту чи явища. 

У процесі вивчення авіаційної англійської мови курсанти мають оволодіти 

мовленнєвою компетенцією відповідно до вимог (Doc 9835), що пред’являються до рівня 

володіння міжнародною авіаційною мовою радіозв’язку пілотами й диспетчерами повітряним 

рухом неангломовних країн [1]. Мовленнєва компетенція розглядається як уміння 

користуватися лінгвістичною системою з метою спілкування відповідно до ситуації. Для 

адекватного, доречного, практичного використання мови в конкретних ситуаціях, 

висловлювання думок, бажань, намірів, міркувань, припущень тощо необхідно використовувати 

як мовні, так і позамовні засоби та інтонаційні засоби виразності мовлення. Явище мовленнєвої 

діяльності глибоко досліджене О. Леонтьєвим [2]. На думку І. Зимньої, мовленнєва діяльність – 

це активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування 

процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою [3]. 

Поняття «мовна компетенція», як внутрішня ментальна граматика індивіда, що введене 

Н. Хомським [4], тісно пов’язане із поняттям «мовленнєва компетентність», яке визначається 

О. Залевською як знання правил використання мовних знаків [5].  

Особливу увагу під час занять із курсантами звертаємо на формування компетенції в 

аудіюванні (слухати й розуміти зміст висловлювання, аналізувати й оцінювати усне 

висловлювання, добирати з прослуханої інформації елементи, які є необхідними для 

розв’язування професійних завдань у процесі спілкування) та говорінні (об’єднувати зразки 

мовлення рівня фрази в одну понадфразову єдність, самостійно будувати висловлювання 

надфразового рівня, створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних 

функціонально-смислових типів мовлення), оскільки радіозв’язок між пілотами повітряних 

суден та диспетчерами управління повітряним рухом здійснюється виключно за допомогою 

слухового аналізатора. 

У нашому досвіді мультимедійні презентації ми використовуємо для розв’язання 

різноманітних задач. 

Перш за все, відбувається введення нової лексики з ілюстраціями термінології на 

основі аудіо- чи відеозаписів. При цьому ми не лише припускаємо послідовну, лінійну 

обробку тексту курсантами, а створюємо такі презентації, які надають змогу встановлювати 

асоціативні зв'язки між окремими термінами, фрагментами. Якщо курсантам не зрозуміла 

певна інформація, вони зустріли незнайомий термін, то вони можуть перейти до сторінки, де 
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з'ясовується це поняття, а потім повертаються на вихідну позицію і продовжують роботу з 

вихідним текстом. 

Одним із способів використання мультимедійних презентацій є поєднання 

прослуховування тексту (запису ведення переговорів, текстів загальної авіаційної тематики) 

з одночасним предʼявленням на слайдах термінології, що вивчається, презентацією 

структурного матеріалу, що повторюється. Під час роботи з презентаціями у курсантів 

задіяні слухові й візуальні канали сприйняття, що особливо важливим є у навчанні майбутніх 

фахівців авіаційної галузі, адже у процесі їхньої наступної професійної діяльності, як 

правило, будуть задіяні лише слухові канали сприйняття, оскільки переговори між екіпажем 

і диспетчером управління повітряним рухом ведуться за допомогою слухового аналізатора, 

що ускладнює сприйняття та розуміння інформації, яка передається. Поєднання аудіозапису 

та візуального сприйняття структурних конструкцій на мультимедійних презентаціях 

дозволяє реалізувати принцип урахування індивідуальних особливостей курсантів із різним 

початковим рівнем володіння англійської мовою. 

Ефективною є парна робота курсантів у процесі організації діалогового та 

полілогового спілкування «пілот – диспетчер», коли на презентації представлена конкретна 

професійна ситуація, репліки пілота, а курсант у ролі «диспетчера» має відповідним чином 

реагувати або ж передбачити зміст наступного висловлювання дійової особи. У цьому разі 

майбутні фахівці ознайомлюються з особливостями вимовного аспекту мовленнєвої 

діяльності неангломовних носіїв мови. Ми практикуємо і поєднання мовленнєвої діяльності 

курсантів із презентаціями, на яких представлені фрагменти мовлення пілотів, диспетчерів в 

умовах додаткового шуму. 

Більш складною формою роботи є групова робота курсантів у процесі застосування 

методу інциденту, що базується на описові певної суперечності із окресленням дійових осіб і 

обставин, які виникають у конкретній професійній діяльності. На перших слайдах 

презентації ми пропонуємо матеріали безпосередніх радіотелефонних переговорів різних 

авіаційних подій, відеофільми каналу National Geographic «Air Crash Investigations», 

відеокліпи різних авіаційних подій з програм новин. Курсантам потрібно самостійно 

прийняти рішення. Для допомоги у прийнятті рішення на наступних слайдах з’являються, 

наприклад, ключові слова із повідомлення, або ж нові фрази з їх перекладом, які є підказкою 

для прийняття рішення. Далі курсанти знайомляться із прийнятим рішенням учасниками 

події і наслідками такого рішення. 

Одним із напрямків застосування мультимедійних презентацій є формування у 

курсантів умінь презентації результатів своєї діяльності. В ході такої роботи курсанти 

можуть мотивувати своїх колег до розгляду певного питання, ухвалення рішення та 

виконання дії, переконання у реальності й потенційному успіхові певної пропозиції, 

інформування колег про важливі факти чи положення майбутньої професійної діяльності. 

Робота над створенням мультимедійної презентації, що об’єднує вербальні та невербальні 

засоби комунікації, а потім і її представлення на занятті сприяє розвитку мовної та 

мовленнєвої комунікації майбутніх фахівців авіаційної галузі, особливо у разі організації 

роботи на занятті таким чином, що курсанти не лише виголошують текст, що написаний на 

слайдах, але й коментують його та зображення, відповідають на запитання своїх колег. В той 

же час, це і спосіб контролю рівня сформованості комунікативних умінь у поєднанні із 

професійними знаннями та мовленнєвою компетенцією. 

