НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Відділення загальної середньої освіти

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
МАТЕРІАЛИ
методологічного семінару
3 квітня 2014 року, м. Київ

ЧАСТИНА ІІ

Київ – 2014
1

УДК 37:005.336.2:001.891.3–048.23
ББК 74.204.2
К63
Рекомендовано Президією НАПН України (протокол № 1-7/7-242 від 25 вересня 2014 р.)
Редакційна колегія: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови),
О. І. Ляшенко (заст. голови), Ю. І. Мальований (відп. секретар), М. І. Бурда,
А. М. Гуржій, М. Б. Євтух, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, О. В. Сухомлинська.
К63 Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації:
матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.2 / Нац. акад.
пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст.
голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої
дитини НАПН України, 2014 – 292 с.
У збірнику подано результати наукових досліджень і практичного досвіду
реалізації компетентнісного підходу на всіх рівнях освіти, оприлюднені під час
роботи методологічного семінару в Національній академії педагогічних наук
України. Розглянуто методологічні і теоретичні засади компетентнісно орієнтованої
освіти, питання реалізації компетентнісного підходу в шкільному навчанні,
проблеми компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх педагогів та фахівців
інших спеціальностей у вищих навчальних закладах.
Для науковців, учителів, викладачів, керівників і працівників органів
управління освітою, методистів, аспірантів, інших читачів, яких цікавлять
проблеми сучасної освіти.
Статті подано в авторській редакції (збережено стилістику, орфографію та
мову). Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність
наведених фактів, цитат, посилань на джерела тощо.

УДК 37:005.336.2:001.891.3–048.23
ББК 74.204.2

©Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014
2

ЗМІСТ
Секція 3. Компетентнісно орієнтована професійна підготовка
майбутніх фахівців .......................................................................................... 5
Франчук Т. Й. ВНЗ як суб’єкт інтеграції теорії і практики
компетентнісної професійної освіти: проблеми та перспективи........................... 5
Шкіренко О. В. Розвиток духовного потенціалу і цінностей як чинників
компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців ............................ 11
Марцева Л. А. Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті....... 17
Дибкова Л. М. Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів
ВНЗ у контексті компетентісного підходу ........................................................... 23
Пащенко О. В. Результат навчання як основний чинник набуття
професійної компетентності фахівця .................................................................... 31
Машкова І. М. Компетентнісно орієнтований підхід – складова
педагогічної майстерності сучасного викладача ВНЗ ......................................... 38
Жорнова О. І. Звичаєвість і соціально-психологічне мислення в добу
екстремального насилля: компетентність викладача ВНЗ як соціальний
ресу рс у надзвичайних обставинах ...................................................................... 46
Мілютіна К. Л. Подолання криз професійного становлення засобами
спілкування в Інтернет-середовищі. ..................................................................... 55
Карп’юк М. Д. Інноваційна інформація як засіб формування соціальнопрофесійної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців ...................... 63
Терентьєва Н. О. Реалізація компетентнісного підходу в університетах
України в умовах другої академічної революції .................................................. 71
Кайдалова Л. Г., Тимощук Г. В. Теоретичні
засади
реалізації
компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх
економістів на основі використання інтерактивних методів навчання .............. 78
Борисенко Л. Л. Формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх економістів засобами інноваційних технологій навчання ................. 83
Ісаєва О. С. Компетентнісний підхід як складова змісту гуманітарної
освіти вищих навчальних медичних закладів ...................................................... 90
Сігаєва Л. Є., Михайленко Л. А. Форми розвитку професіоналізму
сімейних лікарів в системі післядипломної медичної освіти України................ 97
Лутаєва Т. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців
медико-фармацевтичної галузі в період другої пол. ХІХ – початку ХХ ст.
(на прикладі Харківського університету) ........................................................... 107
Локшин В. С., Євтух М. Б. Формування професійної компетентності
майбутніх менеджерів соціокультурної сфери в контексті персонального бренду . 114
Литвиновський Є. Ю., Іванов А. В., Осипенко С. І.
Проектування
програми навчання керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту .... 120
Остапенко Е. О. Реалізація умов формування готовності майбутніх
економістів до професійного саморозвитку в курсі дисципліни
«Психологія діяльності та навчальний менеджмент» ........................................ 129
3

Секція 4. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці педагога. ........ 137
Гуревич Р. С. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті ...... 137
Бондар В. І., Шапошнікова І. М. Адаптивне
навчання:
сутність,
структура та принципи здійснення на засадах компетентнісного підходу до
фахової підготовки вчителя ................................................................................. 143
Богуш А. М. Компетентнісний підхід у процесі фахової підготовки
майбутніх вихователів дошкільного закладу ..................................................... 151
Кадемія М. Ю. Компетентнісний підхід – основа модернізації підготовки вчителів . 160
Радченко Ю. Л. Система професійної компетентності майбутнього
вчителя як необхідна умова його педагогічної майстерності............................ 167
Ігнатович О. М. Психологічні умови реалізації компетентнісного підходу
в професійному відборі майбутніх педагогів ..................................................... 174
Семеног О. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки
майбутніх учителів -словесників ........................................................................ 181
Мацько Л. І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник
компетентнісно орієнтованої професійної підготовки українських філологів .... 188
Єгорова Є. В. Комунікативна компетентність як складова психологічної
готовності майбутніх педагогів до професійного навчання .............................. 199
Шут М. І., Благодаренко Л. Ю., Мартинюк М. Т. Готовність учителя
фізики до інформаційного забезпечення навчального процесу як важлива
складова його професійної компетентності ....................................................... 206
Борисенко Д. В. Становлення інформаційно-комунікаціїної компетенції
сучасного інженера-педагога .............................................................................. 214
Бутенко В. Г. Формування естетичної компетентності майбутнього
вчителя як педагогічна проблема ........................................................................ 220
Аніщенко Н. В. Взаємодія мистецтв в контексті підготовки майбутніх
вчителів до роботи з художньо обдарованими дітьми ....................................... 224
Тименко В. П. Формування у майбутніх учителів компетентності з
діагностики обдарованості учнів загальноосвітніх шкіл ................................... 231
Сороко Н. В. Проблема
оцінювання
інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів (досвід Литви та Естонії) ........................................... 239
Глузман Н. А. Аксіологічний
компонент
методико-математичної
компетентності майбутнього вчителя початкової ланки освіти ........................ 248
Литвинова Н. І. Профорієнтаційна компетентність учителів у контексті
підготовки учнівської молоді до вибору професії ............................................. 257
Федорець В. М. Особливості
формування
здоров’язбережувальної
компетентності вчителів фізичої культури на основі вчення про
функціональні системи ........................................................................................ 265
Постригач Н. О. Компетентнісний підхід до професійного розвитку
вчителів у Грецькій республіці ........................................................................... 274
Гаврилюк С. М. Упровадження компетентнісного підходу у професійну
підготовку майбутніх вихователів до педагогічної творчості ........................... 284
4

СЕКЦІЯ 3. Компетентнісно
орієнтована
майбутніх фахівців.

професійна

підготовка

Франчук Т. Й.,
Камянець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,
доцент кафедри загальної педагогіки,
педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом,
кандидат педагогічних наук
ВНЗ ЯК СУБ’ЄКТ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті йдеться про проблеми інтеграції теорії і практики щодо
забезпечення ефективності переходу на стандарти компетентнісної освіти,
позицію вищого навчального закладу як головного суб’єкта,
здатного
трансформувати теорію на рівень практики. Визначені шляхи проектування
логіки та системи змін за стандартами компетентнісної освіти,
актуалізуючи науково-практичний потенціал конкретного навчального
закладу, спираючись на реальний досвід професійної підготовки спеціаліста.
Ключові слова: компетентнісна освіта, освітні стандарти, інтеграція,
освітній простір, суб’єктна позиція.
Актуальність проблеми. Найвища ціль розвитку вітчизняної освіти
(загальноосвітньої, вищої) – формування системи, яка орієнтована на
європейські стандарти якості і неодмінно зберігає національну ідентичність та
базується на надбаннях власної історичної освітньої теорії та практики. Йдеться
про необхідність «вирощування» власної системи освіти, максимально
використовуючи інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних сучасних
освітніх систем, а також тих, що є надбанням історії педагогіки. Виходячи з
вищезазначеного, перехідний період до інноваційної освіти слід програмувати
не як аспектні зміни, а як динаміку зміни освітньої системи (від нижчого рівня
до вищого), що реалізуються в рамках переходу від традиційних до
компетентнісних стандартів освіти.
За останні десятиліття в державі сформована концепція та стратегія
розвитку освіти, фундаментальна методологічна, концептуальна, теоретична,
технологічна основа компетентнісної освіти, яка стосується: сутності
компетентнісної професійної освіти, соціальної обумовленості переходу на її
стандарти, закономірностей та принципів її формування, розробки моделей та
професіограм компетентного фахівця, форм, методів, технологій формування
компетентного фахівця, системи комплексної діагностики рівня сформованості
компетенцій різних рівнів: ключових (надпредметних), педагогічних,
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психологічних,
фахових,
психолого-педагогічних основ
формування
особистісних якостей майбутнього фахівця в контексті компетентнісної освіти
(В Андрущенко, І. Бех, О. Гура, В. Кремень, В. Огнев’юк. В, Семіченко,
С. Сисоєва, О. Пєхота). Розробка методологічних та теоретичних основ
компетентнісної освіти велася на основі фундаментальних теоретичних
досліджень іноземних вчених, представників гуманістичної, особистісно
орієнтованої моделі освіти (А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, І.Якиманська).
Значна частина досліджень виконана з орієнтацією на особливості підготовки
фахівця за конкретними спеціалізаціями.
Що стосується практики, то досвід розвитку вітчизняної освіти також
акумулює продуктивні зразки реалізації основ компетентнісної освіти,
наприклад, у вигляді експериментальних майданчиків, окремих навчальних
закладів, які успішно функціонують як автономні саморозвивальні системи,
педагогів-новаторів, які працюють навіть в умовах традиційних освітніх
систем.
Однак, теоретичні напрацювання та практика їх реалізації є несумірними,
тому вважаємо, що найбільш значущу проблему в контексті переходу на
компетентнісну освітню парадигму в державі можна означити як дисбаланс
теорії і практики, тобто, йдеться про протиріччя між фундаментальними
напрацюваннями на рівні методології, теорії, технології компетентнісної освіти
і мінімальним поступом масової практики у цьому аспекті.
Однією з причин дисбалансу є, на нашу думку, недостатній рівень
розробленості логіки і, відповідно, програми поетапного сходження від стандартів
класичної до компетентнісної освіти з валідним діагностичним інструментарієм,
що реально може фіксувати актуальний рівень, усвідомлено проектуючи
наступний. Компетентнісна освіта реалізується, як правило, через принцип
«упровадження» (традиційний підхід, коли нововведення проектуються як
аспектні самодостатні зміни, а не в контексті концепції формування цілісного
освітнього простору), створюючи ситуацію, коли всі учасники педагогічного
процесу є об’єктами системи, тобто виконавцями вказівок «зверху». Так можна
формувати систему класичної (інформаційно-репродуктивної) освіти, але не
компетентнісної (кредитно-модульної), основаної на принципах саморозвитку та
самореалізації.
Сутність означеної проблеми обумовлюється ще й тим, що, як зазначається
в численних теоретико-практичних дослідженнях, як показує аналіз практики
вищої професійної освіти, одне з найбільш глобальних протиріч пов’язане зі
значною мірою формальним прийняттям у державі європейських освітніх
стандартів
та
реальним
домінуванням
традиційної
інформаційнорепродуктивної освіти у професійних навчальних закладах. На практиці це
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виглядає так: ми намагаємося в кредитно-модульну систему «втиснути» зміст
класичної освіти (визначили кредити – не сформували модулі; називаємо
компетенції – діагностуємо знання, вміння; визначили пріоритет за
самостійною роботою студента – підміняємо її традиційним виконанням
завдань викладача; сформували комплексний іспит, а інтеграції дисциплін не
забезпечили – перелік можна продовжувати). Фактично сформувалась ситуація,
за якої викладач формально дотримується нових вимог (до прикладу,
продиктованих особливостями кредитно-модульної системи), не міняючи суті
організації педагогічного процесу, що призводить до конфлікту систем, а
значить і ще більшого пониження ефективності процесу. Саме тому в
суспільстві активно культивується думка про «розвал» освітньої системи.
Перехід на компетентнісну (кредитно-модульну) освіту передбачає радикальну,
сутнісну зміну освітньої парадигми, а не традиційне (характерне для класичної
освіти) реформування окремих елементів системи, не зачіпаючи її основи. Не
можна перенести принципи та модель управління розвитком класичної
(інформаційно-репродуктивної) освіти на процес розбудови кредитномодульної (компетентнісної), за якою навчальний заклад, викладач повинен
стати реальним суб’єктами реформаційних процесів.
Викладач, як головний суб’єкт реформування освітньої системи, сьогодні
практично не може зорієнтуватися, на якому рівні поступу до стандартів
компетентнісної освіти ми знаходимося, які етапи пройдено і що залишилось в
перспективі. Це логіка будь-якого усвідомленого процесу (розвитку),
спрямованого на реальне досягнення конкретного результату. Можемо мати
ситуацію, за якої будуть втрачені цінності класичної системи і не набуті –
компетентнісної. Складність процесу обумовлюється тим, що переважна
більшість викладачів (в межах 15-20 відсотків за результатами досліджень,
представлених в літературі), не розуміють сутність, теоретико-технологічні
основи компетентнісної освіти. Традиційно у викладачів ВНЗ процес
професійного саморозвитку асоціювався виключно з підвищенням рівня
фахової компетентності. Проблема «як вчити» в рамках класичної системи не
була принциповою і вирішувалась кожним викладачем індивідуально, не
узгоджуючи її з іншими викладачами (формування цілісного освітнього
простору як умови самореалізації студента, не було актуальним). Те саме
стосується і студента (процес взаємозалежний), який і донині залишається
об’єктам професійного розвитку, (в основі якого – формула «мене вчать») і
мало орієнтується у його логіці, змісті, моделі кінцевого результату.
Сформувався розрив між теорією і практикою. Фундаментальні напрацювання
у сфері компетентнісної освіти та основ її практичного впровадження не
трансформуються на масову практику професійного навчання, насамперед
тому, що в освітній системі бракує сегмента, який би відповідав за цей процес.
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Отож, вважаємо, що на нинішньому етапі розвитку вітчизняної освіти
особливої актуальності набуває проблема трансформації фундаментальних
теоретико-практичних напрацювань у сфері компетентнісної професійної
освіти на рівень масової практики (через логіку поетапного програмування
системи інноваційних змін, мобілізацію наукового потенціалу в рамках
конкретного освітнього простору ВНЗ).
Головним суб’єктом, здатним трансформувати теорію на рівень реалій
практики є ВНЗ, оскільки він є мобільною з’єднувальною ланкою між наукою і
практикою, тобто він акумулює в собі одночасно потенціал і наукової, і
практичної професійної діяльності. Саме ця позиція повинна бути покладена в
основу забезпечення продуктивності процесу переходу на компетентнісну
професійну освіту у кожному конкретному ВНЗ: загальна логіка переходу,
розроблена в фундаментальних дослідженнях, неодмінно має бути адаптована
до конкретних умов безпосередніми учасниками педагогічного процесу, що і
визначить суб’єктність їх позиції у всіх інноваційних реформаціях. Реалізація
визначених вище завдань можлива за умови посилення інтегративних процесів,
забезпечення цілісності, узгодженої взаємодії всіх складових освітньої системи
(цілісного освітнього простору). Отож, головною умовою успішності процесу є
реальне долучення педагогів-практиків (безвідносно до фаху) до імплементації
теоретичних основ та моделей компетентнісної освіти в реальну систему роботи
ВНЗ, а відтак, і у власну практику професійної діяльності, забезпечуючи позицію
викладача як суб’єкта реформаційних процесів, який приймає зміни, усвідомлює
їх логіку, готовий до модернізації власної концепції та технології діяльності.
Також важливо в рамках ВНЗ забезпечити інтегрований підхід (педагогічний,
психологічний, соціологічний аспекти) до розробки, теоретичного обґрунтування та
реалізації загальної логіки (а відтак і структурно-функціональної моделі)
поетапного переходу на стандарти компетентнісної освіти, комплексного
нарощування інноваційного потенціалу освітнього простору ВНЗ, активізуючи
позиції студента та викладача не лише як головних суб’єктів педагогічного
процесу, а і всієї системи інноваційних змін.
Актуальною на даному етапі розвитку професійної освіти держави є
проблема
забезпечення
науково-методичного
супроводу
означених
трансформаційних процесів через: а) інтеграцію наукового потенціалу
педагогів, психологів, соціологів навчального закладу, здатних адаптувати
фундаментальні та прикладні напрацювання у сфері компетентнісної освіти до
потреб реальних учасників педагогічного процесу, спроектувати логіку та
поетапну програму перехідного періоду, визначивши особливості стартового;
б) підвищення рівня розуміння викладачами та студентами теоретикопрактичних основ компетентнісної професійної освіти; мобілізацію
8