У процесі створення курсантами мультимедійних презентацій звертаємо увагу на такі 

аспекти: дотримання прийнятих у авіаційній англійській мові правил; достовірність 

представленої інформації; вказівка на джерело інформації, використання автентичних 

матеріалів; лаконічність і максимальна стислість тексту на слайді; відповідність зображень і 

тексту; логічна завершеність кожного текстового фрагменту; оригінальність подачі інформації; 

обґрунтованість і раціональність використання графічних об’єктів та анімації. Наголошуємо 

курсантам, що готуючись до представлення своєї роботи колегам, необхідно звернути увагу на 

те, що текст усного виступу доповнює і описує те, що відображається на екрані. 
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При розробці курсантами презентацій на основі підібраних ними із Інтернету 

відеосюжетів, автентичних текстів щодо новітніх авіаційних технологій здійснення польотів, 

конструкції та будівництва сучасних аеропортів, обслуговування аеропортів та польотів у 

різних країнах світу ми беремо до уваги поступальність у нарощуванні складності та 

вибудовуванні їх так, щоб за тематикою вони відповідали ситуаціям майбутньої діяльності 

авіафахівців. Спираючись на автентичні тексти курсанти не тільки знайомляться із 

технологіями здійснення та обслуговування польотів в різних країнах, але й оволодівають 

лексичними, мовленнєвими, фонетичними уміннями та навичками, долають мовленнєві 

бар’єри здійснення комунікації іноземною мовою. 

Отже, використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення авіаційної 

англійської мови, на нашу думку, виконує такі функції: інформативну, оскільки слайд 

презентації є джерелом мовної інформації щодо особливостей ведення радіообміну та 

мовленнєвих конструкцій, курсанти активно користуються інформацією, що попередньо 

відібрана, проаналізована, систематизована викладачем і відповідно представлена в 

презентації; навчальну, коли відбувається полегшення осмислення й запам'ятовування 

навчального матеріалу за рахунок підключення до сприймання як слухового, так і зорового 

аналізаторів, створення мовленнєвих зразків та смислових опор, предметного плану 

висловлювання і його логічної послідовності; розвивальну функцію, що передбачає розвиток 

та зміцнення пам'яті, тренування мислення у процесі аналізу поданої інформації, її 

узагальнення та оцінювання; оцінювально-рефлексивну функцію, що реалізується у процесі 

виконання курсантами завдання визначити ефективність комунікативної взаємодії у процесі 

представлення результатів своєї роботи; організаторську функцію, реалізація якої 

забезпечується через створення штучного іншомовного середовища, стимулювання різних 

видів навчально-пізнавальної діяльності, організації постійної взаємодії курсантів на занятті. 

На нашу думку ефективне використання мультимедійних презентацій у процесі 

вивчення курсантами авіаційної англійської мови забезпечується у разі дотримання таких 

психолого-педагогічних умов: комплексне й систематичне використання; спрямованість на 

діалоговий характер використання мультимедійних презентацій; співвідношення образного й 

логічного компонентів, емоційного й раціонального у процесі розробки змісту 

мультимедійної презентації та роботи з нею на занятті. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Використання мультимедійних 

презентацій сприяє досягненню специфічних цілей навчання авіаційної англійської мови 

майбутніх фахівців авіаційної галузі: розширення лексичного запасу курсантів, розвиток 

усного мовлення, формування готовності до аудіювання різних особливостей мовлення в 

залежності від національної належності мовців, від особливостей їх темпераменту, емоційно-

вольової сфери, рівня інтелекту, рівня володіння професійними навичками пілота або 

авіадиспетчера. Для досягнення сформульованої мети доцільно використовувати різні 

способи роботи із мультимедійними презентаціями. 
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MULTIMEDIA PRESENTATIONS IN THE PROCESS OF AVIATION ENGLISH STUDY 

 

Abstract. In the article the author covers the specific possibilities of multimedia presentation 

usage in the process of Aviation English study by future aviation specialists, shares the experience 

of multimedia presentation usage of Aviation English study by the students of the Flight Academy. 

The multimedia presentation is defined as a set of texts, images, sound, video, animation and 

other means of information introduction that plays a part of the demonstrative representation of the 

specific material and is given through a computer.  

The author presents the tasks which are solved when using multimedia presentations: the 

development of language competence, speech competence, speech activity (especially listening and 

speaking competence); the introduction of new vocabulary with terminology images through audio 

and video recordings; the combination of the text for listening and the simultaneous presentation of 

the new terminology; pair work in dialogue and polilogue arrangement; group work  when using 

the incident method; presentation of the own work results. 

The author shows the functions which the multimedia presentation plays in the process of 

Aviation English study: informative; educational; evaluative and reflexive; organizing. 

The multimedia presentation usage promotes the achievements of the specific aims of Aviation 

English study by future aviation specialists: students’ vocabulary extension; verbal communication 

development; readiness for listening of different speech peculiarities against speakers’ nationalities, 

emotional and resolute field, intelligence, pilot and air traffic controller’s proficiency. 

The effective multimedia presentation usage in Aviation English study is achieved through 

adherences to the following psychological and pedagogical specifications: complex and regular 

use; dialogical trend of the use; coordination of image and logic components, the emotional and the 

reasonable in the process of working out the content of a multimedia presentation and its 

introducing at the class.  

It is essential to use different methods of work with multimedia presentations to reach the 

aim at issue. 

Key words: future aviation specialists, multimedia presentation, Aviation English, speech 

competence, speech activity, language competence, listening and speaking competence. 
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FEATURES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO LINGUISTIC  

AND NON-LINGUISTIC DIRECTIONS 

 

The article deals with the features of teaching a foreign language to students of linguistic 

and non-linguistic specialties. Particular attention is paid to considering the psychological 

characteristics of the student's age. The «special aims» of studying foreign languages are analyzed. 

The article deals with the development of communicative skills in the training of specialists in 

linguistic and non-linguistic specialties. The basics of didactic speech of the future teacher are 

formed on practical classesof a foreign language, starting from the first year of higher education. 

Insufficient attention to this component of vocational training is given already during the first 

pedagogical practice in school. Therefore, the article focuses on the peculiarities of teaching a 

foreign language, depending on the purpose of the student studying the subject. 

Key words: philology, linguistics, profile subject, additional qualification, psychological 

peculiarities. 

 

Today it is hard to imagine any educational institution without learningany foreign language. 

In this case, appropriate attention should be given to teaching the language of a specialty, in other 

words for special professional purposes. 

For the first time, the phrase «English for special purposes» was introduced by 

methodologists from English-speaking countries, and later it began to be used by specialists in the 

study of other foreign languages.The term «English for special purposes» arose in the 1960 s. The 

main reason for the intensification of processes around the study of foreign languages was the 

completion in the Second World War and the growth of scientific and technological and economic 

progress in the relations of foreign-language countries of the war. Especially popular were the 

languages of the states of economic leaders such as the United States of America, Britain, France, 

etc. [3, p. 21]. 