безпосередніх учасників педагогічного процесу на проектування та реалізацію
програми переходу на стандарти компетентнісної освіти, що має свою
концептуальну основу і торкається усіх сегментів системи. Модернізація
системи професійної підготовки спеціаліста однозначно має сприйматись як
реальний засіб забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
не лише студента, як майбутнього фахівця, а і викладача вишу.
У ВНЗ можуть бути сформовані реальні наукові центри, які працюють не
лише над теоретичними проблемами за фахом (традиційні наукові школи),
орієнтуючись на запити фундаментальної науки, а і над конкретними
проблемами, продиктованими потребами вишу, об’єднуючи потенціал
провідних науковців різних спрямувань.
В такий спосіб теоретичні розробки академічних інститутів можуть
отримати адекватне програмне забезпечення, яке, насамперед, буде не лише
зручним для адаптації та практичного використання в навчальних закладах, а
самі викладачі відчують себе співавторами, реальними суб’єктами інноваційних
процесів. Для цього вишу важливо:
– розробити загальну концепцію програмування інноваційних змін в
навчальному закладі через трансформацію фундаментальних теоретичних
напрацювань на рівень масової практики професійної освіти та мобілізацію
науково-практичного потенціалу викладачів та студентів в рамках конкретного
освітнього мікропростору;
– забезпечити комплексне розуміння сутності та базових стандартів
компетентнісної освіти всіма суб’єктами освітньої системи;
– розробити загальну модель компетентного спеціаліста, основи її
адаптації до конкретного фаху, а також логіки її поетапної реалізації в процесі
професійного становлення;
– сформувати загальне інформаційне поле, що реалізується в контексті різних
навчальних дисциплін (педагогіки, психології, соціології) через розробку (або
модернізацію) окремих тем навчальних курсів, а також додаткових поза аудиторних
заходів, пов’язаних з отриманням спеціальних знань з основ компетентнісної
професійної освіти, формуванням позиції студента як суб’єкта професійної
(особистісної як її складової) само актуалізації, розвитку та саморозвитку;
– сформувати мотиваційну основу переходу на компетентнісну освіту
(комплекс аргументів та їх психолого-педагогічну інтерпретацію для студентів
та викладачів на користь формування позитивного ставлення, активної позиції
щодо інноваційних змін;
– провести загальний освітній аудит, інтерпретувати отримані результати
за критеріями загального рівня поступу до стандартів компетентнісної освіти;
рівня сформованості адекватного мікросередовища;
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– сформувати пакет інформаційних матеріалів стосовно сутності
компетентнісної освіти, основ її реалізації, адаптованих до можливостей та
потреб а) студента; б) викладача;
– розробити пакет матеріалів для самодіагностики студента та викладача
за критеріями готовності до компетентнісної освіти.
Висновки. Оптимізувати процес наближення професійної освіти до моделі
компетентнісної, що реалізується для студента за формулою «я вчусь», а не
«мене вчать» можна за умов: формування цілісного освітнього простору з
визначеним блоком цінностей, «моделлю спеціаліста» як системотвірною його
складовою, продуктивними формами взаємодії його суб’єктів; підвищення
рівня розуміння викладачами та студентами цінностей та технологій
компетентнісної освіти; проектування у кожному навчальному закладі логіки та
системи змін, виходячи з реальної ситуації через комплексне діагностування
мікропростору за критеріями рівня сформованості основ компетентнісної
освіти, готовності до інновацій її суб’єктів; формування ситуації, за якої
викладачі і студенти будуть реальними суб’єктами реформацій; наявності
науково-методичного центра, здатного адаптувати державну програму розвитку
професійної освіти до особливостей, можливостей навчального закладу,
забезпечувати інтеграцію педагогічного, психологічного, соціологічного
аспектів процесу, наукову обґрунтованість концепції та програми
інноваційного розвитку вишу.
В статье речь идет о проблемах интеграции теории и практики
относительно обеспечения эффективности перехода на стандарты
компетентностного образования, позицию высшего учебного заведения как
главного субъекта,
способного трансформировать теорию на уровень
практики. Определены пути проектирования логики и системы изменений за
стандартами компетентностного образования, актуализируя научнопрактический потенциал конкретного учебного заведения, опираясь на
реальный опыт профессиональной подготовки специалиста.
The article concerns the problems of integration of theory and practice, providing
effectiveness of passing to the standards of competence education, position of higher
educational establishment as a main subject, able to transform a theory on the level of
practice. It determines ways of planning of logic and system of changes after the
standards of competence education, activate scientific-practical potential of concrete
educational establishment, based on the real experience of professional preparation of
specialist.
Ключевые слова: компетентностное образование, образовательные
стандарты, интеграция, образовательное пространство, субъектная позиция.
Key words: competence education, educational standards, integration,
educational space, subject position.
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аспірант відділу педагогічної психології і психології праці
РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ЦІННОСТЕЙ
ЯК ЧИННИКІВ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У статті розглядається проблема розвитку духовного потенціалу і
цінностей особистості як основа розвитку компетентнісної складової
майбутнього професіонала
Ключові
слова:
духовний
потенціал,
цінності
особистості,
компетентнісна складова майбутнього фахівця
Нашій країні потрібен могутній потенціал високодуховної молоді, який би
приносив реальну користь власній державі. «Духовна еліта визначається
передусім тим, що відшуковує нові моральні ідеали, шляхи відтворення
великого і суспільства, нові, більш досконалі, достойні засоби єднання людей,
більш високі цілі», – зазначає академік І.А.Зязюн [4, с. 33].
Сучасні зміни у різних сферах суспільства мають тісний зв'язок з духовним
потенціалом і ціннісною орієнтацією особистості. Від інтересів, потреб,
мотивів, ієрархії цінностей залежить вектор спрямованості діяльності людини.
Конструктивна професійна спрямованість, компетентнісна складова
майбутнього професіонала базуються на загальній спрямованості особистості,
що відбиває людські, громадянські позиції, розуміння нею сенсу життя і свого
місця на нашій планеті, особливості світогляду, життєвих ідеалів, прагнень.
Становлення цілісної особистості, підготовка молоді до праці, сімейного
життя, виконання громадських обов’язків неможливо без еталону, який має за
основу загальнолюдські та вищі цінності, розвинутий духовний потенціал.
Психологічні аспекти духовних цінностей і потенціалу розглядались в
дослідженнях В.В.Анненкова, І.Д.Беха, М.Й.Боришевського, С.У.Гончаренко,
І.А.Зязюна, Г.С.Костюка, В.Г.Кременя, О.М.Леонтьєва, С.Д.Максименко,
Н.Г.Ничкало, Н.В.Павлик, Е.О.Помиткіна, В.В.Рибалки, М.В.Савчина,
Ж.М.Юзвак та інших дослідників.
Отже, метою доповіді є розгляд таких понять, як духовні цінності і потенціал
особистості та компетентнісно орієнтована підготовка майбутніх фахівців.
Перш за все, слід зазначити, що саме на порозі дорослого життя починається
професійний розвиток, відбувається оволодіння системою знань, норм і навичок,
завдяки яким молода особистість починає виконувати суспільні функції, нести
соціальну відповідальність, створювати матеріальні та духовні цінності.
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Цінності існують з того часу, як людина почала усвідомлювати та
знаходити для себе у будь-яких речах або явищах наявність властивостей, які
здатні задовольнити її потреби, бажання, інтереси.
У науковій літературі відсутній єдиний підхід до диференціації цінностей.
Одні вчені вважають, що поняття «цінності» пов'язане лише з позитивними
факторами, інші відносять до цінностей не тільки їх позитивне значення, а й
негативне. Однак, незважаючи на відмінності у різних визначеннях цінностей,
головним у більшості з них є те, що цінність – це суспільна властивість речей,
соціальних процесів, духовних явищ, яка полягає у здатності задовольняти потреби
людини, суспільства, а також ідеї та спонукання у вигляді норм, цілей,
ідеалів [1, с. 6].
Академік І.Д.Бех зазначає, що цілі і наміри духовно зрілої особистості
вкорінені в системі надіндивідуальних цінностей, завдяки чому вони
виконують функцію організації її життєдіяльності. І що важливо — така
особистість активно використовує їх для вирішення не побутових, а,
насамперед, смисло-життєвих проблем, які виражаються для кожної людини в
системі "вічних питань" людського існування. Ієрархія особистісних цінностей
і смислів не дозволяє особистості, з одного боку, розчинитись в емпіричному
бутті, втратити дійсні сутнісні потенції, оскільки розвинені особистісні цінності
становлять основу внутрішнього світу особистості, виявляючись виразником
стабільного, інваріантного, з другого, — дає можливість існувати і діяти вільно,
тобто свідомо, цілеспрямовано, виходячи з самої себе.
Від того, наскільки змістовно багата і різноманітна ціннісна система
особистості, залежить не лише міра її участі у суспільних справах, а й те, з чим
вона має справу, наскільки її різновиди суспільно значущі. Це справді так, адже
кожна мета, яку ставить перед собою людина і відповідна поведінка, перш ніж
реалізуватись, співвідноситься з системою її особистісних цінностей,
виважується на їх терезах, – зазначає І.Д.Бех [2, с.18].
У результаті цього і стає можливою ціннісно-збагачена відповідь суб'єкта на
власні запитання, наприклад, стосовно того, як він ставиться до іншої людини, ким
вона для нього є, які моральні дії він може на неї спрямувати, а від яких утриматись.
Критерієм, еталоном високоморальної та духовної поведінки можна
вважати "золоте правило" Ісуса Христа: "Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб
чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки "[3].
Філософське бачення загальнолюдського ідеалу задане способом існування
людини за законами Істини, Добра і Краси.
Якісні й кількісні характеристики цінностей перебувають у подвійній
залежності – від внутрішніх позицій носія та від потреб і прагнень суспільства,
людини, яка виступає адресатом цінностей. Для періоду становлення держави
спостерігаються тенденції збереження класичних цінностей, переосмислення
характерних національних цінностей та насадження чужих (нові лідери, нові
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ідеї, нове життя тощо). Для народів України завжди було характерним
утвердження і дотримання засад гуманізму, зв'язку з природою та прагнення до
освіченості, професіоналізму, – зазначив Б.Чижевський.
На основі синтезу типології Б.Бітінаса, О.Вишневського, Ю.Козелецького,
А.Маслоу, Н.Павлик, Е.Шпрангера нами було розроблено ієрархічну систему
духовних цінностей.
До складу духовних цінностей ми відносимо індивідуальні (вірне
професійне самовизначення, самовдосконалення, самореалізація, різноманітні
задоволення, особиста безпека, впливовість, бажання мати владу), сімейні
(подружня вірність, єдність сімейного кола, сімейний добробут, позитивне
вирішення сімейних проблем), соціальні (прагнення до національної єдності,
добробут країни, соціальна справедливість, порядок у державі, патріотизм,
свобода, рівність, порозуміння між громадянами), загальнолюдські (збереження
миру на планеті, милосердя та доброзичливість, потяг до естетики, культури,
мистецтва, гармонія з природою, навколишнім середовищем), абсолютні
(єдність з усім організмом Всесвіту, пошук істини, віра в Бога, високоморальна
поведінка, вміння визнавати свою провину та прощати інших, любов, вірність,
потреба служити людям та правді).
Суб'єкт з розвиненою ціннісною системою є дійовим носієм моральних
норм, на якого можна покластися іншій людині при розв'язанні власних
духовно-практичних проблем, оскільки він знає, що є загальнозначущим,
усталеним, вічним, а що – марнотним, – зазначив І.Д.Бех [2, с. 19].
Якщо особистість постійно працює над самопізнанням, над пошуком
істини та самовдосконаленням, якщо мета життя спрямована на саморозвиток
та на допомогу потребуючим, дбайливе ставлення до буття та до всього живого,
то можна говорити, що така людина має вищий рівень свідомості, сформовані
духовні цінності та розвинутий духовний потенціал.
Духовний потенціал – це сила, енергія, потужність, – зазначає
Е.О.Помиткін. Він конкретизує основні ознаки духовного потенціалу
особистості як у змістовному, так і у функціональному вимірах.
У змістовному плані духовний потенціал визначається спрямованістю на
вищі духовні ідеали, цінності та смисли.
У функціональному вимірі духовний потенціал характеризує вищий
ступінь людської самоорганізації, який позначається високим рівнем
свідомості, самосвідомості та вольової саморегуляції особистості. Він є силою
Духа людини і в людині, що зумовлює свідому стійкість, непохитність,
рішучість, відданість власному покликанню, життєвій місії [7, с.29].
Духовний потенціал молоді розуміється нами як система самоорганізації,
світоглядних уявлень і переконань, які дозволяють особистості конструктивно
реалізувати свої духовні сили у ставленні до себе, інших людей, оточуючого світу та є
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необхідною основою розвитку компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх
фахівців.
Фахівець, з точки зору сучасної дослідниці Г.Х.Яворської, — це
особистість, яка володіє нормами професії як у мотиваційному, так і в
інструментальному планах, результативно і успішно, з високою
продуктивністю і якістю здійснює свою трудову діяльність, відзначається
розвинутими професійними перспективами, самостійно будує сценарій свого
професійного життя, розвиває свою особистість і індивідуальність засобами
професії, протистоїть зовнішнім перешкодам, збагачує досвід професії
оригінальним творчим внеском, сприяє підвищенню престижу своєї професії
в суспільстві і суспільного інтересу до неї [11].
У професійному та духовному розвитку виявляються внутрішнє середовище
особистості, її активність, потреби самореалізації. Вибір і розвиток професійної
діяльності — це реалізація певної особистісно визначеної стратегії життєвого
сценарію. Високий і масштабний процес професійного розвитку, можливий
тільки за умови розвитку особистості, що здатна розпізнати стан наявного
розвитку своїх властивостей, досягти усвідомлення необхідності змін і
перетворень свого внутрішнього світу, здатна на пошук нових можливостей
самоздійснення в праці. Але по своїй суті професійний розвиток охоплює, перш
за все, такі особистісні структури, що становлять психологічну основу засвоєння
і оволодіння різних видів діяльності, і є суттєвими для професійного
успіху [11, с. 56-57].
Сьогодні професіоналізм здебільшого пов'язується зарубіжними та
вітчизняними вченими з кар'єрним успіхом людини і характеризується такими
якостями, як освіченість, системність і аналітичність мислення, прогностичні
уміння, комунікативність, навички ефективного міжособистісного спілкування,
високий рівень самоконтролю, протистояння стресовим ситуаціям, ділова
активність, спрямованість на конструктивне вирішення проблемних ситуацій
діяльності, прагнення до постійного підвищення рівня професіоналізму, ясно
усвідомлена Я-концепція, високий рівень самоповаги та поваги до інших.
Відзначаються також інформованість, досвід, професійні знання, культура,
усвідомлення мети діяльності, інтерес до неї, усвідомлення умов професійного
розвитку.
Підкреслюється вагомість фахово-необхідних, зумовлених
специфікою даної професії якостей та здібностей, гностичні уміння, навички,
дії, серед яких вміння орієнтації в нестандартних ситуаціях тощо [5, с.76-77].
Узагальнення
змісту
існуючих
наукових
тлумачень
категорії
компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців та її структурних
елементів показує, що сьогодні компетентность професіонала не обмежується
рамками успішного, вправного володіння діяльністю, не визначається вищим
рівнем знань, вмінь та результатів людини в певній галузі діяльності, але й
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являє собою усвідомлення необхідності набувати додаткові знання, навички
для вирішення професійних і духовно-моральних проблем.
При цьому особливу увагу привертають такі висновки дослідників:
експериментально доведено, зазначає Є.О.Климов, що успішність оволодіння
людиною певною професією, досягнення нею високого рівня результативності
діяльності залежить від цілого комплексу, на перший погляд, неочікуваних та
несумісних між собою якостей. Серед них звертається увага на рівень рефлексії,
здатності дивитися на себе зі сторони, усвідомлювати особливості своєї активності,
тип локусу контролю та деякі інші: вважається важливим присутність когнітивних,
діяльнісно-поведінкових та емоційно-особистісних проявів, які "ще не знайшли
відображення в словнику науки", є особистісним відкриттям професіонала;
інтенсивність та швидкість переживань, вражень, стимульованих новітньою
інформацією, яку зустрічає людина; саморегуляційні уміння, навички, дії та їх
використання у повсякденній практичній діяльності [5].
Компетентнісно орієнтована підготовка майбутніх фахівців ґрунтується на
прояві її унікальності, неповторності, індивідуальному стилі мислення та поведінки.
Зрозуміло, що продуктивність дій має глибокі коріння, що сягають у великий обсяг
самостійно здійсненої професійної роботи, яка виступає фундаментом особистісного
досвіду, що складається з особистісно-вироблених, а тому і особистісно-значущих
концепцій розв'язання проблемних задач, що виникають.
Духовні цінності та розвинутий духовний потенціал допомагають
перетворити знання на особистісне утворення, на внутрішнє прийняття
особистістю духовно-моральних норм, придбання ними особистісного змісту
(як обов'язкової норми для себе). Це перетворення означає виникнення у
свідомості моральних орієнтирів – норм, що вказують шлях особистого
морального рішення повсякденних проблем і межі його, що особистість
вирішує не переступати. Вони стають критеріями у вирішенні повсякденних
питань справедливості, належного, припустимого і заборонного, породжують
бажання і прагнення (установки) утілювати їх у своїх справах.
«Ідеї робляться святими і нерушимими не тоді, коли вони
запам'ятовуються, а тоді, коли живуть у трепеті думки і почуття, у творенні, у
вчинках...», – зазначив В.О.Сухомлинський [10, с.429].
Ряд педагогів та психологів – Г. Балл, Л.П. Пуховська, М.В. Рац та інші
вважають стриженям високодуховного професіоналізму морально-етичну
діяльність, володіння цінностями, ідеалами професії, що свідчить про
сформованість цілісної професійної, духовної та психологічної культури. Це
означає, що опанування змістом накопиченого людського досвіду,
загальнолюдськими та абсолютними цінностями є надійним підґрунтям
професійного зростання, адже сприяє гармонійному розвитку особистості.
Знайомство з величезним потенціалом ідей, досягнень, концепцій науки
розширює тезаурус суб'єкта, сприяє усвідомленню власної, особистісно15