As a result of the positive changes that took place after the Great Patriotic War, there was a 

need for specialists with knowledge of English. No less important argument in this direction is that 

citizens began to be interested in the lives of those who lived successfully and comfortably. 

Everyone understood that English was the key to international business relations, technological 

development, the exchange of experience in various sectors of the national economy, including the 

achievements of medicine. 

It is the change in the motivation of studying foreign languages and the development of 

methods for its study made it possible to conduct multidisciplinary research in this direction not 

only as one aspect of the implementation of the university curriculum, but also as one of the ways to 

expand the boundaries of vocational training based on foreign experience, where language 

knowledge is a compulsory element of reading, translating and communicating in the original 

language. 

The theory and practice of preparing a future teacher of a foreign language now determined 

by two main parameters: language policy and characteristic for her «intercultural measurement». 

The general theoretic and general direction is characteristic for the training of foreign language 

teachers. Typically, there is no pedagogical orientation in textbooks of any foreign language. In our 

opinion, this situation can be explained by the following reasons: first, it is more a traditional 

teaching of teachers, and secondly, greater complexity of the profession of a foreign language 
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teacher. Traditionally, it means that having mastered the classical list of philological disciplines, 

having mastered a foreign language and having passed the course of the methodology, the graduate 

will be fully prepared for the performance of his professional duties. However, in our opinion, only 

a course of the methodology (to a large extent theoretical) and conducting several lessons is not 

enough to consider a graduate student highly trained for professional activity 

The main and priority task in that the studying of foreign languages is the development of 

communicative abilities that is, learning the language as a real means of communication between 

specialists from different countries and different fields of knowledge [5, p. 94-98]. 

Dividing the position of N. F. Borisco [2, p. 3-10], we note that, in view of updating the 

content of linguistic education, the ultimate practical goals of teaching foreign languages in a higher 

linguistic educational institution are to develop the student's personality as a future teacher of 

foreign languages. 

The initial factor in the realization of these goals, according to research L. Ya. Zen [4, p. 29-

33], is the formation of stable positive professional-pedagogical motivation for students as a 

prerequisite for a successful solution of the leading tasks of the formation of the professional-

pedagogical orientation of the student's personality in practical classes with the foreign languages. 

Thus, in conditions of foreign languages curriculum hours, teachers should find ways to 

intensify the process of learning a foreign language – to achieve higher quality of training, 

maximum productivity of the learning process and, accordingly, improve the quality of teaching 

activities of the teacher to fulfill the main goal of teaching the discipline foreign languages - the 

necessary communicative competence in the spheres of professional and situational communication 

in oral and written forms. 

According to Y. Babansky's definition [1, p. 64], the main factors contributing to the 

intensification of the educational process include: increasing the focus of learning, enhancing 

student motivation, increasing the informative capacity of the content of education, and introducing 

innovative technologies.  

One of the possibilities to solve the problem of intensifying the educational process is the 

use of interactive technologies and teaching methods. The use of interactive technologies and 

methods of teaching foreign languages in non-English higher educational establishments can 

develop the ability to study independently, think critically, the ability to self-identify and self-

fulfillment of personality in different types of creative activity.  

The educational function of the game is to consolidate the students' knowledge acquired by 

the students, and contribute to the development of dialogue and monologue broadcasting of young 

people. Motivational-excitatory function manifests itself in stimulating students to perform one or 

training, activating the reserve capabilities of the individual. The orientation function is aimed at 

teaching students to plan their speech activity, teach others to listen to the game and work in a team. 

The compensatory function is to provide the ability to communicate in English in a non-native 

environment and compensates for the lack of the ability to communicate in real-world conditions 

[8, p. 102-108].  

The system of non-traditional tasks and techniques contributes to the more successful 

formation of foreign language skills and abilities. The determining character is situational learning, 

which is based on the development of untapped creative resources of the human brain through the 

inclusion of the individual in a foreign environment. It allows not only to teach students to read the 

information of the carrier of another's language at the level of perception of verbal and phrase 

impulses, but also to intensify the resources of the human brain that are not included in the process 

of processing and assimilating information, eliminate restrictions that impede the free flow of 

thought and its expression. Remember the enormous amount of material helping role-playing games 

and other special techniques. 

Having outlined the main provisions of teaching foreign languages, one can not ignore and 

such an important factor in learning as psychological peculiarities of the student's age. This age, like 

any other period of life, has its own peculiar features and features and is an important stage in the 
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development of personality. During this period there is the formation of a specialist, the formation 

of his outlook, ideals, believes. Student years for a young person should be considered not only as 

preparation for future professional activity, but also as a first step to maturity. 

Student's age is characterized by the most favorable conditions for psychological, biological 

and social development. During this period, the highest speed of memory, reaction. In the 

personality at this stage, the domination is the formation of character and intelligence. The moral 

values and aesthetic feelings are actively developing. Socially active roles of an adult are quickly 

developed: civil, professional, economics, family. Formed and fixed propensities, interests. Life 

goals and aspirations are determined. It achieves a high level of development of physical and 

intellectual forces, actively enlarges creative possibilities and enriches emotional and sensual 

content, blooms external attractiveness. All this often leads to illusions about the inexhaustibility 

and infinity of such a state and leads to irrational dispersal of physical forces [7, p. 29]. 

Student's age is a time of active self-esteem. It can be objective, overestimated and 

understated. Characteristic of a person with an underestimated self-esteem is an undervalued self-

esteem, an unstable self-reflection of himself, an attempt to conceal his true self from the 

environment, to perform a role that, in her opinion, will be more acceptable and spectacular in a 

specific environment. Young people of this type are hypersensitive and vulnerable. They are more 

painfully responsive to criticism, ridicule, contempt, and condemnation. For them, the characteristic 

closeness, self-isolation, the propensity to virtual communication with the world, loneliness. 

Students, freshmen, need special attention, care and help. The conditions of life and study at 

universities are sharply different from school. There is a break in the perennial, usual stereotype. 

The transition from the direct burn of school teachers and parents to the status of relative autonomy 

generates a number of difficulties. They are caused primarily by significant differences in the 

methods of learning. At school, the student constantly monitors, prompts and insures the teacher. In 

high schools you can not learn anything for a relatively long period, do not work independently and 

no one will control it. Such opportunities create some illusions for some freshmen that it is possible 

to study at higher educational establishments without straining. These illusions quickly dissipate 

during the first session: more capable students by age endurance, good memory, tips, and teacher's 

condescending position overcome this barrier, and some become academic debtors. 