обгрунтованої професійної позиції, що, за свідченням сучасної наукової думки,
взаємопов'язано з позитивним самосприйняттям, усвідомленням власної
значущості, місця і ролі у плинності життєвих процесів [5, с.77].
Отже, духовний потенціал та цінності особистості – важливі чинники
компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців. В навчальних
закладах слід створити належні умови для розвитку знань, вмінь, навичок,
досвіду, духовного потенціалу та цінностей у майбутніх професіоналів.
Подальше дослідження у цьому руслі передбачає створення класифікації
психологічних властивостей високодуховної особистості і розробку програми
розвитку компетентнісної складової майбутнього високодуховного фахівця.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Цілеспрямоване набуття студентами знань, умінь і навичок, їх
трансформація у компетентності сприяє особистісному культурному
розвитку майбутнього фахівця, здатності швидко реагувати на запити часу.
Розглядаючи проблему модернізації професійної освіти, визначаючи
вимоги до випускника вищого навчального закладу, широко використовується
термін «професійна компетентність»як готовність і здатність фахівця
приймати ефективні рішення при здійсненні професійної діяльності.
Компетентнісно орієнтована професійна підготовка студентів у вищих
навчальних закладах виражається в її орієнтованості на результат, що виявляється
у формі компетенцій, тобто готовності студентів до активної професійної
діяльності.
Ключові слова: компетентність, випускник вищого навчального закладу,
майбутні фахівці, професійна компетентність.
Шлях європейської інтеграції, обраний в Україні, зумовлює реформаційні
процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових
стандартів. Надання рівного доступу до якісної освіти впродовж життя кожному
громадянину, реформування змісту професійної освіти на основі компетентнісного
підходу до підготовки майбутніх фахівців набули особливої уваги для
випереджального розвитку нашої країні. Цілеспрямоване набуття молоддю знань,
умінь і навичок, їх трансформація у компетентності сприяє особистісному
культурному розвитку молодого фахівця, здатності швидко реагувати на запити часу.
Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців розглядали
В.І. Байденко, А.Г. Бермус, В.О. Болотов, Э.Ф. Зеєр, І.А. Зимня, А.К. Маркова,
В.В. Серіков, А.В. Хуторський, Б.Д. Ельконін та ін.
Загальнотеоретичні
основи
дослідження
проблеми
професійної
компетентності обґрунтовано у дослідженнях зарубіжних та українських
учених
(М.В. Аверіна,
С.С. Антоненко,
А.Г. Асмолов,
Н.М. Бібік,
Є.В. Бондаревська, Л.С. Ващенко, Л.С. Виготський, І.А. Ільїн, В.В. Раєвський,
Н.В. Кузьміна, І.Я. Лернер, А.К. Маркова, В.О. Матусевич, О.В. Овчарук,
О.І. Пометун, М.М. Скаткін, С.Е. Трубачева, А.В. Хуторський та ін).
Очікування суспільства, що стоять наразі перед вищою школою, спрямовані на
перехід професійної освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її
конкурентоспроможність у європейському та світовому освітніх просторах,
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формування покоління фахівців, що будуть захищеними та мобільними на ринку
праці. Така позиція вимагає від вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
реалізації основних положень компетентнісного підходу до підготовки молодших
спеціалістів.
Компетентна в певній галузі людина володіє відповідними знаннями,
здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано висловлювати судження про цю
галузь та ефективно діяти в ній. Найбільш важливою компетентністю фахівця є
його професійна компетентність – індивідуально-психологічна освіта, що
охоплює досвід, знання, вміння, психологічну готовність [6, с. 18].
Дослідження проблеми професійної компетентності фахівців засвідчує, що
компетентність поєднує в собі загальнолюдські, професійно значущі цінності,
гнучкість професійного мислення, знання, вміння, здатність до самореалізації
(Н. Кузьміна, О. Лебедєва, Л. Лук’янова, А. Маркова, М. Розов).
Аналіз наукових досліджень, багаторічний досвід роботи у технічному
коледжі дозволяє стверджувати, що для формування компетентностей молодших
спеціалістів необхідно враховувати системний, акмеологічний, синергетичний
підходи до педагогічної системи на адаптивній основі та використовувати провідні
теорії (теорія поетапного формування розумових дій, теорія розвиваючого
навчання, теорія особистісно-орієнтованого навчання та ін).
Вища професійна освіта в Україні потребує посилення практичного
компоненту всіх теоретичних досліджень, від яких залежить успіх проведення
нових реформ, соціального та економічного розвитку суспільства.
В доповіді Міжнародної комісії з освіти ХХІ століття «Освіта: прихований
скарб» Жак Делор сформулював «чотири стовпи», на яких базується освіта:
навчитись пізнавати, навчитись робити, навчитись жити» [1, с. 13].
На думку О. Пометун, «компетентнісний підхід в освіті» - це
«спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток основних
базових і предметних компетентностей, в результаті чого буде сформована
загальна компетентність людини» [3, c.65].
Компетенція припускає деяку, наперед задану вимогу до професійної
підготовки студентів, а компетентність – особистісна якість (характеристика),
що вже сформувалася в майбутнього фахівця.
Показником якості освіти за рішенням Ради Європиє сформовані у молодих
європейців ключові компетенції, якими вони оволоділи впродовж
навчання:політичні і соціальні компетенції;компетенції, що забезпечують
життєдіяльність у багатокультурному суспільстві;компетенції, що визначають
володіння усним і письмовим спілкуванням;інформаційні компетенції;компетенції,
що реалізують здатність і бажання вчитися впродовж усього життя [5, с. 11].
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На думку А. Хуторського, компетенція – це «сукупність взаємопов’язаних
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), заданих
відносно певного кола предметів і процесів, необхідних для того, щоб
продуктивно діяти щодо них» [7,c. 58]
У Словнику з професійної освіти за редакцією Н. Ничкало компетентність
визначається як «сукупність знань і вмінь, необхідних для професійної
діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності,
використовувати інформацію» [4, c. 149].
Розглядаючи проблему модернізації професійної освіти, визначаючи вимоги
до випускника вищого навчального закладу, дослідники широко використовують
термін «професійна компетентність» як готовність і здатність фахівця приймати
ефективні рішення при здійсненні професійної діяльності [8, c. 5].
Проектуючи зміст професійної підготовки молодших спеціалістів за логікою
компетентнісного підходу, підкреслимо, що одиницею побудови змісту є
професійні завдання. На думку дослідників, сукупність професійних завдань
утворює ядро змісту професійної підготовки студентів, а етапи формування
професійної компетентності розкривають логіку професійної підготовки майбутніх
фахівців.
Компетентнісний підхід до навчання вимагає певної послідовності у
вивченні навчальних дисциплін:
-перший блок навчальних дисциплін орієнтований на розвиток у студентів
ключових компетентностей майбутньої професійної діяльності;
- другий блок навчальних дисциплін орієнтується на «занурення» студента в
професійні завдання, засвоєння способів їх розв’язання, які сприяють формуванню
базової компетентності студентів на основі сформованих ключових
компетентностей;
- третій блок навчальних дисциплін спрямований на формування спеціальної
компетентності майбутніх фахівців на основі базової компетентності.
Така послідовність вивчення навчальних дисциплін у навчанні студентів дає
можливість максимально індивідуалізувати професійну підготовку конкурентоспроможних
фахівців.
Професійна компетентність молодшого спеціаліста технічного профілю є
системою компетентностей, що за своїм складом відповідає багатоаспектності
його майбутньої професійної діяльності на виробництві.
Компетентнісний підхід до підготовки фахівців формує у молодої людини
здатність навчатись і самонавчатись, забезпечує їх більшу гнучкість у
взаємовідносинах з роботодавцями. Окрім того такий підхід дозволяє вирішити
актуальне протиріччя між орієнтацією професійної освіти на удосконалення її
суб’єктів і тенденцією до стандартизації вимог і технологій навчання студентів.
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Реалізації компетентнісного підходу у професійній освіті сприяють
наступні його принципи:
- принцип варіативності і відкритості (потреба відповідності умовам життя, що
постійно змінюються, спричиняє безперервний розвиток або заміну наявних
компетенцій);
- принцип цілісності й багатоаспектності (наявні в особистості компетенції
стосуються різних сторін її життєдіяльності, але між ними існують складні
відносини взаємозв’язку);
- принцип культуродоцільності (найбільш важливими для особистості є компетенції,
що у більшій мірі відповідають наявному рівню культури та сприяють її розвитку);
- принцип гуманності (основу кожної компетенції й усього підходу в цілому
складає увага й турбота про оточуючих);
- принцип інтегративності (ефективність реалізації компетентнісного підходу
ґрунтується на його зв’язках з інших підходах, що відповідають сучасній
освітній парадигмі) [2, с. 128].
З позиції компетентнісного підходу, на нашу думку, компетентність
молодшого спеціаліста технічного профілю є складною структурою, яку можна
розглядати як сукупність певних складових:
- наукова компетентність (розуміння теоретичних основ професії);
- технологічна інструментальна компетентність (володіння базовими
професійними навичками);
- соціальна компетентність (розуміння соціального та економічного середовища);
- адаптивна компетентність (вміння передбачити зміни у професійній
діяльності та бути готовим до них);
- комунікативна компетентність (вміння ефективно користуватися письмовими
та усними засобами комунікації);
- компетентність менеджера у професійній діяльності.
Компетентність молодшого спеціаліста як керівника середньої ланки можна
розділити на управлінську (теоретичні знання і практичні вміння у роботі з
клієнтами) та психолого-педагогічну компетентність (знання психології та
педагогіки).
Аналіз наукової літератури та власний досвід дозволяють дійти висновку,
що компетентність – це не лише наявність у фахівця знань і досвіду, а й уміння
правильно ними розпоряджатися у процесі виконання своїх професійних
функцій, які зумовлені змістом професійної діяльності.
Компетентнісно орієнтована професійна підготовка студентів у вищих
навчальних закладах виражається в її орієнтованості на результат, що виявляється у
формі компетенцій, тобто готовності студентів до активної професійної діяльності.
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В науковій літературі немає єдиної думки щодо компонентів професійної
компетентності молодших спеціалістів радіотехнічного профілю, проте загальною
думкою є необхідність інтеграції теорії та практики, інтеграції знань з різних
навчальних дисциплін в процесі професійної підготовки, пізнавальної активності
особистості, її самореалізації тапостійного творчого розвитку майбутнього фахівця.
Підходи щодо структури професійної компетентності майбутнього
молодшого спеціаліста технічного профілю
Підхід
Сутність підходу
Системний

Індивідуальний

Особистісноорієнтований
Інтегративний
Діяльнісний

Компетентнісний

Формування комплексу компетенцій студента, що
забезпечує
певний
рівень
його
професійної
компетентності; організація процесу навчання,
спрямованого на формування компетентностей.
Розвиток індивідуальних здібностей особистості
студента та особливостей його інтелектуального
функціонування.
Створення умов для постійного розвитку та
професійного самовдосконалення.
Сприйняття професійної компетентності майбутнього
фахівця як інтегративного утворення.
Розвиток прагнення майбутніх фахівців до творчої
професійної
діяльності;
спрямованість
у
самовихованні, умінні спілкування.
Формування професійної компетентності майбутніх
фахівців як багатофункціонального та соціальнопсихологічного феномена, що складається із
професійно-діяльнісного,
комунікативного
та
особистісного компонентів.

В умовах економічних і соціальних змін, що відбуваються в Україні та
характеризуютьсянапруженістю в суспільній свідомості, у молоді з’явилися
невпевненість у майбутньому через неможливість працевлаштування відповідно до
фаху. Великого значення набувають нині громадянське та професійне виховання як
складові частини загального виховного процесу, що забезпечує формування
громадянської позиції майбутнього фахівця, який активно включається у суспільне
життя та активно займається професійною діяльністю.
Кризовий стан економіки, швидка зміна стереотипів, протиріччя соціальнопобутового аспекту життя людей знаходять своє відображення у формуванні
професіоналізму молодого фахівця. Професіоналізм компетентного фахівця – це не
лише досягнення ним високих професійних результатів і продуктивності праці, а й
особливий зміст професійно-ціннісних орієнтацій, внутрішнє ставлення до праці.
Лише компетентна, самостійна і відповідальна особистість фахівця з чіткими
громадянськими позиціямиздатна на оновлення суспільства, забезпечення
державності нашої країни, розвитку її економіки.
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Реализация
компетентностного
подхода
в
профессиональном образовании.
Целенаправленное приобретений студентами знаний, умений и навыков,
их трансформация в компетентности способствует личностному
культурному развитию будущего специалиста, его способности быстро
реагировать на требования времени.
Рассматривая проблему модернизации профессионального образования,
опрделяя требования к выпускнику высшего учебного заведения, широко
используется термин «профессиональная компетентность» как готовность и
способность специалиста
принимать эффективные
решения при
осуществлении профессиональной деятельности.
Компетентностно ориентированная профессиональная подготовка
студентов в высших учебных заведениях выражается в ориентации на
результат, который проявляется в виде компетенций, готовности студентов
к активной профессиональной деятельности.
L.A. Martseva. Students’ purposefulattainmentof knowledge and skills, its
transformation into competences contributes to the personal cultural development of
future specialist, who is able to react quickly to the requirements of time.
While considering the problem of modernization of vocational education,
defining the requirements to the graduating student, the term “professional
competence” is widely used as a readiness and ability of the specialist to take
decisions in realizing his/her professional occupation.
A competence-oriented professional training of students at higher educational
establishments is expressed in its result orientation, which is manifested in the form
of competences that is student’s readiness to the active professional activity.
Key words:competence, graduating student, future specialists, professional competence.
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ВНЗ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ
У статті розглядається методи оцінювання результатів навчальної діяльності
студентів у контексті компетентнісного підходу. Акцентується на важливості
розвитку особистісних компетенцій майбутніх спеціалістів. Проаналізовано
навчальні завдання, які базуються на активній навчальній діяльності студентів на
лекціях, практичних заняттях, при виконанні самостійної роботи.
Ключові слова: компетентнісний підхід, оцінна діяльність студентів,
самооцінка, швидкий зворотній зв’язок.
Сучасний світ під впливом глобальної інформатизації невпинно і швидко
змінюється, що є головним викликом для освітньої системи. Вагомими стають
такі особистісні компетенції фахівця, як здатність проаналізувати ситуацію,
виявити проблеми та швидко прийняти рішення, творчість, ініціативність,
комунікативні навички тощо. Роботодавці очікують від потенційних кандидатів
на ту чи іншу посаду не стільки певний обсяг професійних знань та вмінь,
скільки здатності застосувати їх у конкретній робочій ситуації. Проведений
нами аналіз вимог кадрових агенцій підприємств до фахівців дає змогу зробити
висновок, що для ефективної професійної діяльності необхідні такі компетенції:
− вміння знаходити джерела актуальної інформації, проводити аналіз її
надійності, достовірності, цілісності;
− усвідомлення потреби постійного самовдосконалення і саморозвитку,
готовність до неперервного навчання;
− застосування різноманітних аналітичних інструментів;
− визначення тенденцій ринку, розуміння потреб клієнтів;
− ефективне використання можливостей мережі Інтернет тощо.
Таким чином, оцінювання результатів навчальної діяльності студентів
вишів має ґрунтуватися не лише на знаннях, вміннях та навичках студентів (як
це відбувається нині), але й на таких досягненнях як суб’єктивний досвід,
соціально значущі цінності, досвід спілкування та взаємодія з іншими. Саме
тому впровадження компетентнісного підходу при проведенні оцінювання є
актуальним питанням.
Питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців
розглядається у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених таких, як
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В. А. Болотов,
В. І. Байденко,
Е. Ф. Зеєр,
І. А. Зімняя,
Т. І. Іванова,
Н. Г. Ничкало, Дж. Равен, А. В. Хуторской та ін. Проте проведення оцінювання
результатів навчальної діяльності студентів на основі компетентнісного підходу
висвітлено недостатньо, що і визначило мету нашої статті.
Професійна компетентність сучасного фахівця складається із двох
взаємопов’язаних компонентів: професіоналізм діяльності та професіоналізм
особистості. І впровадження компетентнісного підходу призводить до
«переорієнтації домінуючої освітньої парадигми із трансляцією знань та
формуванням навичок на створення умов для оволодіння комплексом
компетенцій, що визначають здатність випускника до стійкої життєдіяльності в
умовах сучасного багатофакторного простору» [2].
Основними завданнями системи оцінювання є:
- визначення рівня прояву та розвитку системи компетенцій студентів;
- виявлення, перевірка та оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок
студентів і якість засвоєння ними навчального матеріалу з конкретної
дисципліни на всіх етапах навчання;
- порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної діяльності із запланованими;
- оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання, меті і
завданням підготовки фахівців галузевій компоненті державних стандартів
освіти з певного напряму підготовки або спеціальності;
- стимулювання систематичної самостійної роботи та пізнавальної активності студентів;
- виявлення і розвиток творчих здібностей, підвищення зацікавленості у
вивченні навчального матеріалу;
- оцінювання ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів;
- виявлення кращого досвіду та розроблення заходів для підвищення якості
навчання через навчальні інноваційні технології [1, с.25].
Вважаємо, що актуальним є створення таких моделей навчання, в яких
студент є суб’єктом, носієм активності у навчальній діяльності. Це передбачає
перехід від авторитарного навчання до самонавчання, де студент сам керує своїм
навчанням, але в межах, які чітко встановлюють викладач і програма
дисципліни. При цьому викладач проводить зовнішню контрольно-корекційну
діяльність для забезпечення достатнього рівня якості засвоєння навчального
матеріалу, а студенти мають змогу самостійно оцінювати свої навчальні
досягнення. У таких моделях об’єктом навчальної діяльності є дидактичні
засоби навчання, через які відбувається узгодження дій між двома суб’єктами
навчання – студентом і викладачем. Такими дидактичними засобами є навчальні
матеріали (підручники, посібники, навчальні завдання, програми дисципліни
тощо), і від їх якості залежить якість засвоєного студентом навчального
матеріалу.
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О. Пометун акцентує на важливості розвитку критичного мислення у
студентів вишу при проведенні навчальної діяльності, їх здатності до самоаналізу
та самовдосконаленню. «Критичне мислення є продуктом XXI століття і повинно
одночасно бути фундаментом сучасних освітніх реформ» [3, с. 218].
Таким чином, при проектуванні викладачем контрольних
заходів
важливим є акцентування на власній оцінній діяльності студентів, володіння
ними методами самоаналізу та формування на цій основі їх високої та
адекватної самооцінки, що дозволить майбутнім фахівцям краще орієнтуватися
в надшвидкому інформатизованому суспільстві, виокремлювати власні
орієнтири і ефективніше діяти у процесі реалізації поставлених цілей.
Формування самооцінки відбувається через:
- оцінки оточення (в даному випадку – викладач та студенти групи);
- аналіз і оцінка результатів власної діяльності;
- соціальне порівняння (із відповідями та результатами інших студентів).
При проведенні занять з інформатики у 2-му семестрі у контексті аналізу
можливостей текстового процесора MS Word ми запропонували студентампершокурсникам написати есе, в якому вони могли б висловити свої
зауваження щодо аспектів організації навчального процесу вишу, побажання
для проведення тих чи інших змін. На жаль, аналіз показав, що лише 10% із
200 робіт дійсно відображали роздуми студентів, вміння проаналізувати
ситуацію та виявити проблеми – інші ж роботи вміщували лише формальні
фрази.
Процес навчання стає найбільш ефективним, коли учасники (не тільки
студенти, але й викладачі) активно залучені у процес, а не є пасивними
спостерігачами. Упровадження інтерактивних інформаційних технологій у
навчальний процес – важливий напрям удосконалення підготовки майбутніх
фахівців. Саме інтерактивність у навчальному процесі дозволяє акцентувати не
тільки на процесі накопичення знань, вмінь, але й створювати такі навчальні
технології, які надають пріоритетності суб’єкту навчання, дозволяють розвинути у
студентів творчий стиль мислення, критичність, високий рівень самосвідомості.
Проаналізуємо розвиток у студентів навичок самооцінки та самоаналізу при
проведенні оцінювання навчальних результатів студентів ВНЗ при вивченні
інформатики.
Лекція має свої особливості і відбувається із використанням
мультимедійного обладнання (проектор, екран, переносний комп’ютер). Це
надає викладачу можливість застосувати широкий спектр навчальних наочних
засобів: схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень, слайдів, фотографій та ін.
За кілька днів до лекції ми оприлюднюємо у мережі Інтернет (e-mail, соціальні
мережі) матеріали лекції, що дає змогу студентам попередньо ознайомитися із
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темою, яка буде розглядатися, та мати її у надрукованому вигляді. Також у цих
матеріалах ми вміщуємо певну частину теоретичного матеріалу, що дозволяє
вивільнити час на додаткове пояснення або аналіз прикладів.
Розглядаючи новий навчальний матеріал, ми використовуємо презентацію
із елементами анімації, створену у середовищі програми MS PowerPoint.
Наприклад, представлення принципів роботи із функцією «ЕСЛИ» табличного
процесора MS Excel значно спрощується, коли перед студентами – зображення,
що подані на рисунку 1. Тут на одному слайді вміщено: а) теоретичний
матеріал; б) результат розрахунку – функція «Если» в її кінцевому вигляді; в)
копія екрану MS Excel із внесеними аргументами функції.
На лекції (протягом 5-10 хв.) ми також впроваджуємо і контрольні заходи за
питаннями, які розглядаються: розв’язання задач, перевірка розуміння
студентами термінології, невеликі за обсягом тестові завдання. Це стимулює
студентів до більш уважного сприйняття навчального матеріалу, а також дає
змогу викладачеві виміряти рівень їх розуміння і, за необхідності, вносити
корективи: провести додаткове пояснення, повернутися до попереднього блоку
тощо.
а

б
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г
Рис. 1. Фрагмент слайду презентації за темою «Функція «ЕСЛИ»

Такий підхід в організації лекцій дозволяє ефективно працювати у великих
аудиторіях. Після пояснення викладачем навчального блоку інформації із
розгорнутими прикладами студенти мають можливість самостійно вирішити задачу.
Для цього на екрані наводиться умова задачі, після вирішення її студентами –
відкривається наступний слайд із правильною відповіддю. Таким чином, вся
аудиторія студентів охоплена активною навчальною діяльністю. Викладач при цьому
може уточнювати певні питання, поправляти, направляти студентів у напрямку
знаходження правильної відповіді. Студенти порівнюють власні записи у
надрукованих матеріалах лекції (рис. 1 – г). з еталоном на слайді презентації,
оцінюють і, за необхідності, виправляють помилки. Така форма проведення лекції
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дає змогу викладачу оперативно оцінити рівень засвоєння студентами блоку
навчального матеріалу, зробити висновки щодо його повторення або можливості
рухатися далі.
Інтерактивні методи, які орієнтовані на розвиток у студентів професійних і
особистісних компетенцій, ми реалізуємо і на практичних заняттях. Необхідно
підкреслити важливість наявності таких матеріалів:
- бейджик (прізвище та ім’я у письмовому вигляді) у студентів, що дає змогу викладачу
коректно звертатися до студента, посилює атмосферу довіри та співробітництва;
- завдання на паперовому носії або в електронному вигляді – для чіткого
усвідомлення студентами обсягів роботи, визначення проблемних питань тощо;
- матеріали лекцій із нотатками та доповненням студентами;
- творчі, аналітичні питання, які використовуються як у практичних завданнях,
так і під час проведення контрольних заходів.
Оцінювання результатів практичних занять акцентується на рівні попередньої
підготовки студентів до заняття, їх прагненні до виконання завдання, ентузіазмі та
методах знаходження вирішення проблем. Із метою реалізації швидкого зворотного
зв’язку ми створили «Методику розробки інтерактивних навчальних завдань на
основі аналітико-реконструктивного методу» (отримано Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір № 53344 від 28.01.2014 р.). У розроблених нами
завданнях (рис. 2) представлений кінцевий вигляд роботи, тому студенти мають
виконати аналітичну діяльність: виявити ті чи інші навчальні блоки у завданні,
відібрати та використати відповідний інструментарій для знаходження правильної
відповіді.

Рис. 2. Завдання, яке виконується у табличному процесорі MS Excel

У представленому на рис. 2 зразку студенти засвоюють використання
функцій «ИНДЕКС», «ПРОСМОТР» та ін. Рядки 13 – 18 вміщують питання, які
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необхідно вирішити, а стовпці I – M – результати розрахунки заданих функцій.
Завдання не містить детального плану дій для його виконання, що спонукає
студентів до ґрунтовної попередньої підготовки і активної самостійної
навчальної діяльності на практичному занятті. При цьому дозволяється
використовувати будь-які допоміжні засоби – конспект лекцій, підручник,
посібник, довідкову систему програмного продукту. Це, в свою чергу, розвиває
у студентів здатність до ефективного пошуку необхідної інформації, вміння
виокремити власну проблему з масиву тих, які отримані для розв’язання, а
також формує навички критичного осмислення, аналізу, творчих роздумів і
сприяє розвитку здатності до науково-дослідної роботи.
Ефективним
методом
оцінювання,
що
дозволяє
враховувати
систематичність, ретельність, своєчасність виконання навчальних завдань, є
метод портфоліо (портфель досягнень).
Портфоліо – це зібрання студентських робіт із зазначеними датами їх
виконання та зауваженнями викладачів. У перелік таких робіт ми включаємо:
матеріали лекцій із доповненнями студентів та розв’язаними прикладами; завдання
для самостійної роботи; перелік питань до кожного заняття із таблицею самооцінки,
індивідуальні завдання, реферати, результати опитування та ін. Ці роботи
упорядковані таким чином, щоб показати прогрес студента у вивченні дисципліни.
Проаналізувавши представлені роботи, можна зробити висновок про рівень
виконавських умінь, поставивши відповідні бали. Переглядаючи зібрані роботи,
студент сам може оцінити свій прогрес у навчанні, що сприятиме розвитку у нього
самооцінки. Це також можуть зробити і інші зацікавлені особи (батьки, декан
факультету тощо). Можна запропонувати самому студенту створити письмовий
аналіз представлених робіт, що розвиватиме аналітичні навики, самокритичність,
відповідальність.
Портфоліо відрізняється від традиційних методів оцінки навчальних
досягнень тим, що забезпечує обґрунтовану інформацію про процес та
результати діяльності студентів в режимі самостійної роботи, удосконалення
його креативних здібностей та вмінь отримувати власні оцінні судження про
результати своєї діяльності. Головна перевага портфоліо полягає в тому, що
вони характеризують якість навчання багатопланово і багатовимірно, з різних
позицій і на протязі певного періоду навчання. За нагромадженими
результатами роботи студентів можна виміряти їх досягнення за період
вивчення дисципліни і включити певну кількість балів у загальну оцінку.
Робота студентів над створенням портфоліо спонукає їх до систематичної
роботи протягом семестру та дозволяє унаочнити представлення результатів в
кінці вивчення дисципліни.
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Важливою компонентою є наявність у кожному завданні таблиці самооцінки,
яка вміщує критерії оцінювання, використовуючи які, студент може оцінити рівень
виконання поданого завдання. Наприклад, при вивченні можливостей текстового
процесора MS Word таблиця самооцінки має вигляд, представлений на рис. 3.

№

Табл. 1. Таблиця самооцінювання виконаної роботи студентом
Зовнішня оцінка
Зміст
Самооцінка
(викладача/студент)

За структурними компонентами (максимальна кількість балів - N)
Параметри абзацу
Параметри шрифту
Робота із таблицями

1.

Додаткові елементи
документу (буквиця,
напис, формула, зноска,
колонки, колонтитули,
список)
Предметний покажчик
Список ілюстрацій
Зміст
Оформлення роботи (максимальна кількість балів - N)

2.

Логічність,
аргументованість,
грамотність;
Розкриття поставлених
проблем;
Термінологія.

3.

Всього балів

Такі таблиці самооцінки спонукають студента ще раз переглянути
виконане завдання, проаналізувати правильність його виконання. Оцінка надалі
може бути скорегована викладачем або іншими студентами – це розвиває
здатність до адекватної самооцінки, збільшує відповідальність за власні успіхи.
Для розвитку власної оцінної діяльності у студентів ВНЗ ми впроваджуємо
також метод самоаналізу – виконання студентами письмового дослідження за
результатами проведеного заняття. Такі завдання містять не лише традиційні
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питання із засвоєння навчального матеріалу, а й перевірку таких навичок, як
вміння узагальнювати й зіставляти факти, робити самостійні висновки У
завданнях ми додавали питання на зразок: «Що нового ви засвоїли на занятті?»,
«Які труднощі виникли під час виконання завдання і як Ви з ними справлялись?»
тощо. Мета такого дослідження – формування адекватної, об’єктивної самооцінки,
яка сприяє розвитку таких професійно значущих якостей, як вміння
проаналізувати та скорегувати власні висновки на основі отриманої інформації
для досягнення в подальшому кращих результатів та спонукають до подальшого
вдосконалення.
Таким чином, формування і розвиток самооцінки та самоаналізу у
студентів стимулює їх до усвідомлення значущості та підвищення
відповідальності за свої навчальні результати. Представлені різноманітні
методи оцінювання на базі компетентнісного підходу об’єднує активна
навчальна діяльність студентів при виконанні завдань, яка сприяє формуванню
на високому рівні професійних компетенцій майбутніх фахівців.
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деятельности студентов в контексте компетентностного подхода.
Акцентируется на важности развития личностных компетенций будущих
специалистов. Проанализированы учебные задания, которые базируются на
активной учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: быстрая обратная связь, компетентностный подход,
оценочная деятельность студентов, самооценка.
The article deals with the methods of evaluation of learning outcomes of
students in the context of the competence approach. Attention is focused on the
importance of the development of personal skills of future professionals. It was
analyzed of the learning tasks with the active learning activities of students.
Key words: assessment activities students, competence approach, fast feedback,
self-evaluation.
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РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК НАБУТТЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ
У статті розкрито питання актуальності формування у педагогічних
працівників сучасних підходів до визначення результатів навчання, які
забезпечують набуття учнями чи студентами професійних компетенцій,
що підкреслюється особливостями застосування сучасних педагогічних
технологій у контексті реалізації поставленого завдання, аргументовано
актуальність розв’язання поставленої проблеми у педагогічній практиці.
Розглянуті питання підготовки фахівців з урахуванням потреб
роботодавців, основні етапи їх підготовки за моделлю «Освіта на основі
результатів» та проведення аналізу професії й професійних операцій.
Визначено шляхи формування практичних умінь у педагогічних працівників з
результатів навчання і навчальних завдань як основного чинника набуття
професійних компетенцій та наголошено на доцільності використання для
цього сфер таксономії Блума.
Ключові слова: професійна компетентність, результати навчання,
навчальні завдання, аналіз професії, аналіз професійних операцій, сфери
таксономії Блума.
В умовах реформування професійної освіти, зумовленого соціальноекономічними й інформаційно-технологічними змінами в різних галузях
народного господарства необхідно дотримуватися таких концептуальних
положень:
- професійне навчання має здійснюватися з урахуванням соціальноекономічних та професійних вимог виробництва, орієнтуватися на високий
професіоналізм, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці;
- професійна підготовка має спрямовуватися на формування фахівця з
високим рівнем професійної компетентності. Це зумовлює необхідність
виявлення особливостей змістового забезпечення професійного навчання з
урахуванням виробничих функцій, визначення ключових завдань
професійної діяльності, що дозволить майбутньому фахівцю досягати
високого рівня професійної компетентності;
- ефективну професійну підготовку фахівця для конкретного виробництва
може забезпечити педагогічна система, що передбачає розв’язання в
навчальному процесі реальних виробничих завдань [1, с.3].
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Підвищення якості підготовки фахівців, відповідності потребам
роботодавців можливе лише за умови підвищення їх професійних компетенцій.
Ефективність професійної освіти детермінується її спроможністю визначати та
продукувати профіль компетенцій для успішної життєдіяльності кожної
особистості [4]. Сьогодні професійна освіта може тільки тоді виконувати своє
призначення, коли сутністю її розвитку, центром усіх інновацій і стратегій є
фахівець, для підготовки якого вона призначена. Відповідь на зазначений
виклик диктує необхідність формування у педагогічних працівників сучасних
підходів до визначення професійних компетенцій фахівців у контексті
визначення та формулювання навчальних результатів.
Однією з найбільш ефективних та признаною в усьому світі моделлю
підготовки фахівців з урахуванням запитів роботодавців є «Освіта на основі
результатів». Характерною особливістю даної моделі є
залучення
представників конкретних галузей і підприємств до процесу розробки
навчальних програм, що дозволяє забезпечити відповідність навчання згідно
потреб роботодавців. Навчальні результати – це твердження, що описують
суттєві знання, навички та установки, які учені чи студенти мають
продемонструвати після засвоєння певної дисципліни чи проходження
практики. Результати навчання формулюються таким чином, щоб можливо
було визначити точний рівень необхідної компетенції та умов, за яких
відповідним умінням чи навичкою слід опанувати, а також оцінювати рівень
володіння нею [3, с. 62-63].
Модель «Освіта на основі результатів» відрізняється від інших моделей
розробки навчальних програм такими ознаками: результати стосовно знань,
умінь, навичок та установок визначаються для того хто навчається, а не для
педагогічного працівника; оцінювання здійснюється у порівнянні з чітко
встановленими навчальними результатами; до процесу розробки навчальних
програм залучаються роботодавці. Процес педагогічного проектування за
даною моделлю складається з декількох етапів, які передбачають залучення
представників підприємств чи сфери обслуговування до визначення
необхідного змісту програми й ступеня її актуалізації, а саме: аналіз ринку
праці; оцінка (аналіз) навчальних потреб; аналіз професії; аналіз професійних
операцій і формулювання навчальних результатів; визначення обов’язкових
дисциплін;
розробка
профілю
програми;
затвердження
програми;
структурування змісту; розробка тестів на основі критеріїв; розробка (відбір)
педагогічних та навчальних ресурсів; формуюче оцінювання; викладання;
перевірка програми; перегляд елементів системи. Надзвичайно важливим
етапом у процесі вірного визначення та формулювання результатів навчання є
аналіз професії і аналіз професійних операцій. Аналіз професії – це процес, при
якому кваліфіковані представники даної спеціальності або їх безпосередні
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керівники визначають кваліфікаційні вимоги або загальні вимоги до підготовки
фахівців, а іншими словами результати навчання [3, с.42]. Аналіз же
професійних операцій полягає в детальному розгляді кожної окремої операції,
визначеної на етапі аналізу професії. Кожна з них вивчається для визначення
знань, умінь, навичок, установок і критеріїв, які необхідні для їх компетентного
виконання [3, с. 42-52]. Мета проведення аналізу професійних операцій –
спланувати підготовку як викладання, так і оцінювання в рамках навчальної
програми. Критерії, які визначені протягом цього процесу, перетворюються на
критерії, відповідно до яких педагогічні працівники оцінюють учнів чи
студентів. Завдяки цьому є певна впевненість, що після закінчення програми
навчання вони будуть готові до компетентного виконання операцій на
відповідних робочих місцях. [3, с. 54-57].
Отже, результати навчання – це загальне (широке) твердження того, що
учень чи студент повинен знати, розуміти і/або уміти продемонструвати після
завершення процесу навчання. Наявність чітко сформульованих результатів
навчання, вказують на досягнення учнів чи студентів, забезпечує їх
зарахування у вигляді компетенцій – знань та умінь, що характеризують
здатність виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що
вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після
закінчення навчання. Результати навчання використовуються не лише як
інструмент для розробки навчальних програм, але й відіграють важливу роль в
процесах інтеграції професійної та академічної освіти, оцінювання змісту та
якості попередньої освіти, розробки програм навчання впродовж життя.
Переваги використання результатів навчання проявляються у таких випадках:
при проектуванні навчальних дисциплін (модулів); для оцінювання якості та
розроблення стандартів навчальних програм; для підвищення зрозумілості
цілей навчання для учнів чи студентів; для підвищення прозорості програм як
на національному, так і на міжнародному рівнях.
Серед недоліків впровадження системи, основаної на результатах
навчання, відзначають два: концептуально-філософський та практичний. Деякі
представники університетів вважають, що вища освіта не може, на відміну від
професійної освіти, зводитися до набору лише результатів навчання, чим
звужується саме поняття вищої освіти.
Розглянемо більш детально процес формулювання результатів навчання, та
їх складові. Формулювання результату навчання містить одне або два дієслова,
пов’язані сполучником «і», які ще називають активними дієсловами.
Наведемо приклади результатів навчання для різних дисциплін [2-5]:
1. Перевірте правильність робочої напруги та забезпечення правильного
з'єднання між джерелом струму та іншими складовими комп'ютера.
2. Опишіть технологічні характеристики універсальних швейних машин, які
доцільно використовувати при шитті виробів із синтетичних тканин.
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3. Розгляньте використання віртуальної пам'яті
та оцініть роботу
різноманітних алгоритмів заміни сторінки.
4. Визначте основні складові застосування теорії організаційної поведінки в
робочому середовищі.
5. Створіть ефективні ділові листи й внутрішні записки.
Існують загальні принципи визначення тривалості викладання результатів
навчання, так прийнято використовувати на досягнення одного результату
навчання від 5 до 7 годин загального навчального часу. При формулюванні
результатів навчання необхідно дотримуватися певних правил, а саме:
1. Зосереджуйте увагу на тому, що робить учень чи студент, а не педагогічний
працівник.
2. Використовуйте прості й лаконічні формулювання, які зрозуміє і
кваліфікований практик, і учень чи студент.
3. Зосереджуйтесь на результатах навчання, а не на процесі викладання.
4. Починайте формулювання кожного результату навчання з активного дієслова.
5. Результати навчання повинні відображати знання,уміння, навички та
установки, які вимагаються на відповідному робочому місці.
6. Кожен результат навчання повинен бути реалістичним і досяжним.
7. Кожен результат навчання можливо виміряти й оцінити.
8. Зосередьте увагу на поведінці, яку повинен продемонструвати студент. Не
включайте опис умов або критеріїв.
9. Кожен результат навчання повинен складатись орієнтовно з 2 – 9
навчальних завдань.
Результати навчання класифікують на три основні види, залежно від знань,
умінь чи навичок, які студенти мають продемонструвати після проходження
навчання, а саме: теоретичні; практичні; комбіновані. Наприкінці вивчення
теоретичного навчального результату студенти повинні продемонструвати, як
вони опанували теоретичними або мисленевими навичками. Корисним засобом
визначення складності теоретичних навичок є Когнітивна сфера таксономії
освітніх завдань [2, 5, 6-7]. Під кінець вивчення практичних навчальних
результатів учні чи студенти повинні продемонструвати, що вони уміють
виконувати операцію або частину операції. При вивченні комбінованого
результату навчання студенти повинні продемонструвати, що вони опанували
знаннями, навичками і установками. Як ми вище зазначили, усі результати
навчання складаються з навчальних завдань, яких може бути від 2 до 8-9.
Навчальні завдання – це сегменти навчання, які у поєднанні дозволяють
студентам досягти певного результату навчання. Для визначення навчальних
завдань в межах окремого результату навчання можна застосувати такий процес:
1. Ознайомтеся з відповідним аналізом професійних операцій. Пам’ятайте, що
під час розробки профілю програми кожний результат навчання звірявся з
аналізом професійних операцій, на основі якого він був сформований.
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2. Визначте знання, уміння, навички та установки, які дозволять студентам