To avoid this, it is extremely important at the very first day of study to disclose to the first-

year students the content of all the difficulties, complexities, illusions, features with which they may 

encounter. It is necessary to teach yesterday's student to study independently, write lectures, prepare 

for practical assignments, for work with primary sources, with large masses of information, 

reference books, dictionaries, textbooks. Students residing in isolation from the family need to help 

in establishing a living, developing an optimal mode of study and recreation. Particular attention 

should be paid to nutrition, sanitary and hygienic conditions, to assist in the management of 

independent financial affairs, etc. 

For the quick and optimal adaptation of the student to the university, it is important for 

curators, deans and their deputies to know the living conditions, interests, plans for the perspective 

of the first-year student, the motives for choosing a specialty, the level of self-esteem, the ability to 

consciously regulate behavior, ability, inclination, life experience etc. 

As noted, the central point of the social situation of development in youth is the necessity of 

life, personal and professional self-determination, and rather stable and adequate self-determination 

is the central neoplasm of consciousness at this age. However, a number of researchers are struck by 

the fact that professional self-determination is not a one-time act, concentrated on a relatively 

limited segment of early youth. This process consists of a number of stages, the duration of which 

depends on the external conditions and individual characteristics of the subject of choice of 

profession. 

The importance of possessing the foreign languages as a means of foreign-language 

professional communication in the multicultural and multilingual professional educational space is 

conditioned, first of all, by the fact that the linguistic personality of the teacher as a communicant 
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has a potential ability to implement the exchange of professional information with the 

corresponding methods in oral and written forms, to search, accumulation and expansion the 

volume of professionally meaningful knowledge in the process of natural communication with 

native speakers. There is a difference between the training of students for whom a foreign language 

is a subject matter and for which it is only an additional discipline. In our time, knowledge of a 

foreign language is a prerequisite for employment in almost all spheres of employment. Therefore, 

it is necessary to strive to bring the level of fluency in a foreign language to one level both among 

students-speakers and students of other specialties. 

Thus, to optimize the educational process, one can approach from different positions: 

improving teaching methods, developing new principles for the construction of curricula and 

textbooks, improving the work of the deans, creating a psychological service in higher educational 

institutions, individualizing the process of education and upbringing provided more fully take into 

account the individual characteristics of students, etc. In all of these approaches, the central link is 

the student's personality. Knowledge of psychological peculiarities of a student's personality, 

abilities, general intellectual development, interests, motives, features of character, temperament, 

ability to work, self-awareness, etc., allows us to find out the real possibilities of their consideration 

in the conditions of modern mass studies in higher educational institutions. 
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ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА НЕЛІНГВІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

У даній статті розглядаються особливості навчання іноземних мов студентів 

лінгвістичного та нелінгвістичного спрямування. Не менша увага приділяється 

психологічним особливостям даного віку. Також приділено увагу процесу вивчення іноземних 

мов. Аналізуються комунікативні навички процесу підготовки до навчальної діяльності. Цей 

процес включає в себе підготовку студента як гуманітарного, так і негуманітарного 

спрямування. 

Ключові слова: філологія, лінгвістика, предметна тематика, додатковий предмет, 

психологічні особливості. 
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УДК 656.7.260 

ШАРАНДАК Наталія Анатоліївна, 

викладач англійської мови, Кіровоградський музичний 

коледж  

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті розглядаються деякі проблеми викладання англійської мови професійного 

спрямування у вищих навчальних закладах в умовах євроінтеграційного процесу. 

Піднімаються питання щодо підвищення якості навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

закладах, що відповідно зумовить покращення результатів їх вивчення у вищих навчальних 

закладах. Зокрема, наводяться приклади вирішення вказаних проблем. 

Ключові слова: навчальний план, комунікативні компетенції, англійська мова 

професійного спрямування, тестування, позакласна діяльність.  

 

Постановка проблеми. Англійська – мова міжнародного спілкування, і з огляду на 

прагнення України стати рівноправним членом глобалізованої спільноти в політичному, 

економічному та в освітньому аспектах, перед освітніми закладами, в тому числі і вищими 

навчальними закладами (далі – ВНЗ), поставлено першочергове завдання з покращення 

ситуації викладання та вивчення англійської мови, для представлення спеціалістів нашої 

держави у зарубіжному просторі.  

Відповідно до вищезазначеного, підвищується роль викладання англійської мови 

професійного спрямування (далі – АМПС). Так, головним завданням викладання АМПС є 

навчити студента говорити англійською мовою вільно та оперувати професійними 

термінами, оскільки Євроінтеграційний процес вимагає високого рівня комунікативної 

компетентності в професійній термінології. 

Наразі вже існує практика відправлення висококваліфікованих спеціалістів, 

випускників українських вишів за кордон для участі у міжнародних конференціях, 

конкурсах, для співпраці з іноземними партнерами та обміну відповідного досвідом.  

Сьогодні великі сподівання покладаються на молодь, яка зростає в умовах 

надзвичайного телекомунікаційного та технологічного розвитку. Перехід суспільства від 

індустріальної стадії розвитку до інформаційної, зумовлене широким розповсюдженням 

інтернетних ресурсів та різноманітних електронних засобів для його використання (планшетів, 

смартфонів та ноутбуків). Інтернет це не тільки безмежне джерело інформації, але й величезна 

можливість спілкування, знаходження однодумців із будь-якої частини світу. А для 

спілкування з іноземцями звичайно потрібно розвивати комунікативну компетентність. 

Давньогрецький філософ Сократ сказав «Заговори, що б я тебе побачив», його мудрі 

слова, пройшли через віки, але залишаються актуальними й понині. Ніщо не замінить людині 

справжнього спілкування, а Google-translator та перекладачі є лише засобами, але ніяк не 

комунікатор. 

Незважаючи на кардинальні зміни в технологічному процесі, появи величезних 

можливостей, для українця вивчити англійську мову залишається великою проблемою, 

внаслідок чого ми поступаємося за рівнем володіння англійською мовою багатьом країнам 

світу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, в результаті проведених досліджень 

[1] міжнародною організацією EF EFI (Education First English Proficiency Index) щодо рівня 

володіння англійською мовою серед дорослого населення окремих країн світу, визначено, що 

Україна займає 47 місце серед 80  країн, які брали участь у дослідженні. Аналізом 

вищевказаних щорічних досліджень з’ясовано, що протягом останніх трьох років ситуація 

навіть погіршилась.  

https://www.ef.com/epi/
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Рівень володіння англійською мовою серед дорослого населення України за результатами 

досліджень EF EFI 

 
 

 

Зміни рівня володіння англійською мовою серед дорослого населення України в порівнянні 

з іншими країнами, за період 2015-2017 рр. 