досягти результату навчання.
3. Розділіть знання, навички і установки на сегменти навчання, з якими легко працювати.
4. Сформулюйте навчальні завдання на основі цих сегментів.
5. Поставте навчальні завдання в логічній і змістовній послідовності,
переконайтесь, що навчальні завдання, без яких неможливе опанування
наступними, йдуть першими.
Такими принципами можна скористатись при формулюванні навчальних
завдань:
1. Формулювання кожного начального завдання повинно починатись з
активного дієслова.
2. Дію, яка згадується у формулюванні, можна спостерігати й оцінювати.
3. Навчальні завдання повинні чітко визначати дії, які студент має
продемонструвати наприкінці даного сегменту навчання [2-3, 5].
Наведемо приклади навчальних завдань до відповідних результатів
навчання [2-3, 5].
Результат навчання: «Визначте основні складові застосування теорії
організаційної поведінки в робочому середовищі». Навчальні завдання зяких
він складається:
1. вміти давати визначення поняттю «організаційна поведінка»;
2. вміти визначати можливості й проблеми керівників і працівників;
3. вміти описувати застосування концепцій організаційної поведінки
керівниками й підлеглими на постійно змінюваному робочому місці.
Надзвичайно корисною для педагогічних працівників є використання при
формулюванні результатів навчання та навчальних завдань таксономії Блума.
Таксономія Блума визначає способи класифікації розумових умінь починаючи
від найпростіших навчальних дій до самих складних. Бенджамін Блум і його
команда розробили ієрархію розумових умінь, у якій більш високі рівні
мислення включають всі пізнавальні уміння нижчих рівнів [6-7].
Таксономія – (від грецьк. taxis – розташування, лад, порядок, і nomos –
закон) – теорія класифікації й систематизації складно-організованих галузей
діяльності, що мають ієрархічну будову. Вона має використовуватися для того,
щоб правильно формулювати мету навчання, проблеми й завдання, підбирати
відповідні інструменти для оцінювання, а також вірно проводити рефлексію за
результатами навчання. Вибір активних дієслів для формулювання результатів
навчання та навчальних завдань визначається навичками /уміннями/
компетенціями/ видами поведінки, якими повинен опанувати учень чи студент.
Розрізняють когнітивну (пізнавальну), психомоторну та емоційну
(афективну) сфери таксономії Блума. Когнітивна (пізнавальна) сфера це –
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(мисленеві навички, інтелектуальні здібності), психомоторна сфера –
(перцептивні та моторні навички, фізичні рухи керовані думкою), а емоційна
(афективна) сфера: (ставлення, цінності, інтереси, оцінка). Так, наприклад,
найпростіший вид когнітивних (пізнавальних) навичок називається «знання»,
тоді як найскладніший – це «оцінка». Між знанням і оцінкою знаходяться
проміжні мисленеві навички, а саме – сприйняття, застосування, аналіз і синтез.
Шість рівнів мисленевих навичок розташовано в ієрархічному порядку. По суті
це означає, що перш ніж переходити до наступного рівня мислення, потрібно
опанувати попередній. Результати навчання можуть бути когнітивними,
психомоторними або ж емоційними за природою.
Результати навчання повинні супроводжуватися відповідними
критеріями оцінювання, які використовуються для прийняття рішення про те,
що очікувані результати навчання досягнуто.
Отже, з’ясовано, що підготовка спеціалістів за моделлю «Освіта на основі
результатів» дає змогу ретельно визначити як навчальні результати, тобто
знання, уміння, навички й установки, які мають досягти учені чи студенти
задля успішного працевлаштування на підприємствах певної галузі, так і рівень
кваліфікації, який вимагають роботодавці, а це, в свою чергу, забезпечує
відповідність навчання потребам місцевих підприємств, що відповідає вимогам
сучасного ринку праці в Україні. Встановлено, що формування у педагогічних
працівників сучасних підходів до визначення результатів навчання, які
забезпечують набуття студентами професійних компетенцій забезпечується
особливостями застосування сучасних педагогічних технологій. Визначено
шляхи формування практичних умінь у педагогічних працівників результатів
навчання і навчальних завдань у контексті визначення та формулювання
професійних компетенцій та наголошено на доцільності використання для
даного процесу сфер таксономії Блума.
1.
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Пащенко О.В.
Аннотация. В статье раскрыты вопросы актуальности формирования у
педагогических работников современных подходов к определению результатов
обучения, которые обеспечивают приобретение учениками или студентами
профессиональных компетенций, что подчеркивается
особенностями
применения современных педагогических технологий в контексте реализации
поставленного
задания,
аргументировано
актуальность
решения
поставленной проблемы в педагогической практике. Рассмотрены вопросы
подготовки специалистов с учетом потребностей работодателей, основные
этапы их подготовки в соответствии с моделью «Образование на основе
результатов», а также проведения анализа профессии и профессиональных
операций. Определены пути формирования практических умений у
педагогических работников результатов обучения и учебных заданий как
основного фактора приобретения профессиональных компетенций и отмечено
целесообразность использования для этого сфер таксономии Блума.
RESULT OF STUDIES AS BASIC FACTOR OF ACQUISITION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALIST
Pashchenko O.V.
Resume. This article deals with issues of relevance to the formation of
pedagogical workers of modern approaches to the definition of learning outcomes that
provide the students or the students acquiring professional competence that
emphasizes specific applications of modern educational technologies in the context of
the task, argued the relevance of the problem solving in educational practice .The
problems of training specialists to meet the needs of employers, the main stages of
preparation for the model "Education based on the results" analysis and profession
and professional operations. Ways to prepare the practical skills of the teaching staff
of learning outcomes and learning objectives as a major factor in the acquisition of
professional competencies and emphasized the usefulness for the areas of Bloom's
Taxonomy.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, результаты
обучения, учебные задания, анализ профессии, анализ профессиональных
операций, сферы таксономии Блума.
Keywords: professional competence, results of studies, educational tasks, analysis
of profession, analysis of professional operations, sphere of taxonomies of Bluma.
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Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,
старший викладач кафедри іноземних мов
фінансово-економічного факультету
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД – СКЛАДОВА
ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ
У статті досліджуються поняття педагогічної майстерності,
професійної компетентності як її важливої складової та компетентнісно
орієнтований підхід в особистіно орієнтованій моделі сучасної вищої освіти.
Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна компетентність,
компетентнісній підхід.
В умовах постіндустріального суспільства, коли знання та людський
капітал стали наріжним каменем його розвитку, роль вищої освіти як однієї з
пріоритетних завдань держави не можна переоцінити. Теоретичне осмислення і
пошук нових підходів до формування цілей і завдань, побудова змісту і
структура програм професійної освіти мають бути орієнтовані на ринок праці
та розвиток професійної компетентності кожного члена суспільства. Нова
парадигма вищої професійної освіти обумовлює перегляд існуючих методик
викладання та реалізацію компетентнісного підходу, який передбачає активні
та інтерактивні форми організації навчальних занять з метою формування та
розвитку професійних навичок студентів.
Важливим завданням вищих навчальних закладів є вдосконалення
моральних і громадянських якостей студентів, без яких неможливі професійна
та життєва компетентності. Слід зазначити, що поява концепту
«компетентність» відповідала викликам епохи постмодерну. На відміну від
звичних «знань, умінь і навичок» до структури компетентності увійшли
«цінності й якості», що перетворили «виконавця», який знає, уміє і діє, на
«свідомого творця», який знає, заради чого і яким чином він діє [9, с. 217].
Протягом останніх трьох десятиліть дослідженню понять «педагогічна
майстерність», «компетентність», «компетентнісний підхід» було присвячено
багато публікацій як зарубіжних так і вітчизняних авторів. Вважається, що мова
компетенцій є більш адекватною для оцінки результатів освіти, при цьому самі
компетенції інтерпретуються як єдина мова для опису академічних і професійних
профілів. Тенденція науково-дослідницьких університетів удосконалювати старі і
створювати нові навчальні програми на основі компетентнісного підходу
підтверджує думку окремих науковців про те, що по суті відбувається перехід до
нової парадигми освіти. А. Кузьмінський відмічає, що проблема полягає у зміні не
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тільки ціннісних і цільових орієнтирів в організації процесу підготовки майбутніх
фахівців у закладах вищої освіти, але й у змісті навчання, позиції студентів і
викладачів, у їх діяльності та ін. [7,с. 63-64]
Здійснення компетентнісно орієнтованого підходу в системі вищої
педагогічної освіти зумовлює перегляд змісту навчання відповідно до вимог
суспільства, європейських стандартів, збереження досвіду підготовки
педагогічних працівників на сучасному етапі [3, с. 83].
Компетентнісно орієнтований підхід в педагогіці досліджується широким
колом вчених різних галузей науки і освіти. Різноманітні аспекти формування
професійної компетентності майбутнього фахівця у вищій школі
висвітлюються у працях таких науковців як В. Андрущенко, І. Бех, С. Бондар,
О. Глузман, С. Гончаренко, І. Зязюн, М. Євтух, В. Кремень, Н. Кузьміна,
А. Кузьмінський, В. Луговий, Н. Ничкало, А. Хуторський, В. Якунін та ін.
Проблеми, історія та теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної
майстерності плідно досліджуються такими сучасними вченими як В. Абрамян,
Л. Базіль, Є. Барбіна, О. Грищенко, І. Зязюн, Т. Іванова, А. Капська, П. Коваль,
Л. Крамущенко, І. Кривонос, В. Крутецький, Н. Кузьмін, А. Кузьмінський,
О. Лавріненко, М. Лазарєв, М. Лещенко, В. Лозова, А. Луцюк, Ю. Львова,
Л. Мацько, А. Мудрик, Н. Ничкало, В. Орлов, О. Падалка, М. Палтишев, О. Пєхота,
В. Пилипчук, Е. Помиткін, С. Пономаревський, Л. Пуховська, О. Рудницька,
Г. Сагач, І. Синиця, О. Семеног, С. Сисоєва, В. Сластьонін, М. Солдатенко,
Н. Тарасевич, О. Тринус, Л. Хомич, Г. Яворська та ін.
О.Лавріненко підкреслює, що вирішення складних завдань інтеграції
вітчизняної освіти в світовий освітній простір неможливе без ретельного вивчення
власного історичного минулого, видатних теоретиків і практиків, які стояли біля
витоків педагогічної освіти. Питання про педагогічні технології тісно пов’язані з
поняттям педагогічної майстерності як вищого рівня педагогічної дії, а ця категорія,
введена А.С. Макаренком, належить до тих понять, що поєднують в собі науку і
мистецтво, теорію і практику. В сучасних суспільно-економічних умовах пошуку
нових освітніх концепцій педагогічна майстерність розглядається як система
професійних компетентностей учителя, сформованих на методологічному,
теоретичному і технологічному рівнях [8, с. 7].
Дослідження з даної проблеми доводять, що підґрунтям формування
майстерності у педагога є: природна схильність до обраної професії та
наявність до цього відповідних здібностей (О. Рудницька); високий рівень
педагогічних вмінь (Т. Стефановська); процес педагогічної підготовки та
педагогічної праці (Л. Пуховська); фахова компетентність і професійно значущі
якості (І. Зязюн).
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Підкреслюючи, що будь-яка майстерність, у тому числі й педагогічна,
розкривається в діяльності, причому, в діяльності ефективній, В. Ягупов
вирізняє декілька підходів до визначення педагогічної майстерності. Це і
найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в тому, що за
відведений час педагог досягає оптимальних результатів (Н. Кузьміна,
М. Кухарєв), і синтез наукових знань, умінь, навичок методичного мистецтва й
особистісних якостей педагога (О. Щербаков), з такими основними рисами, за
Ш. Амонашвілі, як особистісно гуманна вихідна позиція майстра педагогічної
справи, творчість якого може збагатити педагогічну науку і практику новими
висновками, дати початок новим ідеям і підходам. В Європі під педагогічною
майстерністю розуміють практичне розгортання і втілення вчителем у
професійну діяльність сукупності інтелектуальних, психологічних і духовних
якостей [16, с. 164].
Педагогічна майстерність як стрижньовий компонент педагогічної культури,
передбачає синтез розвинутого психолого-педагогічного мислення, професійнопедагогічних знань, навичок і умінь, емоційно-вольових засобів виразності, що
дають змогу педагогові успішно вирішувати навчально-виховні завдання [16, с.169].
Автори підручника «Педагогічна майстерність» розглядають її як
найвищий рівень педагогічної діяльності, вияв творчої активності особистості
педагога, комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень
самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі» [10, с. 25].
Основними елементами педагогічної майстерності вони називають
гуманістичну спрямованість діяльності педагога, професійну компетентність,
педагогічні здібності, педагогічну техніку, які повязані між собою та мають
здатність до саморозвитку.
Гуманістична спрямованість – найголовніша характеристика майстерності
педагога, що будується на основі ціннісних орієнтацій. Виховний вплив
викладача інтегрований у навчання: викладач покликаний розвивати моральну
рефлексію студента, орієнтувати його на відповідальну поведінку в майбутній
професії та життя в суспільстві, тому стан освітньої сфери, її розвиток і
перспективи в першу чергу залежать від аксіосфери педагога [13, с. 29].
До аксіологічної проблематики звертаються В. Алексєєв, В. Андрущенко
І. Зязюн, А.І. Кавалеров, А.А. Кавалеров, О. Панін та інші. Виховання на основі
цінностей – це основний шлях формування особистості студента – майбутнього
фахівця в сфері глобальної світової економіки. Діалектична взаємодія
викладача і студентів у цілісному педагогічному процесі є надзвичайно
складним феноменом, який реалізує аксіологічні функції. Це особлива форма
відтворення культури, під впливом якої формується і розвивається культура
особистості всіх суб’єктів навчального процесу. Педагогічна культура є
інтегративною характеристикою досконалого педагогічного процесу в єдності
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його аксіологічної, акмеологічної, гуманістичної спрямованості [5, с. 32]. В
ідеалі, чим вища професійна і педагогічна культура викладача, тим вищий
рівень культурологічного розвитку студента.
Провідними здібностями до педагогічної діяльності вважаються чутливість
до особистості кожної людини, комунікативність, перцептивність,
динамічність, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування і
креативність. Педагогічна техніка як форма організації поведінки педаога — це
конкретний інструментарій, навички та вміння організації та проведення
різноманітних навчально-виховних заходів.
Професійна компетентність є підвалиною педагогічної майстерності. Зміст
цього компонента становлять глибокі професійні знання, навички та вміння,
професіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала методика
здійснення навчально-виховних заходів [16, с. 167].
Вченими США ще в 70-80 рр. ХХ ст. розроблялась концепція навчання
педагогів на основі компетентнісного підходу, були виділені компетенції,
засновані на діяльності й особистості педагога, його знанням, уміннях і навичках
[15, с.42].
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що хоча існують
відмінності у визначенні понять «компетентність» і «компетенція», сутність їх
залишається, на нашу думку, такою, що компетентність — це здатність
особистості використовувати на практиці свої знання і досвід, а компетенція —
це певна сфера діяльності та повноважень. Оскільки професійні стандарти
нового покоління базуються на аналізі вимог до трудової діяльності та її
результатах, то майбутній фахівець повинен володіти не лише професійними, а
й більш широкими компетенціями.
Не зважаючи на різноманітність думок відносно трактування поняття
професійно-педагогічної компетентності, можна констатувати, що більшість
авторів розглядають професійну компетентність у двох аспектах: як мету
освіти, професійної підготовки; а також як проміжний результат, що
характеризує стан фахівця, який здійснює свою професійну діяльність.
За О. Андрєєвим, професійна компетентність педагога — це сформованість
в його праці різних сторін педагогічної діяльності і педагогічного спілкування,
в яких особистість педагога самореалізована на рівні, що забезпечує стійкі
позитивні результати в навчанні і розвитку учнів [2, с. 8]. Основні цілі та
визначені ними функції освіти дорослих, на його думку, можна звести до
задоволення потреб особистості, суспільства, економіки: особистості — у
самоудосконаленні; суспільства — у формування соціально активної та
адаптованої до реалій життя особистості; економіки — у підготовці
компетентного ефективного працівника. Кінцевою метою освіти дорослих є
формування особистості, яка активно, компетентно та ефективно бере участь в
економічному соціальному та особистому житті [1].
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Компетентнісний підхід у навчанні — це спрямованість освітнього
процесу на формування та розвиток базових і предметних компетентностей
особистості, результатом якого стане формування загальної компетентності
людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої характеристики
особистості. Ключовими освітніми компетентностями можна вважати такі:
ціннісно-смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна,
комунікативна,
соціально-трудова
та
компетентність
особистого
самовдосконалення [14].
Вплив особистісних якостей викладача на його професійну компетентність
відзначають усі дослідники [15, с. 43]. Засновник вітчизняної наукової
педагогіки, К.Д. Ушинський, високо оцінював особистість учителя,
справедливо вважаючи, що вплив педагога на учнів становить ту виховну силу,
яку не можна замінити ніякими статутами і програмами, ніякою організацією
навчальних закладів. Своєю творчістю, розумінням сутності та значення
педагогічної майстерності у формуванні особистості вчителя К.Д. Ушинський
заклав фундаментальні основи для подальшого її вдосконалення і розвитку, як
невід’ємної складової в системі професійно-педагогічної підготовки
майбутнього педагога [8, с.36].
Характер
соціально-педагогічних
технологій
особливо
яскраво
проявляється у процесі педагогізації соціокультурного середовища, залучення
студентів до соціокультурної творчості, що є можливим за умов: соціальної
спрямованості саморозвитку особистості та розвитку соціальної активності;
позитивного ставлення студентської молоді до соціокультурного середовища.
Цінності, пов’язані з соціокультурним контекстом, є фундаментом культури, а
культура – предметним полем формування цінностей [12, с. 401].
Технологізація усіх сфер життя, включаючи освіту, призводить також до
деякого знеособлювання, але і дає поштовх до пошуку нових можливостей
щодо удосконалення педагогічної майстерності викладача в сучасних умовах.
Компетентнісно орієнтований підхід націлений на практичні результати, досвід
особистої діяльності; міжнародна спільнота вважає його дієвим інструментом
покращення якості освіти.
О. Шестопалюк до основних умов розвитку професійної компетентності
студентів
відносить
організаційно-управлінські,
навчально-методичні,
технологічні та психолого-педагогічні та підкреслює, що формування
професійної компетентності майбутнього фахівця здійснюється через зміст
освіти, а також засобами активної позиції студента в соціальному, політичному
і культурному житті ВНЗ [15, с. 44-45].
Особистісно-орієнтована модель освіти на засадах педагогіки партнерства
спрямована на формування високогуманних відносин у вищому навчальному
закладі, на формування творчого колективу студентів і викладачів. У сучасній
вітчизняній освіті потреба визнання особистісно-орієнтованого виховання як
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специфічної організації навчально-виховного процесу у соціокультурному
середовищі вищого навчального закладу вже розглядається в якості
методологічного імперативу для успішного формування творчих інноваційних
якостей суб’єктів навчання.
В професійній освіті необхідно розвивати пізнавально-інтелектуальну
компетентність як основу для розвитку готовності до професійної діяльності в
умовах, що часто змінюються. Її можна розглядати як сукупність теоретичних
знань, умінь, навичок, досвіду, особистісних якостей викладача, що дають
змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові
знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу,
приймати рішення [4, с. 183].
Педагог повинен вивчати і аналізувати специфіку майбутньої професійної
діяльності студента та її компоненти. Особистісно-розвивальні технології
можуть застосовуватись у педагогічній практиці лише за умови їх використання
викладачем для самого себе, свого власного особистісного пізнання і розвитку.
Саме це ми називаємо компетентнісно орієнтованим підходом у професійній
підготовці майбутніх фахівців і складовою розвитку педагогічної майстерності
сучасного викладача ВНЗ.
З метою підвищення професійної компетентності викладачів у Київському
національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана та успішного
формування компетентнісного підходу в викладанні ними економічних та
загальноосвітніх дисциплін проводяться різноманітні семінари-практикуми та
тренінги за різними напрямами у Центрі післядипломної освіти. Кафедра
педагогіки і психології університету, починаючи з 2001 року організовує
постійно діючі тренінг-курси «Сучасні методи навчання», «Впровадження
тренінгових технологій у навчальний процес у КНЕУ», «Формування
психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» та продовжує
роботу в цьому напрямку. Аналізується досвід вітчизняної та зарубіжної освіти
щодо впровадження новітніх освітніх технологій, який виноситься на
обговорення на щорічній науково-методичній конференції КНЕУ. У 2014 році
під назвою «Творчий потенціал кафедр та факультетів в інноваційному
розвитку дослідницького університету» вона була присвячена саме
компетентнісно орієнтованому підходу у навчальній та науковій діяльності
професорсько-викладацького складу.
Зростання ролі викладача вищої школи, необхідність подальшого
вдосконалення педагогічної майстерності професорсько-викладацького корпусу
вищих навчальних закладів диктується і загальним дискурсом нинішнього
суспільства, спрямованим на утвердження гуманістичних засад у відносинах
між людьми, на побудову громадянського суспільства, на людиноцентриську
ідеологію.
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Педагогіка діалогу, партнерства, співпраці, людиноцентризму ставить у
центр уваги інтереси, потреби, уподобання того, хто навчається. Відчуваючи
зацікавленість викладача в його успіхах, студент як суб’єкт професійного
самовдосконалення оцінює у викладачі професіонала, порадника і натхненника
і розуміє, що від рівня професійної культури педагога, його фізичного,
психічного й морального здоров’я великою мірою залежить рівень
професіоналізму, стан освіченості, вихованості, людяності студента, а отже, і
подальший моральний, культурний і духовний прогрес суспільства [6, с. 18].
Отже, в умовах трансформації суспільства важливим показником
педагогічної майстерності викладача вищої школи буде не лише надання
студентам необхідних знань, а й активізація виховної складової своєї
діяльності, спрямованої на послаблення конфлікту між сучасною молоддю і
суспільством, надання особливої уваги формуванню цінностей громадянина
майбутнього, адже саме від цього буде залежати майбутнє нашої держави [11,
с. 34]. В умовах принципово нового контексту наукових досліджень
становлення морально-етичних та інших парадигм формування свідомості
молоді надзвичайно важливим є розширення форм спілкування, дискусій,
обміну думками людей, які мають безпосереднє відношення до процесу освіти
та виховання молоді в сучасному культурно-історичному просторі.
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И.Н. Машкова. Компетентностно ориентированный подход —
составляющая педагогического мастерства современного преподавателя вуза.
В статье исследуются понятия педагогического мастерства,
профессиональной компетентности как его важной составляющей и
компетентностно ориентированный подход в личностно ориентированной
модели современного высшего образования.
I.M. Mashkova. Competence oriented approach – a component of pedagogical
mastery of today’s higher school teacher.
The article reviews the notions of pedagogical mastery, professional competence
as its important component and competence oriented approach in individually
oriented model of today's higher education.
Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна компетентність,
компетентнісній підхід.
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ЗВИЧАЄВІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ В ДОБУ
ЕКСТРЕМАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ: КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ВНЗ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РЕСУРС У НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ
Виокремлено суперечність, яка сповільнює еволюційний поступ вищої
освіти – це відсутність чіткої ієрархії інтересів між усіма стейкхолдерами
вищої освіти. Визначено рівні професійної компетентності в надзвичайних
обставинах. Виділено типи професійної компетентності – стандартний і
зламний. Перший схарактеризований через поняття звичаю, другий –
звичаєвості. Основою для вирішення професійних завдань в надзвичайних
обставинах визначено фундаментальні знання із соціальної динаміки, а також
соціально-психологічні явища, які її супроводжують.
Ключові слова: професійна компетентність, стандартний і зламний типи
професійної компетентності, звичай, звичаєвість.
Соціальна реальність за попередні півроку поіншала до того, що звела
нанівець завчені міркування про об'єктивність наукової картини світу взагалі й
вітчизняних викладачів ВНЗ зокрема, універсальність отриманої ними
університетської освіти та студентів, ними навчених, а також про їхню
неупередженість при інтерпретації фактів суспільного життя. Це зауваження
стосується низки соціальних явищ, а передусім, того, що викладачі ВНЗ
виявили/удали цілковиту некомпетентність у питаннях щодо власного впливу
на суспільні події. Отож потребою дня є опис, аналіз, інтерпретація
сьогочасного малодослідженого типу професійної компетентності вітчизняних
викладачів ВНЗ, народженого новою реальністю і неподібного до попередніх.
Наша зацікавленість феноменом професійної компетентності викладача
ВНЗ обумовлена, крім усього іншого, ідеєю управління витоками, механізмами,
ресурсами конструктивних суспільних явищ та реалізації найбільш доцільних із
них, а також способами впливу на деструктивні тенденції через вищу освіту
громадян [1-3]. Для здійснення цього задуму серйозним внеском стає і розвиток
адаптивних, функціональних та творчих здібностей студентів як професійного
середнього класу [4-6]. Що ж до вітчизняного суспільства, в якому середній
клас тільки починає увиразнюватись, надто вагомим постає прогностична
функція компетентності викладача ВНЗ через спроможність усвідомити,
вирізнити, осмислити й вплинути на соціальні тенденції, поборниками чи
противниками яких є студентство, локалізувати деструктивні мотиви діяльності
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молоді, зокрема через збагачення тезаурусу поведінкових паттернів, засвоєння
різноманітних способів і технік управління ситуаціями й конфліктами, ін. [7].
Вважаємо доцільним зауважити, що в українському суспільстві об'єктивно
виник ряд суперечностей між недостатньою професійною підготовкою
педагогічних кадрів для ВНЗ та суспільними потребами, насамперед, у зв'язку з
певним пожвавленням демократичних процесів. Наприклад, через появу нових
тенденцій впливу на державні органи влади. В такі періоди суспільних
трансформацій збереження рівноваги – пріоритет для суспільства, держави, влади.
Питання про роль вищої освіти взагалі й професійну компетентність зокрема
постає засадовим для роз'ятреного суспільства: демонстрація якої компетентності
варта розголосу – яка передбачає викладання дисципліни, не дивлячись на
суспільні страйки, чи яка змушує стояти пліч-опліч на барикадах зі своїми
студентами?
Низка питань про професійну компетентність університетських викладачів
виникає і через те, що в різних регіонах країни останні не просто неоднозначно
чи варіативно, а антитетично витлумачують новоз'явлені явища суспільного
життя. Логічно припустити, що цей процес неминуче зворушить вищу освіту й
позначить її перебіг на довгі роки. Особливо гостро стоїть проблема перед ВНЗ
тих регіонів, які безпосередньо продукують як центробіжні, так і доцентрові
явища в суспільстві. В даний момент очевидно, що всі можливі спільні
ідеологічні підвалини професійної компетентності варто переосмислити й
репрезентувати суспільству наново.
Удавана просвітчастість і зрозумілість феномену компетентності на теренах
українського суспільства утворена вагомою кількістю досліджень, теорій,
концепцій та методик її моніторингу, вдосконалення тощо. Проте вже на рівні
термінологічно-поняттєвого апарату досліджень проступає певна суперечливість
через безліч дефініцій, інтерпретацій, структур, функцій, механізмів.
Закономірно постає питання для науки: якою мірою в контексті
професійної компетентності обізнаність викладача із трансформативними
суспільними явищами може стати додатковим соціальним ресурсом у вельми
тяжкий для країни час? Отже, професійна компетентність викладача ВНЗ, якщо
її визначити в широкому плані через ідеї соціального ресурсу конструктивних
суспільних явищ, впливу на них та реалізації найбільш доцільних через вищу
освіту громадян, соціальних ефектів, демократизації й розвитку громадянського
суспільства, а також формування професійного середнього класу зі студентства,
є украй необхідною проблемою для української науки. Через це ставимо у
центр розмаїтого кола досліджень професійної компетентності викладача ВНЗ
її спроможність у надзвичайних обставинах виступити додатковим соціальним
ресурсом суспільної стабільності.
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Поняттю «компетентність» науковці неодноразово прагнули й прагнуть
додати соціального забарвлення аж до набуття ним чіткого соціального
контексту. Беручи до уваги різноманітні тлумачення поняття «професійна
компетентність», ми відокремлюємо від поняття компетентності змістовий,
предметний, юридично-правовий, особистісний і інші аспекти. Зазначимо, що це
зроблено з метою аналізу одного з компонентів компетентності, зовсім не
відкидаючи висловлювані іншими дослідниками думки, що професійна
компетентність вміщує низку інших, не менш важливих. Тим самим ми
вирізняємо серед усієї багатогранності феномена компетентності лише рівневу
сторону, під якою будемо розуміти міру повноти знань, вмінь, повноважень,
досвіду й відповідальності викладача ВНЗ перед суспільством та їхню
зрозумілість для суспільства як мірило його професійної компетентності в добу
історичних розломів.
Як основну суперечність, яка сповільнює еволюційний поступ вищої
освіти й спричинює в ній ексцеси, ми визначаємо відсутність чіткої ієрархії
інтересів між усіма стейкхолдерами/причетними сторонами вищої освіти.
Професійній компетентності як вітчизняному феномену це загрожує
непоправними збитками, що в кінцевому результаті знівелює радикальні
соціальні ефекти від неї.
В обставинах крайнього соціального неблагополуччя вихід вбачаємо в
зведенні освітніх інтересів суспільства на перше місце, не окремих ВНЗ чи
зацікавлених органів управління, топ-менеджменту тощо. За цих перетурбацій
рівневість професійної компетентності ми виводимо з таких характеристик
викладача: складність когнітивної сфери, соціально-психологічного мислення,
культурної й наукової картин світу, які в сукупності детермінують ієрархію
інтересів стейкхолдерів відповідно до надзвичайних обставин у суспільстві.
Рівневість професійної компетентності, відтак, – це необхідна сукупність
знань, умінь, навичок, повноважень, досвіду викладача, його відповідальності
перед суспільством, яка покликана узгодити інтереси: (а) при її найвищому
рівні – передусім суспільства з іншими стейкхолдерами його професійної
діяльності; (б) посередньому – суспільства, студента навчального закладу з
іншими стейкхолдерами; (в) найнижчому як обов'язковому – суспільства,
студента навчального закладу, держави з іншими стейкхолдерами; (г)
неприпустимому – том-менеджменту, навчального закладу чи роботодавця,
інших стейкхолдерів з державою, студентом навчального закладу й під кінець –
із суспільством.
Серед усіх фундаментальних знань із соціальної динаміки в суспільстві,
соціально-психологічних явищ, які їх супроводжують, ми у центр уваги
ставимо звичаєвість соціального життя й соціально-психологічне мислення з
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низки причин. В надзвичайних обставинах у суспільстві: (а) різко змінений
контекст традиційної культури й побуту, історичного процесу; (б) порушено
послідовність формування в соціально-психологічному мисленні основних його
схем, які є результатом усталеного соціального життя; (в) вибито
соціокультурне підґрунтя з соціального життя.
Зауважимо, що осмислення змін у соціальній реальності здійснено в
розробленому нами дискурсі культуротворчості [8-10]. Такий задум заснований
метою дослідження – розглянути особливості становлення і розвитку соціальнопсихологічного мислення через соціально-психологічні механізми урівноваження
процесів, які постають внаслідок: різкої заміни звичного і постійного; з’явлення в
організованому повсякденні лакун і хаосу; репрезентації як легітимного й
сакрального того, що до цього часу вважалося нелегітимним і профанним;
контролю за безумовним дотриманням нововведень у повсякденні; адаптації до
нововведень; подальшої інтеріоризації нововведень соціокультурною цілісністю.
В межах розробленого нами дискурсу ми розрізняємо звичай і звичаєвість [1012]. Через звичай можливо: описати професійну компетентність і соціальнопсихологічне мислення в ситуації соціального життя в статиці; визначити
специфіку соціально-психологічного мислення при уявленнях про сакральний зміст
соціального життя; охарактеризувати становлення й розвиток професійної
компетентності й соціально-психологічного мислення в обставинах усталеного
досвіду соціального життя. Звичай і відповідний тип професійної компетентності й
соціально-психологічного мислення створені несуперечливою картиною світу через
осмислення дійсності й освоєння повсякдення в континуумі, заданому архетиповою
свідомістю: соціальна практика чітко розмежовує "те, що повинно бути" і "те, чого
не повинно бути". . Понайменуємо професійну комрпетентність у сталому
суспільстві, скажімо, «стандартною».
Трансформативні зміни в суспільстві, коли відбуваються «стрибки» з
одного щабля суспільного розвитку на інший, нові цінності, котрі запропоновано
до освоєння й привласнення, піддаються осмисленню тільки через їхнє
ранжування на потрібні/не потрібні, корисні/не корисні для подальшого життя і
професійної діяльності. Так само й інновації стають предметом обговорення як
здатні/нездатні забезпечити ефективну життєдіяльність у майбутньому. Як
наслідок, доходять висновку про дотримання/недотримання нових конвенцій,
погодження/не погодження із запропонованими правилами. Введене нами
поняття звичаєвості дозволяє: відстежити появу зрушень у соціальному житті й
описати соціально-психологічне мислення в динаміці; встановити вплив
знесакральненої природи соціального життя на соціально-психологічне
мислення і визначити його особливості при зміні уявлень про неї як профанної;
розкрити особливості соціально-психологічного мислення при відхиленнях від
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усталеного порядку і охарактеризувати його через змінюваність досвіду
соціального життя.
При маргінальних станах соціального життя викладач повинен дати оцінку:
звичаям, які порушені; наступу на організоване повсякдення не апробованого і
ризикованого, невпорядкованого нового, яке не є звичаєм; відмові від звичаїв як
продуктивній/не продуктивній; конструктивній/деструктивній дії; заміні в
повсякденні механізму адаптації на реадаптації; соціально-психологічним
аспектам демасифікації соціального життя; заміні зовнішніх стимулів щодо
індивіда, але внутрішніх – щодо соціокультурної цілісності на зовнішні стимули
щодо індивіда і соціокультурної цілісності. Не зможе обминути викладач ВНЗ і
такі плани, як теоретичні й практичні площини результативних організації,
взаємодії й реалізації сукупного колективного інтелектуального й креативного
ресурсів соціокультурної цілісності для її переходу на новий рівень, у нову якість,
в інший стан.
Викладач
мусить
інтерпретувати
історично
сформований,
загальновизнаний доцільним уклад повсякдення, який: (а) зреалізовує
легітимні/не легітимні інтереси соціокультурної цілісності; (б) втілений у
правилах, нормах поведінки, дії і діяльності, які є елементом суспільної
свідомості і механізмом регуляції соціальних відносин у суспільстві чи
спільнотах; (в) визнаний в межах соціокультурної цілісності як культурна,
соціальна, релігійна або будь-яка інша рушійна сила соціального життя; (г)
перебуває в фазі оновлення. Все вищевикладене ми й інтерпретуємо як
звичаєвість. Професійну компетентність в надзвичайних обставинах варто
відрізняти від її «стандартного» інваріанту й назвати наприклад «зламною».
«Стандартний» інваріант професійної компетентності всебічно схвалений,
формує позитивно забарвлений образ майбутнього, який дозволений
соціокультурною цілісністю як суб’єктом його створення, має піднесену соціальну
значущість, йому приписана певна внутрішня сила, він зумовлює чуттєво-емоційне
забарвлення професійної діяльності, крім інших загальновідомих характеристик.
«Зламний» варіант професійної компетентності вносить елементи невизначеності в
картину світу, спричинює неоднакові культурні значення і розбіжні образи
майбутнього, соціальна значущість його неоднозначна. Як і звичаєвість, він
утворюється як сплав стійких масовидних психічних явищ, що постають
результатом соціальної взаємодії великої кількості людей, а також переміни
соціальної і культурної ідентичностей, спілкування в невизначених обставинах
руйнування організованого повсякдення, соціалізації і ресоціалізації, незбіжних
соціальних настроїв і соціальних думок, соціального оптимізму/песимізму тощо, які
запущені, зокрема, дією механізмів психічного зараження, наслідування,
навіювання.
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«Стандартний» інваріант професійної компетентності, як і звичай – це
регламентована конфігурація повсякдення, яка виникла як штучно прискорена
соціокультурна форма руху сакральної ідеї. Вона жодної мірою не суперечить
тим чи іншим визнаним теоріям, як звичай - священним/квазісвященним
текстам. «Зламний» варіант професійної компетентності, як і звичаєвість – це
слабко
регламентована
конфігурація
повсякдення,
яка
продовжує
функціонування відповідно до трансформованої соціокультурної форми руху
сакральної ідеї в трьох найбільш чітких формах: як мутація ідей
християнства/язичництва, як рештка ідей атеїзму, як ремавзолізація ідей
національної соборності.
Дотримання звичаєвості як динамічного утворення в соціальному житті
обумовлює звичаєву поведінку. Остання витлумачена науковцями як така, що
заснована звичкою і тому індивід переконаний в доцільності і правильності цих
звичаїв, не відчуває боротьби мотивів, не вдається до роздумів, не аналізує і не
критикує звичаї як засади соціально-правомірних дій, здійснює більшість їх
автоматично [10-12].
«Стандартний» інваріант професійної компетентності породжений
усталеністю, а «зламний» – трансформативними процесами в суспільстві,
актуалізованими релігійними, світськими або сурогатними уявленнями,
соціальними стереотипами в стані змінювання. За даними Інституту держави і
права звичними мотивами поведінки керуються 27,4% опитаних респондентів.
Серед робітничої молоді Києва і Донецька вона складає відповідно 9,2% і 7,8%
[13]. Професійна компетентність викладача ВНЗ, на нашу думку, передбачає
знання й вміння із визначення рубіконів, які в результаті культурно-історичної,
соціокультурної, соціально-економічної, інших ситуацій в країні провокують
появу принципово нової звичаєвості соціального життя як легітимного
законного його регулятора, а також технологій викладання в її часопросторі.
В Україні чітко проступає низка таких історичних подій. Для співставлення
динаміки ознак звичаєвості та її позначенні на соціально-психологічній реальності
вважаємо доцільним поділ всього процесу регулювання соціального життя
українців через звичаєвість на чотири нерівномірні етапи, критерієм виокремлення
для яких слугують: виникнення нової нелегітимної звичаєвості соціального життя;
активне просування нової звичаєвості соціального життя владою; закріплення
звичаєвості соціального життя в свідомості пересічних українців.
Звичаєвість утворюється як сплав стійких масовидних психічних явищ, що
постають результатом соціальної взаємодії великої кількості людей, а також
соціальної і культурної ідентичності, спілкування, соціалізації, соціального
настрою, соціальної думки, соціального оптимізму/песимізму та ін., які
запускаються дією механізмів психічного зараження, наслідування, навіювання.
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Як механізм соціального регулювання в реальній соціальній ситуації в
конкретно-історичних умовах вона формує різні моделі поведінки. Цьому
сприяють стійкі психічні утворення, які характеризують соціальний характер,
соціальну і культурну ідентичності, ін. тих соціальних груп, які стають
провідниками потрібної їм звичаєвості.
В кризовому суспільстві, яке стоїть на порозі історичного розлому,
ігнорування чіткої ієрархії інтересів між усіма стейкхолдерами вищої освіти
через необізнаність (неспроможність, небажання, ін.) викладача дати
об'єктивну оцінку суспільним подіям нівелює роль університетів загалом.
Професійна компетентність при переході від її стандартного варіанту до
зламного передбачає певну спадкоємність. Така спадкоємність присутня у ході
суспільно-історичного розвитку при переході від однієї системи звичаєвості до
іншої як від до-модернізаційних до модернізаційних цінностей.
Відповідно до завдань дослідження ми зосереджуємо увагу на рівні
усвідомлення універсального знання викладачем. Ідеальна наукова картина
світу повинна бути універсальною і ніяк не етнічною, національною,
регіональною, соціальною, індивідуальною чи рівня соціокультурної цілісності;
реальна – містити елементи культурної специфічності.
Особливості становлення і розвитку реальної наукової картини світу
розглянемо
як
результат
функціонування
системи
співвідношень:
універсального/локального
(знання);
індивідуального
й
соціального
(світобачення); автономного й залежного (соціально-психологічного мислення).
Нам необхідно маркувати перетин культурної (далі – звичаєвості соціального
життя) і реальної наукової картини світу. Наукова картина світу в спільних
площинах буде представлена уявленнями, найбільш пристосованим до
звичаєвості соціального життя, і поняттями про світ, спрощеними для
сприйняття соціокультурною цілісністю.
Для функціональної відповідності ці поняття й уявлення предстануть
згорнутими в змістовому, процесуальному, результативному та ін. аспектах і
розгорнутими в операційно-інструментальному. А позаяк вони мусять бути
долучені до системи культурної картини світу, то треба наголосити на їхніх
властивостях несуперечливого входження до неї. Чим далі від цих площин, тим
більше будуть деталізовані зміст, процес, інтерпретації результату наукового
пізнання і менше – операційно-інструментальний план як такий, що
прислужиться в повсякденні. Властивість же наукової картини світу бути
приєднаної до звичаєвості соціального життя значно зменшиться на її периферії.
Звичаєвість соціального життя і наукова картини світу є поняттями без речового
референту.
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Сутність отриманого дослідницького досвіду в тому, аби сфокусувати
увагу одночасно на звичаєвісті соціального життя і елементах/модулях наукової
картини світу. Важливо чітко усвідомлювати завдання й цілі кожного етапу й
не випускати з поля зору жоден план, зокрема – перехідний між ними.
Рух від дискретних уявлень про з'явлення елементів нового в соціальному
житті до цілісної наукової картини становлення й розвитку соціальнопсихологічного мислення обіймає: фазу рефлексії усталеного дискурсу при
описі звичаїв соціального життя; фазу демонстрації обмежених можливостей
звичаїв; фазу формулювання антитези звичаю як сталому в соціальному житті;
фазу обґрунтування звичаєвості соціального життя як антитези звичаю,
доповнення її розгорнутими дефініціями, метою котрих є уточнення атрибутів
феномену соціально-психологічного мислення; фазу введення в дискурс
звичаєвості соціального життя; фазу розробляння синкретичних форм опису,
інтерпретації й репрезентації феномену звичаєвості соціального життя.
Фундаментальні знання з соціальної динаміки в суспільстві, як і з
соціально-психологічних явищ, які їх супроводжують, повинні стати основою
для вирішення конкретних професійних завдань в надзвичайних обставинах, та
осмислені в контексті професійної компетентності для радикальних соціальних
ефектів вищої освіти в Україні.
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Выделено противоречие, замедляющее эволюцию высшего образования это отсутствие четкой иерархии интересов между всеми стейкхолдерами
высшего образования. Определены уровни профессиональной компетентности
в чрезвычайных обстоятельствах. Выделены типы профессиональной
компетентности - стандартный и переломный. Первый охарактеризован
через понятие обычая, второй - обычайности. Основой для решения
профессиональных задач в чрезвычайных обстоятельствах определены
фундаментальные знания по социальной динамике, а также социальнопсихологические явления, которые ее сопровождают.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, стандартный и
переломный типы профессиональной компетентности, обычай, обычайность.
Allocated contradiction retarding the evolution of higher education - is the lack
of a clear hierarchy of interests between all stakeholders in higher education.
Defined levels of professional competence in an emergency. The types of professional
competence - the standard and turning. The first is characterized by the concept of
custom, the second - customing. Basis for solving professional problems in
emergencies identified fundamental knowledge of social dynamics, as well as social psychological phenomena that accompany it.
Keywords : professional competence, standard types and turning professional
competences, custom, customing.
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ПОДОЛАННЯ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ
СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ.
У статті розглянуто вплив спілкування в професійних Інтернет спільнотах
на перебіг криз самовизначення та професіних експектацій психологів –
початківців. Стаття присвячена проблемі навчальних технологій та
психологічного супроводу процесу зміни професійної ідентичності в ході
перенавчання та отримання другої вищої освіти. Звертається окрема увага на
важливість застосування компетентнісного підходу до навчання.
Ключові слова. Професійне становлення, спілкування, компетенції, Інтернет.
Постановка проблеми. В процесі навчання та професійної діяльності
відбуваються кризи професійної ідентифікації та процес формування
відповідних компетенцій спеціаліста. Цей процес відбувається значною мірою
неусвідомлено та продовжується від періоду оптації до формування завершених
уявлень про образ професіонала та специфічної картини світу.
Під час переживання кризи ідентифікації особистість потребує підтримки
професійної спільноти та порівняння власної системи диспозицій з тією, що
властива її референтній групі.
Метою даної статті є дослідження ролі Інтернет спільноти у подоланні
криз професійного самовизначення.
Методом дослідження є аналіз текстів, опитування, модифікація методики
Дембо-Рубінштейн, природний експеримент.
Аналіз попередніх досліджень. Розглядаючи особливості застосування
допомоги Інтернет – спільноти у подоланні професійних криз, слід звернутися до
типології життєвих криз, запропонованої Е. Ф. Зеєром [3]. Він виділяє нормативні
кризи (пов’язані з особистісним і професійним розвитком) та ненормативні
(безробіття, позбавлення волі, розлучення тощо). Цей автор формулює основні
фактори криз професійного становлення:
 понаднормативна активність як наслідок невдоволення своїм професійним
статусом;
 соціально-економічні умови життєдіяльності людини;
 зміни в життєдіяльності;
 вікові психофізіологічні зміни;
 перехід до нового статусного стану;
 повне занурення в професійну життєдіяльність.
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У підлітковому віці здійснюється первинний професійний вибір. В
залежності від рівню спеціальної обдарованості дитини та можливостей для
самореалізації підлітки можуть належати до декількох груп, що розрізняються
за рівнем професійного самовизначення. Н. С. та Є. Ю. Пряжникови [4]
виділяють не лише кризи професійного становлення, але й звертають увагу на
способи їх подолання. У межах нашого дослідження існує потреба більш
детально розглянути кризи професійної самосвідомості, властиві дорослій
особистості, що відображені на таблиці 1.
Таблиця 1. Психологічні особливості криз професійного становлення
Кризова ситуація
Фактори, що
Засоби подолання
обумовлюють кризу
кризової ситуації
Криза професійних
Проблеми в стосунках з
Активізація професійних
експектацій
колегами
зусиль, перевірка своїх
Засвоєння нової провідної
можливостей
діяльності
Пошук сенсу роботи
Розбіжність професійних
взагалі і в конкретній
очікувань і реальної
установі зокрема
дійсності
Криза професйного
Незадоволеність
Підвищення кваліфікації
зростання
перспективою кар’єрного
Орієнтація на кар’єру
(23–25 років)
зростання
Зміна місця роботи на
Потреба подальшого
більш перспективне
підвищення кваліфікації
Створення сім’ї та
погіршення фінансових
можливостей
Криза професійної
Стабілізація професійної
Перехід на нову работу і
кар`єри (30–33 роки) ситуації
готовність до
Незадоволеність собою та
пов’язаного із цим
власним професійним
кроком ризику
статусом. Переорієнтація
Підвищення кваліфікації
цінностей
або перекваліфікація
Пошук нового сенсу в
змісті та характері праці
Криза соціальноНезадоволеність
Перехід на творчий
психологічної само
можливостями професійної рівень виконання роботи
актуалізації
самореалізації
Перехід на нову роботу,
(38–42 роки)
Перегляд Я-концепції.
започаткування власної
Погіршення стану здоров’я справи
Професійна деформація
Збільшення рівня
творчості та ризику
У поданій моделі кризи професійної самосвідомості пов’язані з тим, що
можливості та бажання особистості перевищують можливості, запропоновані
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робочим місцем, і це призводить насамперед до зміни роботи, можливо з
попереднім підвищенням кваліфікації та перенавчанням. Проте така модель не
дає відповіді на питання щодо позитивних особистісних новоутворень, які
неодмінно виникають унаслідок адаптивного вирішення проблем кризової
ситуації та з само рефлексією (“Не знаю, чому використовував саме ці методи”,
“Не звертаю уваги на своє ставлення до клієнтів”);
- на рівні переконань і цінностей часто переважали переконання
властиві попередній спеціальності.
Таблиця 2. Особливості застосування Інтернет ресурсів при подоланні криз
професійної самосвідомості
Криза