 
 

Таким чино, на даний час, незважаючи на реформування освітніх процесів протягом 

останніх трьох років, рівень володіння англійською мовою серед дорослого населення в 

Україні кардинально не змінився та залишається на низькому рівні. 

Мета статті – розглянути проблеми викладання АМПС в вищих навчальних закладах 

І-ІІІ ст. акредитації в умовах переходу до Євроінтеграції. 

Виділимо основні проблеми у викладанні АМСП у ВНЗ.  

По-перше, це відсутність або низький рівень володіння англійською мовою у 

студентів, які за певних причин не вивчали англійську мову в школі взагалі або вивчали іншу 

іноземну мову (особливо це стосується студентів, які навчались в сільському 

загальноосвітньому закладі). Постає питання, як навчати студента АМПС у ВНЗ без знання 

елементарних граматичних конструкцій та початкової лексики. 

Визначають, що основною проблемою у вивченні англійської мови є наявність важких 

граматичних конструкцій, які відсутні в українській мові, незнання яких породжує мовні 

бар’єри. Необхідно зазначити, що американським лінгвістом, філософом та політичним 

активістом, професором мовознавства Масачусетського технологічного інституту (МТІ) 

Авраамом Наомом Чомським (Хомським), до речі його батько походить з України, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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розроблено теорію генеративної граматики щодо засвоєння синтаксичних  структур 

англійської мови. Так, Чомський доводить, що у людини є вроджене (генеративне) чуття 

граматичних конструкцій мови [2].  

Отже, з огляду на теорію генеративної граматики Чомського, чим раніше людина 

починає засвоювати мову, тим більший ефект засвоєння граматичних конструкцій. 

На нашу думку, оптимальним вирішенням цієї проблеми визначити для випускників 

шкіл складання іспиту ЗНО Англійську мову. 

По-друге, у ВНЗ спостерігається проблема щодо набору у групи за загальним поділом, 

внаслідок чого одні студенти мають достатній рівень знань англійської мови та зазвичай 

активні на заняттях з предмету АМСП, відповідно засвоюють в повній мірі викладений 

матеріал, в той час як інші студенти, які мають низький рівень знання мови, лише 

прослуховують курс. Таким чином, при здійсненні вступної кампанії пропонувати студентам 

пройти відповідне тестування з метою з’ясування їх рівня володіння англійською мовою для 

подальшого поділу на групи відповідно до їх мовних вмінь та навичок. Поряд з тим, 

пропонувати студентам проходити відповідні факультативні курси з англійської мови, 

виділяти більше аудиторних годин, для заповнення прогалини у попередньому 

вивченні/викладанні мови.  

Процес викладання АМПС для майбутніх спеціалістів, повинен мати функціональну 

стратегію та включати формування іншомовних комунікативних компетенцій: впровадження 

інтегрованих вправ: дискусій, конференцій, проектної діяльності, рольових ігор та інші. 

По-третє, це відсутність мотивації у студента вдосконалювати свої мовні компетенції, 

в свою чергу зосереджуючись на навчальних предметах з їх спеціальності, що ймовірно є 

найвагомішою проблемою у вивченні предмету. Я вважаю, що керівництвом ВНЗ необхідно 

заохочувати викладачів організовувати різні види позакласної діяльності, створювати 

різноманітні гуртки, запрошувати волонтерів для занурення студентів у англомовне 

середовище.  

Поряд із вищевказаними проблемами, виділяють відсутність спеціальної підготовки 

(освіти) викладачів предмету АМПС. ВНЗ не забезпечені підручниками з даного предмету, а 

оскільки кожний предмет професійного спрямування має свою термінологію, свою методику 

та проблематику, то викладачі англійської мови змушені самостійно розробляти Навчально-

робочі плани, підбирати тексти для читання та аудіювання, розробляти лексичні вправи та 

комунікативні завдання. З огляду на постійний розвиток науки і техніки, та внаслідок чого 

появи нових спеціальних термінів, викладачу потрібно постійно удосконалювати та 

урізноманітнювати свої методичні конспекти,  що вимагає значних затрат часу. Пропонуємо 

більше практикувати на заняттях міжпредметні зв’язки, як засобу комплексного підходу до 

предметної системи навчання. 

Все ж головним завданням викладача англійської мови залишається створення 

ідеальних умов для вивчення предмету, при цьому особлива роль в досягненні цієї мети 

відводиться позитивній мотивації студентів: проводити олімпіади та різноманітні навчально-

виховні заходи та створювати комунікативні ситуації на кожному занятті. 

У 2005 році екс-міністром освіти Станіславом Ніколаєнко в м.Бергені підписано  

Болонську декларацію від імені України щодо участі нашої держави у Болонському процесі 

структурного реформування національних систем вищої освіти Європи. Пріоритетним 

завданням Болонським процесу є якісне покращення викладання іноземних мов, з 

включенням білінгвістичного навчання іноземним мовам, що поєднує мовний, предметний 

та міжкультурний елемент.  

Висновки: Україна має величезний освітній потенціал, що забезпечує високий рівень 

підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів. В той час як гострою залишається 

проблема з низького володіння англійською мовою серед студентів ВНЗ. У статті 

запропоновано шляхи вирішення даної проблеми на державному та місцевому рівнях. Для 

виходу на міжнародний рівень нам потрібно підвищити рівень знання англійської мови, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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починаючи із загальноосвітніх закладів до ВНЗ. Реформування освіти повинно розглянути 

наявні проблеми та внести зміни на законодавчому рівні.  
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PROBLEMS OF TEACHING THE ENGLISH PROFESSIONAL LANGUAGE IN HIGHER 

EDUCATIONAL STUDIES 

 

Abstract. In today’s world knowledge of English plays a pivotal role in academic and 

professional development. Although English is widely accepted as an international language, the 

situation is still not very satisfactory in context of Ukraine. While many other countries are 

addressing this issue very carefully and have attained remarkable achievements in last few years, 

we are still lagging behind mainly due to lack of identification of the main problems. This article 

tries to identify some key challenges that the English education in Ukraine is facing right now. The 

current educational system is mainly responsible for this situation. For some schools, English is not 

mandatory from their childhood. As a result a large majority of the students finds it difficult and 

lose interest to learn English afterwards. Also, the appropriate method of teaching English as a 

foreign language is still missing in many schools. Number of skilled teachers are few and there is 

lack of opportunities for their professional development. Taking these challenges into 

consideration, the article tries to recommend some pragmatic initiative such as development of 

curriculum, motivation of the students, role of campaign, competitions and active learning, 

academic and professional training of the teachers etc. The teachers and those who are actively 

involved in education sector can draw important lessons from these findings which will be helpful 

both for the teachers and the students.  

Key words: curriculum, communication skills, English Professional Language, testing, 

extracurricular activity.  
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СУТНІСТЬ СУЧАСНОГО ФІТНЕСУ ТА ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ 

У поданій статті здійснено аналіз феноменів «фітнес» та «фітнес-технологія» як 

провідних понять сучасної фізичної культури. Подано їх трактування суголосно студій 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Запропоновано авторське тлумачення фітнесу та 

фітнес-технологій. Представлено більш поширені види фітнесу. Розглянуто основні 

напрями  аеробіки як суттєвої складової фітнес-технологій. 

Ключові слова: фітнес, фітнес-технології, аеробіка, степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, 

оздоровча аеробіка, танцювальна аеробіка, аква-аеробіка. 

 

Постановка проблеми. У процесі модернізації всіх ланок сучасного суспільства, 

пов’язаної з євроінтеграційними та глобалізаційними тенденціями та інноваційними 

зрушеннями, важливим показником соціально-економічного й духовного розвитку країни є 

здоров’я нації. Основними положеннями державної політики у галузі фізичної культури є 

оздоровлення, підтримання фізичного здоров’я громадян України, пріоритет культури 

здорового способу життя, формування гармонійної, духовної особистості. Проте, з розвитком 

комп’ютерних та інформаційно-комунікативних технологій зменшується обсяг рухової 

активності сучасної молоді, що в певній мірі перешкоджає повноцінному й гармонійному 

фізичному розвитку та негативно впливає на здоров’я. З огляду на це, особливої важливості 

набуває проблема залучення молоді до оздоровчої діяльності, цінностей фізичної культури, 

здорового способу життя. Одним із шляхів її розв’язання є впровадження нових напрямів у 

фітнесі (танцювальна аеробіка, Bosu (босу) фітнес, роуп-скіппінг (стрибкові вправи на 

скакалці), слайд-аеробіка, фітбол-аеробіка, йога та інші), які розширюють формат 

традиційної підготовки вчителів фізичної культури та є оздоровчими та інноваційними. Тому, 

на нашу думку, актуальним є розкриття сутності сучасного фітнесу та характеристика 

основних його видів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст та сутність фітнесу розкрито у 

працях зарубіжних та вітчизняних науковців та відомих спортсменів (В. Давидов, Є. Карпей, 

О. Кібальник, М. Кінг, В. Моченов, Є. Сайкіна, В. Симонова, О. Трофімова, Е. Хоулі, 

Ліз Еппелгейт (Liz Applegate) та інші). Певне коло наукових праць присвячено аналізу різних 

аспектів проблеми фітнес-технологій, а саме: структури фітнес-технологій (В. Білецька, 

В. Григорьєв, О. Кібальник, Є. Сайкіна, Самер Хадер); використанню аеробних технологій 

(Г. Глоба, В. Давидов, Т. Коваленко, Г. Краснова); проблемі використання фізкультурно-

оздоровчих технологій у професійній діяльності ( О. Анастасова, М. Верховська); оздоровчо-

рекреаційних технологій (І. Глазирін, І. Маріонда, В. Товт, Л. Фролова,); нових фітнес-систем 

(В. Давидов, Г. Краснова, А. Шамардин). 

Мета статті полягає у визначенні сутності фітнесу, фітнес-технологій та їх 

характеристиці. 
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Виклад основного матеріалу. Провідним поняттям поданої статті є феномен 

«фітнес». Зауважимо, що воно застосовується у всіх країнах світу без перекладу. Відомо, що 

це поняття походить від англійського виразу «to be fit», що означає «бути у формі», і 

передбачає гарний фізичний та психічний стан людини. Варто відзначити, що сучасна 

концепція фітнесу базується на принципі FITT, де F (від англійського frequency) – частота 

(кількість) занять на тиждень; I (від англійського intensity) – характеристика навантаження 

яка визначається за допомогою ЧСС; T (від англійського time) – тривалість заняття; T (від 

англійського type) – вид заняття (мається на увазі інтенсивність тренування, наявність 

обтяжувачів та т.п.) [1, с. 11]. 

Існує наукова думка (О. Меньших, Н. Костогриз-Кулікова, Ю. Петренко), що фітнес, з 

одного боку, є сукупністю заходів, які забезпечують різносторонній фізичний розвиток 

людини, з іншого – вид спорту, в межах змагального бодібілдингу [2, с. 12]. 

На думку Е. Хоулі, фітнес – це складові здоров’я, що забезпечують високу якість 

життя [3, с. 358].   

В. Григорьєв визначає фітнес, як складне соціальне явище, яке можна розглядати як 

процес та результат покращення фізичного вдосконалення молоді, як сукупність матеріальних 

та духовних цінностей, специфічний продукт надання оздоровчих послуг [4, c. 13]. 

Ґрунтуючись на результатах контент-аналізу використання терміну «фітнес» у 

науково-методичній літературі та даних особистих досліджень цього феномену Є. Сайкіна 

визначила, що фітнес – це систематичні заняття фізичними вправами, що базуються на 

інноваційних засобах, методах, формах та технологіях, спрямованих на підтримання та 

покращення рівня фізичної працездатності та стану здоров’я з метою підвищення якості 

життя та ефективної професійної діяльності [5, с. 17]. 

Отже, беручи до уваги окреслені позиції можна сказати, що фітнес – це в певній мірі 

філософія життя, яка реалізується не тільки у розвитку фізичних здібностей засобами 

фізичної культури, а і як ступінь збалансованості фізичного, психічного, соціального стану, а 

отже гармонії людини з оточуючим середовищем. 

У вітчизняній (Т. Круцевич) і зарубіжній (Е. Хоулі) практиці фізичного виховання 

умовно виділяють два основні види фітнесу: загальний та фізичний фітнес. 