Проблема

Необхідна
допомога
Наявність
достатнього обсягу
інформації про світ
професій

Можливості
Інтернету
Криза
Тиск з боку
Отримання
професіональної оточення та
профінформації,
орієнтації
необхідність
відкрите спілкування з
власного
представниками
вибору
обраної професії
Криза
Уявлення про
Формування
Участь у професійнопрофесійних
«справжню
внутрішньо
спрямованих
групах
експектацій
роботу» та
узгодженого
«В
контакті»,
реальна
професійного
обговорення
поведінка
світогляду
переконань
з
оточенням, отримання
інформаційної
підтримки
Криза профеПотреби та
Пошук реальних
Інформація
щодо
сійного
можливості
можливостей
наявних професійних
зростання
професійного
професійного
тренінгів та інших
зростання
зростання
форм
неформальної
освіти
Криза
Цінність
Пошук можливостей Створення
сайтів,
професійної
набутої
кар’єрного
проведення
онлайнкар`єри
стабільності та зростання або нових консультацій
та
необхідність
форм професійної
вебінарів
ризику
діяльності
Криза
Потреба в
Узгодження
Написання
блогів,
соціальносамоактуалізації професійної
активне спілкування в
психологічної
та обмежуючі
самооцінки з
професійних
групах
самоактуалізації уявлення про
оцінкою професійної соціальних мереж
себе
спільноти
Криза
Фізичні
Пошук виду
Надання
адекватності
обмеження та
діяльності, який
консультативної
та
потреба в
можливий за
супервізійної допомоги
реалізації сенсу наявності фізичних
молодшим колегам
свого життя
обмежень

До специфіки праці психолога, особливо психолога консультанта слід віднести
таку особливість, що знаряддям праці в процесі між особистісного спілкування стає
57

сама особистість психолога. Так само, як спеціаліст в іншій галузі засвоює нові
знаряддя праці, вдосконалює їх, психолог має робити це із власною
самосвідомістю. Він поступово розуміє, що для успішної професійної діяльності
недостатньо лише знань діагностичних методик чи приналежності до якоїсь
психотерапевтичної школи, потрібна готовність до безумовного прийняття іншої
людини, а відтак, і самого себе.
Цей процес ускладнюють ряд факторів: те, що навчання психології інколи
сприймається як можливість вирішення власних невротичних проблем, і тоді
замість пошуку професійної досконалості, людина намагається досягти
компенсації. Це призводить до явищ дезадаптації ще на етапі навчання, коли власні
невирішені проблеми заважають засвоєнню знань, навичок та специфічного
світогляду даної професії. Другий варіант розвитку подій – це феномен
“пораненого цілителя” , коли досвід власних особистісних криз, досвід
особистісного зростання є важливою рушійною силою як мотивації професійного
самовдосконалення так і прийняття себе та клієнтів.
Спираючись на концепції, можна створити теоретичну модель, яка б
поєднувала кризи професійної самосвідомості з видами адаптивності та давала
уявлення про ті позитивні новоутворення, що виникають у наслідок кризи та
можливостей Інтернет середовища, які допомагають особистості подолати кризи
професійного становлення.
Під час першої кризи, пов’язаною з вибором професії підліток відчуває
дефіцит інформації, яка стосується реального змісту діяльності спеціалістів, а
умови шкільного навчання не сприяють відкритому спілкуванню з дорослими
різних спеціальностей. Вільне спілкування в Інтернеті дозволяє отримати
інформацію не розкриваючи свого реального віку. Наявність достатньої кількості
відеозаписів дозволяє не лише обговорити, а й спостерігати приклади професійної
діяльності. При емпіричному дослідженні було виявлено, що підлітки з раннім
професійним самовизначенням достовірно частіше користувалися Інтернет
ресурсами для отримання інформації про різні аспекти своєї професійної
діяльності. Підлітки з нормативним професійним самовизначенням надавали
перевагу спілкуванню з однолітками на актуальну тематику, в тому числі про
проблему вибору професії, але не прагнуть до спілкування з дорослими
професіоналами. Підлітки, які професійно невизначені до моменту закінчення
школи, переважно грають у комп’ютерні ігри, слухають музику та спілкуються з
однолітками на теми сьогоденних подій. Метою психологічної допомоги під час
перебігу даної професійної кризи є визначення професійних схильностей підлітків
та спрямування їх за подальшою інформацією до відповідних ресурсів.
Під час професійного навчання студент порівнює свої уявлення про образ
професіонала та професійну діяльність з образами викладачів та змістом навчальної
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діяльності. Розходження між цими уявленнями сприяє виникненню кризи
професійних експектацій. При навчанні психологів це ускладнюється
особливостями рольових очікувань соціального оточення студентів щодо їх
професійного поводження. Спілкування у професійній спільноті дозволяє
студентам отримати інформаційну допомогу – методики дослідження, розрахунків
тощо. Але не менше значення має можливість обговорення кризи професійних
експектацій з іншими, більш досвідченими спеціалістами. Цікавим прикладом саме
такого обговорення є тема «Ти ж психолог». На запитання молодого спеціаліста
про контекст використання даного заклику він отримує 22 відгуки різного змісту,
спрямовані на рефлексію та саморефлексію, боротьбу з «тижпсихологом» - власним
прагненням до надання непроханої допомоги, невміння виставити межі
професійного та особистого тощо.
Особливо важко проживається криза професійних експектацій студентами
другої вищої освіти та слухачами перепідготовки. Вона ускладнюється віковими
особливостями, неуспішним досвідом попередньої професійної діяльності.
Незважаючи на наявність певного життєвого досвіду, лише 23% слухачів мають
реалістичні уявлення про діяльність психолога та майбунє працевлаштування (за
результатами нашого дослідження 354 слухачів двох різних ВНЗ).
На початку професійної діяльності психолог стикається з загостренням кризи
професійної експектації. Особливістю даного виду діяльності є деяка «самотність»
спеціаліста – при роботі у школі, лікарні тощо, психолог перебуває в оточенні
людей іншої спеціальності. Відсутність відповідної референтної групи ускладнює
формування адекватної професійної самооцінки.
Методичні семінари, тренінги, наукові конференції частково сприяють
професійному спілкуванню та взаємопорівнянню, деякі психологи також
відвідують групи супервізії та інтервізії. Але ці заходи відбуваються нерегулярно,
вони обмежені як територіально – за місцем проведення, так і змістовно – більшість
груп та тренінгів відбуваються в межах однієї теоретичної або практичної
парадигми.
Натомість Інтернет середовище може забезпечити достатньо широкий спектр
засобів подолання кризи професійних експектацій. В ході емпіричного дослідження
було проведено опитування динаміки самооцінки професійної компетенції
психологів – початківців під впливом спілкування з професійною Інтернет –
спільнотою, та опитування типів діяльності у віртуальному середовищі.
Професійна компетенція психолога складається з декількох окремих видів.
Технічної компетенції – вміння трансформувати мету поставлену замовником
чи клієнтом в систему конкретних діагностичних та дослідницьких методик,
учбових завдань, застосувати їх практично. Інтернет – середовище дозволяє
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активно спілкуватись з замовниками, отримувати зворотній зв'язок, отримувати
допомогу більш досвідчених спеціалістів щодо пошуку методик, вправ, тощо.
Міжособистісної комунікативної компетентності – розвинуті комунікативні
навички, спостережливість до індивідуальних та групових процесів, вміння їх
інтерпретувати, високий рівень усвідомлення себе та розуміння інших. Ведення
блогів та спілкування у професійних Інтернет спільнотах частково сприяє
підвищенню даного виду компетенції, в той же час розвинутий рівень
комунікативної компетенції дозволяє здійснювати он-лайн консультування,
надання психологічної допомоги з використанням скайпа.
Контекстуальної компетентності – володіння соціальним контекстом, у
якому існує професія, розуміння де та кого саме він консультує, досліджує,
тренує... Саме ця компетенція сприяє успішному подоланню кризи професійних
експектацій, само розумінню молодого психолога. Спостереження за
діяльністю більш та менш досвідчених психологів, аналіз ринку психологічних
послуг дозволяє визначтись з самооцінкою рівню власного професіоналізму та
затребуваністю саме такого типу послуг.
Адаптивної компетентності – здатність передбачити зміни у професії та
пристосовуватись до них. Адаптивна компетентність незначною мірою змінюється
під впливом спілкування саме з професійною спільнотою, але участь в інших
професійних спільнотах може сприяти виявленню їх потреб, або виникненню
наукових ідей на перетині різних парадигм.
Концептуальної компетентності – володіння загальноприйнятими основами
знань, на яких базується психологічна практика. Концептуальна компетенція
формується під час професійного навчання, та вдосконалюється в ході професійної
діяльності. Наявність підручників, монографій, наукових статей розташованих в
Інтернеті створює можливості для її самостійного підвищення.
Морально – етичної компетентності – володіння системою моральних
переконань та цінностей, властивих сучасній психологічній практиці. Саме
цей вид професійної компетенції достатньо складно формується в ході
повсякденної діяльності психолога. Спілкування в Інтернет середовищі
дозволяє отримати аналіз власної консультації або тренінгу з позиції
професійної спільноти, користувачів, представників церкви, соціальної служби,
педагогіки тощо. Цей зворотній зв'язок змушує усвідомити та, за потреби,
переглянути власну систему моральних переконань.
Інтегративної компетентності – вміння цілісно та швидко приймати
необхідні рішення, творчо ставитись до своєї діяльності. Завдяки позитивному
впливу Інтернет спілкування на різні компоненти професійної компетенції
відбувається подолання кризи професійних експектацій. Використання чіткої
моделі професійної компетентності з семи складових дало можливість аналізу
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впливу спілкування в професійних Інтернет спільнотах на розвиток
професійної компетенції психологів - початківців.
На першому етапі дослідження було виявлено діяльності в Інтернет –
середовищі психологів, що отримують другу вищу освіту. Було досліджено 76 осіб,
які мали отримати диплом через 2 місяці навчання. Деякі з них вже працювали на
посаді психолога або соціального працівника. Типи їх професійно – спрямованої
діяльності в Інтернет середовищі відображено на графіку 1.

1.
2.
3.
4.