1. Загальний фітнес (В. Білецька, І. Бондаренко) – є системою занять фізичною 

культурою, що включає не лише підтримання доброї фізичної форми, а й інтелектуальний, 

емоційний, соціальний і духовний компоненти. Якщо не працює один із компонентів, то не 

діє і вся система. Таким чином, фітнес вирішує завдання оздоровлення, збереження здоров’я, 

а також сприяє гармоніному, всебічному удосконаленню людини [6, с. 5]. 

2. Фізичний фітнес, на думку, В. Білецької, І. Бондаренко) є оптимальним станом 

показників здоров’я, що дають можливість мати високу якість життя. Варто відзначити, що 

удосконалення фізичного фітнесу пов’язане з позитивним здоров’ям, тоді як зниження рівня 

компонентів фізичного фітнесу призводить до зниження кардіореспіраторної витривалості, 

або аеробної продуктивності, сили і силової витривалості, гнучкості та збільшує ризик 

розвитку основних захворювань. Загалом, фізичний фітнес асоціюється з рівнем фізичної 

підготовленості. У цьому випадку наводяться три похідні цього поняття: 

1) оздоровчий фітнес, спрямований на досягнення і підтримку фізичного 

благополуччя і зниження ризику розвитку захворювань (серцево-судинної системи, обміну 

речовин та ін.); 

2) спортивно зорієнтований, або руховий фітнес спрямований на розвиток здібностей 

до вирішення рухових і спортивних завдань на досить високому рівні; 

3) спортивний, атлетичний фітнес, спрямований на досягнення загальної фізичної 

підготовки передусім для успішної діяльності на рівні високих спортивних результатів 

[6, с. 5]. 
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У залежності від місця проведення занять, фітнес поділяється на in-door (в 

приміщенні) та out-door (види фітнесу на відкритому повітрі), які, також, поділяються на 

групові та індивідуальні. 

Відповідно до принципів, особливостей мотивації сучасного суспільства та з метою 

розв’язання основних завдань фітнесу, науковцями було розроблено фітнес-технології [7, с.3]. 

На думку О. Кібальник, фітнес-технології це системне поняття, яке є синтезом 

сучасних науково обґрунтованих фізкультурно-оздоровчих засобів, що застосовуються у 

фітнесі та новітніх психолого-педагогічних підходах у методиці побудови та проведення 

занять з урахуванням статевих і вікових особливостей учнів та їх мотиваційних пріоритетів. 

Особливість фітнес-технології полягає в можливості її використання на більш широкому 

контингенті ніж, наприклад фітнес-програма, що розробляється під конкретну людину або 

групу людей [8, с. 43]. 

Як зазначає низка науковців (В. Білецька, В. Давидов, Г. Краснова, Самер К.І. Хадер, 

А. Шамардін), фітнес-технології – це з одного боку, процес застосування різноманітних 

засобів фізичного виховання із оздоровчою метою, з другого — наукова дисципліна, яка 

розробляє та удосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчих занять 

[6; 7; 9]. 

С. Філіппова стверджує, що фітнес-технології – це засоби фітнесу, що можуть 

використовуватись в усіх видах фізичної культури, тим самим вирішуючи другорядні 

завдання фізичного виховання, рекреації, реабілітації та спорту. Як правило це підвищення 

рівня загальної фізичної підготовки за рахунок інтересу до рухової діяльності, яке 

обумовлене привабливістю вправ та високою емоційністю [5, с. 34]. 

Нам імпонує визначення Є. Сайкіної, яка визначає фітнес-технології як сукупність 

наукових способів, кроків, прийомів, сформованих у певний алгоритм дій, що реалізується 

певним чином в інтересах підвищення ефективності оздоровчого процесу. Забезпечує 

досягнення певного результату на основі вільного, усвідомлюваного та мотивованого вибору 

занять фізичними вправами з використанням інноваційних засобів, методів, організаційних 

форм занять, інвентарю та обладнання [5, с. 31]. 

Відтак, беручи до уваги подані трактування фітнес-технологій, є очевидним такі його 

ознаки: інноваційність, інтегрованість, спрямованість на досягнення цілей фітнесу, 

варіативність, адаптивність, емоційна спрямованість та результативність. Отже, ми 

визначаємо зазначений феномен як багатокомпонентну систему, що поєднує у собі певні 

цільові та змістові орієнтири, спрямовані на оздоровлення, підвищення рівня фізичного та 

психічного розвитку, працездатності, а також містить інноваційні засоби, методи, форми 

проведення занять, сучасний інвентар та обладнання. 

У працях зарубіжних та вітчизняних дослідників доведено, що існує більше 200 видів 

фітнес-технологій які розрізняються між собою за такими ознаками: оздоровчою, 

рекреаційною та фізкультурно-спортивною спрямованістю. 

На нашу думку, основними та найбільш поширеними серед молоді є фітнес-

технології, в основі яких лежить використання різних напрямів аеробіки: класична аеробіка, 

степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, танцювальна аеробіка, аква-аеробіка. Тому, розглянемо 

етимологію поняття «аеробіка» та наведемо характеристику основних її напрямів. 

Термін «аеробний» у перекладі з грецької мови означає «той що живе в повітрі» або 

«той що використовує кисень». Уперше термін «аеробіка» був запропонований відомим 

американським спеціалістом з профілактичної медицини та оздоровчої фізичної культури 

К. Купером, який назвав свою систему оздоровчих фізичних вправ для людей різних вікових 

категорій «аеробікою» й довів, що для гармонічного розвитку психіки та фізичного стану 

людини, важливу роль відіграє саме аеробне навантаження. К. Купер вважав, що підчас 

аеробного навантаження в організм людини поступає велика кількість кисню, в наслідок чого 

виникають сприятливі зміни в сердцево-судинній системі, збільшується життєва ємкість 

легенів, покращується емоційний стан людини. Аеробіка, за К. Купером – це систематичне 
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застосування тривалих, помірних за інтенсивністю фізичних вправ для укріплення здоров’я 

[1, с. 10]. 

Відтак, аналіз підходів сучасних науковців (В. Давидов, А. Шамардін, Г. Краснова, 

С. Синиця, Л. Шестерова та інші) дає нам підстави визначити, що аеробіка – це напрям 

фітнесу, в якому застосовуються вправи циклічного характеру, що виконуються під музику у 

певному темпі і задіють великі групи м’язів. Далі є логічним розглянути певні її види. 

Класична аеробіка відома як «абетка» аеробіки, основа усіх її видів та напрямів. Цей 

напрям оздоровчої аеробіки є найбільш розробленим, стійким, системним. Його змістом є 

загальнорозвивальні і гімнастичні вправи, спеціальні елементи аеробіки та їх модифікація 

[1, c. 50]. 

Танцювальна аеробіка використовує базові рухи класичної аеробіки. Відрізняються 

вони лише манерою їх виконання, відповідно до особливостей 

кожного танцювального напрямку [2, с. 20]. Найпоширенішими, на нашу думку, є 

заняття в стилі латиноамериканських танців, хіп-хопу, джаз-фанку та народних танців. 

Степ-аеробіка – танцювальні заняття з використанням спеціальної платформи, що за 

своїми характеристиками дає можливість регулювати висоту, рухи, імітувати ходьбу по 

сходах [7, с. 97]. 

Фітбол-аеробіка – оздоровча аеробіка з використанням великих за розміром, 

спеціальних силіконових м’ячів діаметром 45 – 95 см, здатних витримувати вагу до 300 

кілограм [1, с. 56]. 

Аква-аеробіка – заняття у водному середовищі з використанням спеціального 

обладнання, музичного супроводу [1, с. 55]. 

Таким чином, є очевидним, що всі види аеробіки мають значний оздоровчий, 

формувальний потенціал щодо ціннісного ставлення до здорового способу життя та 

сприяють підвищенню інтересу, мотивації до занять фізичною культурою. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, фітнес – це складне, 

багатокомпонентне поняття, що є аспектом здорового способу життя, сприяє гармонійному 

фізичному та психічному розвитку, пов’язане з культурою харчування та передбачає 

використання певних фітнес-технологій. Відтак, фітнес є платформою для забезпечення 

високої якості життя. Тому, цей феномен є мобільною системою, яка постійно оновлює 

засоби, методи, форми проведення занять, що відповідає запитам і потребам сучасного 

суспільства. Практичним проявом фітнес-технологій є різні фітнес-програми. Цей аспект 

буде розглянуто у наших наступних наукових розвідках. 
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THE ESSENCE OF MODERN FITNESS AND FITNESS TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The given article defines the phenomena of “fitness” and “fitness technology” as 

the leading notions of modern physical culture. It offers their interpretation according to the studies 

of local and foreign researchers and famous sportsmen. The article suggests the author’s 

interpretation of fitness and fitness technologies as well as their characteristics. The most common 
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types of fitness are presented in the article, namely general fitness, physical fitness and its 

derivatives.  

The phenomenon of fitness is presented as a philosophy of life, which is realized not only 

through the development of physical abilities by means of physical culture, but as a step in a 

balance between physical, mental and social state, and therefore, the overall harmony between man 

and environment. The main types of fitness, general and physical fitness, are presented. 

By fitness technologies we understand a multicomponent system, which combines certain 

target and content guidelines, directed at general wellness, the enhancing of the level of physical 

and mental development and the ability to work, and which contains innovative means, methods 

forms of conducting classes, modern inventory and equipment. The article defines the main features 

of fitness technologies, which are: innovativeness, integrity, fitness goal orientation, variety, 

adaptability, emotional orientation and performance. 

The article has defined that the main and most common fitness technologies among the 

youth are those  that are based on the usage of different approaches to aerobics, namely the 

classical aerobics ( the direction of wellness aerobics, the base of all of its types and directions), 

step aerobics (dance classes using special platforms, which by its characteristics allows the 

regulation of height, movement, to imitate walking the stairs), fitball aerobics (the direction of 

wellness aerobics which uses special huge silicon balls), dance aerobics (based on basic 

movements of classical aerobics with addition of different dance movements), aqua aerobics 

(activities in aqueous medium with special equipment and musical accompaniment). 

Key words: fitness, fitness technologies, aerobics, step aerobics, fitball aerobics, wellness 

aerobics, dance aerobics, aqua aerobics. 
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Вимоги  

до оформлення статей які подаються у збірник наукових праць 

«Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» 
 

Періодичність: 2 рази на рік. 

Статті приймаються до 1 жовтня та 1 березня. 
 

Вимоги до змісту та оформлення статті: 

Стаття повинна мати складові, що відповідають чинним вимогам до оформлення статей у 
фахових виданнях: 

Анотація – від 5 рядків. 
Ключові слова: не менше 5. 

Постановка проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Мета статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Список використаних джерел. 
References. 

Abstract. 
Англійською мовою дублюється інформація про авторів, назва статті. 

Технічні вимоги: 

Стаття має бути набрана у редакторі MS Word. 

Обсяг статті: 8‒12 повних сторінок. Обсяг статті не повинен перевищувати 24 тис. знаків. 
Вимоги до оформлення: формат А4, орієнтація – книжна. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., 

ліве – 2 см., праве – 2 см., Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ 
– 1,25 см. 

Посилання на джерела. Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для 
англомовних статей): 

1) Cписок використаної літератури (для англомовних статей: References (in language original). 

Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного 
опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147); 

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним 
бібліографічним стандартом APA-2010 [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. 

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників тощо) подаються 
транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-

%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-
XXI).  

Назви джерел (не менш як 5) у списку літератури розміщуються за абеткою. 
Компонування тексту: 

УДК – у лівому кутку (обов’язково); 
прізвище й ініціали автора (авторів) жирним шрифтом праворуч (Бандурко М.М.) а також 

науковий ступінь, звання, посада, місце роботи; 
через 1 інтервал – назва статті великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту; 

через 1 інтервал – анотація та ключові слова українською мовою; 
через 1 інтервал – текст, 

через 1 інтервал список використаних джерел, references; 

через 1 інтервал – англійською мовою дублюється інформація про авторів, назва статті; 
через 1 інтервал – подається розширена англійська анотація (Abstract), не менше 30 рядків. 

через 1 інтервал – ключові слова англійською мовою. 
Для авторів, які не мають наукового ступеня необхідна рецензія фахівця (кандидата або 

доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття. 
 

Матеріали, що не оформлені відповідно до зазначених вимог або не відредаговані, 

розглядатися не будуть. 
Стаття та відомості про автора (авторів) надсилається на E-mail: kafedra.kla.nau@ukr.net 

Більш детальну інформацію можна дізнатись за посиланням: http://ksgn.hol.es/vimogi-do-statej/ 
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