пошук інформації,
спілкування у професійних групах соціальних мереж,
блоггінг,
читання блогів, сайтів, коментування

Рис. 1. Види професійно-спрямованої діяльності в Інтернеті (кількість відповідей)

Найчастіше зустрічався пошук професійно-спрямованої інформації: статей,
монографій, підручників, психодіагностичних методик, відеозаписів,
інформації про методи неформальної освіти. Двадцять два досліджуваних з 76
спілкувалися у професійних спільнотах соціальних мереж, переважно з метою
отримання супервізії та порівняння власних думок з переконаннями
професійної спільноти. Десять досліджуваних (досвід професійної діяльності 23 роки), ведуть власні записи, це дозволяє їм здійснити рефлексію процесу та
успішності власної професійної діяльності. Більш поширеною (34 респондента)
була діяльність пов’язана з читанням та коментуванням чужих матеріалів, ця
стратегія сприяла підвищенню контекстуальної та морально – етичної
компетенції. На другому етапі досліджнення було виокремлено 56 осіб, що
перебували в процесі навчання на перепідготовці, але не належали до
професійних Інтернет – спільнот. Після підвищення їх інструментальної
компетенції у сфері Інтернету та залучення до відповідних груп була виявлена
динаміка їхньої самооцінки у професійній сфері.
61

Динаміка компетенції під впливом спілкування в професійній Інтернет
спільноті за даними самооцінки психологів – початківців відображено на рис. 2.
Рис. 2. Динаміка професійної компетенції під впливом спілкування в Інтернет
спільнотах.

Ряд 1 Наявна професійна компетенція.
Ряд 2. Професійна компетенція після спілкування в Інернет – спільнотах.
За результатами дослідження було виявлено достовірні розбіжності (за
критерієм Мана – Уїтні) у розвитоку контекстуальної та концептуальної
компетенції, у розвитку морально – етичної та комунікативної комптенції
достовірних розбіжностей не виявлено. Ці результати є передбачуваними, якщо
звернути увагу на специфіку діяльності в Інтернеті досліджуваних
респондентів.
Висновки. Кризи професійного становлення є неодмінним компонентом
розвитку особистості спеціаліста. Можливість отримання необхідної інформації
та спілкування в професійній спільноті в Інтернет – середовищі сприяє
успішному подоланню криз самовизначення та професійних експектацій.
Перебіг інших криз професійного самовизначення потребує подальшого більш
детального дослідження.
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ІННОВАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
Кожна епоха пропонує свої смисли життя:
Античність – Благо, Середньовіччя – служіння Богу,
Відродження – осягнення Краси, Новий час – Знання,
Новітня історія – Гроші, ХХІ століття – Інформацію
М. Переконський
У статті аналізується питання про значення в навчально-виховній
взаємодії з професійною молоддю ПТНЗ різної інноваційної інформації, що
спрямована на самоактуалізацію, самопізнання та розвиток самосвідомості
майбутніх кваліфікованих робітників – базових властивостей і якостей, що
засвідчують рівень сформованості соціально-професійної компетентності
майбутніх кваліфікованих фахівців.
Ключові слова: соціально-професійна компетентність, виховна взаємодія,
самоактуалізація, самопізнання, самосвідомість, гармонізація, багатомірність,
девізи, крилаті вирази, афірмації, поради, корисні рекомендації, медитації,
вербальні формули, конструктивні психоінтелектуальні установки тощо.
Постановка проблеми. ХХІ століття чітко окреслило взаємопов’язані й
загальновизнані динамічні процеси, які докорінно перетворили планетарне
суспільство землян. Професійна освіта є необхідною умовою, щоб дати
людству шанс і можливість еволюціонувати до миру, гармонії, творчої
самореалізації в умовах соціальної справедливості (4, с.12 -- 13). У період
становлення інформаційного суспільства доцільно поглиблювати знання
учнівської молоді про інноваційну інформацію, формувати в кожної особистості
вміння користуватися новими даними, нагромаджувати їх, інтегрувати,
впорядковувати, класифікувати, ефективно користуватися ними в конкретних
життєвих ситуаціях. Усе очевиднішим стає розуміння того, що освітянський
продукт – конкретний фахівець з певною соціально-професійною
компетентністю – має бути належно підготовленим не лише до ефективної
професійної діяльності: він має бути готовим розвивати свій духовноекологічний, морально-етичний, культурно-ціннісний, етногенетичний і
космопланетарний ресурс протягом всього життя.
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Актуальність теми дослідження мотивується цілим рядом чинників,
зокрема: а) кризовим станом розвитку планетарного людства; б) переважно
звужено-фрагментарним розумінням природи особистості, що традиційно
продукується в антропологічній, філософській, акмеологічній, соціологічній та
психолого-педагогічній літературі; в) вульгарно-меркантильною й агресивноспоживацькою психологією нашого сучасника та ін.
Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що проблема
професійного становлення молоді з використанням соціально-професійних
маркерів компетентнісного підходу постійно вивчалася й вивчається в різних
аспектах філософами, психологами, педагогами, соціологами, культурологами
(Н. Г. Ничкало,
В. П. Андрущенко,
О. В. Чалий,
Г. Васянович,
Ш. О. Амонашвілі,
І. А. Зязюн,
Г. С. Костюк,
В. П. Казначеєв,
В. М. Галузинський,
А. І. Кузьмінський,
В П. Бех,
О. А. Донченко,
В. В. Крижко, В. О. Радкевич, В. С. Лутай, Л. Д. Бевзенко, І. В. ЄршоваБабенко, І. С. Добронравова, В. С. Крисаченко, Г. І. Шипов, М. М. Моісеєв,
І. Д. Бех, О. В. Скрипченко, Д. О. Закатнов, Н. В. Маслова, І. З. Цехмістро,
Б. О. Астафьєв, Л. Л. Сушенцева, І. Р. Пригожин, О. О. Наумкін, М. В. Савчин,
В. О. Моляко, В. Г. Кремень, В. А. Роменець, В. В. Ягупов, С. Д. Максименко,
В. Ф. Моргун, М. Б. Євтух, В. А. Мосіяшенко, Т. Г. Тюріна, Т. В. Черкашина,
С. Г. Карпенчук,
А. М. Алексюк,
С. У. Гончаренко,
В. Ф. Калошин,
М. Г. Стельмахович, В. Л. Омеляненко, І. М. Цимбалюк, М Д. Ярмаченко,
Л. Л. Карамушка, Е. О. Помиткін, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Москаленко,
М. М. Філоненко та ін.). Проблема свідомості та самосвідомості фахівців будьяких знань є надзвичайно актуальною з огляду на те, що саме ця ментальна
субстанція є одним із базових засобів індивідуального самостворення,
самоконтролю, самоаналізу, самоуправління, а також конструктивної реалізації
всіх потреб особистості – соціально-виробничих, професійних, родинних,
етнічних, індивідуально-особистісних, гендерних, міжкультурних тощо.
Мета статті. 1. Розглянути необхідність більш послідовно й системно
вводити у навчально-виховні форми взаємодії з професійною молоддю ПТНЗ
різноманітну інноваційну інформацію, що спрямовується на розвиток у них
самоконтролю, саморегулювання, саморелаксації, самооздоровлення. 2. Подати
різні типи інноваційної, зокрема, розвивально-пізнавальної інформації, що
здатна оновлювати самосвідомість професійної молоді. Це в свою чергу сприяє
становленню й поглибленню соціально-професійної компетентності.
Теоретичне обґрунтування. Наше сьогодення, – це час переходу від однієї
еволюційної сходинки до іншої, більш вібраційно вищої. Інакше кажучи, – від
людини розумної до людини духовної.
Кожна така зміна супроводжується
космопланетарними
катаклізмами. Це одночасно означає очищення від
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деструктивного використання життєенергій, які проявляються як догматизм,
застарілі стереотипи, штампи, рутина, егоїзм, меркантилізм. Уільям Тіллер
звертає увагу на одну дуже важливу причину, чому необхідно змінити існуючу
парадигму мислення в сучасній науці: «У сьогоднішній парадигмі зовсім нема
місця для свідомості, намірів, емоцій чи духу. Одначе наші досліди показують, що
свідомість може дуже суттєво впливати на фізичну реальність, і це означає, що
необхідна кардинальна зміна усталеної парадигми мислення, яка змушена буде
включити в себе свідомість. А для того, щоб для неї знайшлось місце, сучасні
уявлення про структуру Всесвіту мають бути суттєво розширені»(1, с. 43).
Прийшов час усвідомлювати не лише фізичний рівень реальності, але й невидимі,
енергоінформаційні, щоб, нарешті, діяти, жити, творити, пізнавати самих себе та
світ, враховуючи Закони Світобудови. Згадаймо й те, як ще А.Ейнштейн
підкреслював, що відкриття в науці здійснюються зовсім не логічним шляхом...
Відкриття, навіть найменше, – це завжди осяяння. Потужний аналітик
В.А.Нюхтілін також послідовно й аргументовано доводить думку про те, що: а)
«…знання даються Ним, а не народжуються нашими головами…» ( 6, с.20).
Виклад основного матеріалу. Ми стоїмо перед необхідністю формувати,
розвивати якісно нову колективну свідомість з урахуванням інноваційних
знань, що наявні в дослідженнях сучасних науковців, а також тих, які
передаються землянам Вищим Розумом. Сьогодні архіважливо оволодівати
інноваційною інформацією, допомагати професійній молоді
учитися
управляти власним життям відповідно до реально існуючих Законів у
Природі, а також самореалізовуватися за тими генетично-інформаційними
програмами, що наявні в кожної особистості на клітинному та надтонкому
енергоінформаційному рівні. Така синкретизація різновекторних, але вже
існуючих знань допоможе зрозуміти, що інноваційна інформація стає головним
ресурсом науково-технічного, соціально-економічного й духовно-екологічного
розвитку планетарного суспільства; інформація є першоосновою світу. Світ –
інформаційний, Всесвіт – інформаційний; первинне – інформація, вторинне –
матерія. Інформація визначає буття матерії [ 5; 7], що зобов’язує психологів,
педагогів-практиків, вихователів, як і науковців в цілому, виходити за межі
вузькопредметної спеціалізації, оволодіваючи
інтегрально-синергетично
методологією, що сприяє формуванню цілісного міждисциплінарного
світобачення. Це в кінцевому результаті сприяє трансформації фрагментарної
логіки дискретного мислення в логіку багатомірної всеєдності, детермінованої
Законами Всесвіту. Розум людини є полем взаємодії двох начал (матеріального
й надтонкого, енергоінформаційного, духовного) і їх знаряддям є наша думка.
Тому так важливо, щоб кваліфікований фахівець максимально розумів самого
себе, навчився контролювати свій внутрішній світ – думки, емоції, почуття,
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реакції, оцінки, бажання, дії; розумів потребу нести відповідальність за свій
вибір. Професійна молодь має свідомо культивувати в собі якості духовного
начала, що є в кожного. І в цьому незаперечна роль психологів, педагогів,
вихователів, фахівців-предметників, майстрів виробничого навчання, учителів
гуманітарного циклу дисциплін. Важливо з підсвідомого рівня перевести цей
особистісний потенціал у свідомий, тобто самоусвідомлюваний, адже
майбутній кваліфікований фахівець готується до самостійного життя. І яким
управлінцем своєї долі, своєї кар’єри, свого щастя він стане, великою мірою
залежить від своєчасно наданої психолого-педагогічної допомоги, спрямованої
на розкриття студентам їх природи, їх потенціалу, їх внутрішньої сили.
Педагоги й психологи добре знають, що саме зовнішність впливу досить
часто, як засвідчує практика роботи, залишає учнів і студентів внутрішньо
пасивними, інертними, байдужими, а інколи й агресивно-недовірливими,
цинічними чи зухвалими, що, зрозуміло, консервує чи пригнічує розвиток і
стабілізацію глибинних душевних якостей – одного з базових компонентів
соціально-професійної компетентності. З огляду на таку особливість у системі
взаємовпливів «людина – людина» В. О. Сухомлинський зазначав: «…
справжнє виховання – це самовиховання… Якщо ж людина на кожному кроці
відчуває й розуміє, що її виховують, – здатність до самопізнання й
самовдосконалення притупляється» [ 8, c. 654]. Самовиховання – це особливий
індивідуальний інтелектуально-вольовий вид діяльності, що стає можливим
лише при умові активного усвідомлення майбутніми кваліфікованими
фахівцями власного «Я» (самосвідомість), стосунків з інформаційнокомунікативним навколишнім Світом (світогляд, система морально-етичних
установок, система цінностей, принципів, устремлінь). Самовиховання – це
саморозвиток, самоконтроль, саморегуляція, самоуправління
молодого
фахівця, спрямовані на вироблення, удосконалення або зміну ним своїх
характерологічних якостей з метою привести їх у відповідність з соціальноетичними, етнокультурними, професійними, родинними, загальнолюдськими та
індивідуальними цінностями. Система спрямовування учнів і студентів до
формування в собі стресостійкості, самоконтролю, самовпливу, самоаналізу,
саморегуляції, самоуправління та самооцінки включає перш за все такі
тактичні й стратегічні професійні дії: 1. Пробудження в
майбутніх
кваліфікованих фахівців прагнення й палкого бажання до самопізнання та
самовдосконалення. 2. Визнання індивідуальних пріоритетів стосовно ідеалів та
системи життєвих цінностей. 3. Створення через систему діалогів та полілогів у
колективі вихованців ПТНЗ атмосфери довіри, відкритості, творчості, а також
серйозного ставлення до методики самовиховання, адже ніхто ні за кого не
проживає чуже життя з його випробуваннями. 4. Роз’яснення на поточних і
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відомих класичних прикладах можливостей та результатів самовиховання.
5.Складання учнями й студентами особистої програми самовиховання та
психокомунікативна підтримка зусиль майбутніх кваліфікованих фахівців,
спрямованих на реалізацію запланованих самозобов’язань. Націлюючи
професійну молодь на самопізнання, саморозвиток, самоконтроль,
самозвітність та самоуправління, важливо не забувати настанови
К. Д. Ушинського про те, що будь-яке виховання треба завершувати передачею
його в руки самого вихованця [ 9, с.37].
З метою якісного формування в професійної молоді ПТНЗ компонентів
соціально-професійної компетентності доречно використовувати різноманітну
інноваційну інформацію, пропонуючи творчі бесіди, проекти, інтелектуальні
завдання для активізації уваги майбутніх кваліфікованих робітників до
оволодіння засобами й техніками самопізнання власного потенціалу. З цією
метою доречно проводити такі заходи: I. Тематичні бесіди з метою
привернення уваги професійної молоді до процесів і змін, що реально
відбуваються в нашому часі. Для цього можна дати завдання на спостереження
та їх узагальнення з опорою на власне відчуття, власний досвід, відгуки про
зміни в самопочутті знайомих і близьких в умовах II. Інтелектуальні змагання
на найбільш повне й доречне визначення тих чи інших інноваційних термінів
і понять. III. Ознайомлення з життєвими девізами відомих людей [Напр. : 1.
Хай покинуть мене всі, тільки б не покинула мене мужність ( Іоган Фіхте,
німець. філософ). 2. Відвага наша – ось ціна, що платять за спокій ( Амелія
Ерхарт, перша жінка-пілот). 3. Роби, що треба, і хай буде, що буде (Лев
Толстий). 4. Ніколи не здавайся! (Уїнстон Черчілль). 5. Наполегливість, а не
натхнення! (Томас Едісон). 6. Щоб неможливе стало можливим, треба в це
тільки повірити ( Говард Хед, америк. мільйонер). 7. Зобов’язаний – значить
можу! (Олександр Суворов, рос. полководець). 8. Не слухай нікого, крім себе!
(Марсель Біч, франц. мільйонер). 9.Життя – це або пригода, що вимагає
мужності, або ніщо ( Елен Келлер, америк. письмен.). 10. Поки дихаєш – надійся!
(Альфонс де Ламартін, франц. поет). 11. Робити й переробляти! (Віктор Гюго,
франц. письмен.). 12. Живи так,.як ніби ти завтра помреш. Учись так, як ніби ти
будеш жити вічно ( Махатма Ганді, індій. духовний лідер). 13. Не важливо, що
вам говорять, прийміть це з посмішкою й робіть свою роботу (мати Тереза). 14.
У рай приходить той, хто після кожного падіння підводиться та йде далі ( Іоан
Златоуст, д.-р. богослов і філософ)]. IУ. Залучення досвіду українського народу
щодо самовиховання [ Напр.: 1. Батьки дали тобі життя – волю виховуй сам. 2.
Гарну справу роби в міру, погану не роби зовсім. 3. Ввічливості вчись у
неввічливого. 3. Не будь дуже солодким, бо з’їдять, не будь дуже гірким – тебе
викинуть. 4. Сто разів відміряй, а один раз відріж. 5. Поводься з іншими так, як
ти хотів би, щоб поводилися з тобою. 6. Не спіши язиком – спіши ділом. 7. Якщо
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пригощають, – пий навіть воду. 8. Хто рано встає – тому Бог дає. 9. Добре діло
роби сміло. 10. Береженого Бог береже. 11. Не вчись ніжностей, а вчись
труднощів. 12. Скінчив діло – гуляй сміло. 13.Людина виховується в праці, через
працю і для праці. 14. Вік живи, вік учись, і вік трудись. 15. Краще догана
розумного, ніж похвала дурного. свинею, то вона й захрюкає. 18. Учи дітей не
страхом, а ласкою. 19. Жорстокість породжує тупість і дурість. 20. Найкращий
контроль – власна совість. 21. Шануй батька й матір – і тебе шануватимуть]. У.
Абетка прав (для сором’язливих, невпевнених, закомплексованих чи
педагогічно занедбаних учнів) [Напр.: 1. Право на унікальність. Для цього
ніколи не порівнюйне себе з іншими. 2.Право на незнання чогось. Це
нормально. Сократ не боявся говорити: «Я знаю, що нічого не знаю». Не
енциклопедичні знання й ерудиція роблять людину мудрою й успішною, а
розуміння того, що необхідно саме вам у вашій діяльності. 3. Право не розуміти
що-небудь. Не бійтесь перепитати, уточними, якщо ви чогось не зрозуміли.
Народна мудрість говорить, що краще двічі запитати, ніж один раз заблукати. 3.
Право змінювати свою думку. Якщо на початку розмови ви мали одні
міркування, а на її кінець інші, то в цьому немає нічого страшного. Це ваше
право реагувати й оцінювати почуте творчо. 4. Право відмовити. Пам’ятайте,
якщо ви відмовляєте комусь виконати прохання його, то ви не стаєте від цього
поганим. Усім догодити не можливо. На смирну конячку, говорить народна
мудрість, кладуть подвійну ношу. Наша свобода починається зі слова « Ні».
Кажучи «Ні» іншим, ми не дозволяємо занадто впевненим, нахабним, зухвалим
чи зарозумілим одягати на себе ярмо раба. 5. Право на помилку. Ніколи не
сваріть себе за свої промахи, недогляди чи невдачі. Не помиляється тільки той,
хто нічого не робить. Постарайтесь просто проаналізувати спокійно (з холодним
серцем) ситуацію, яка вас не задовольняє. Не зациклюйтесь, а зробіть для себе
конструктивний висновок. Упасти не соромно, соромно не знайти в собі сили
піднятися й рухатися далі. 6. Право не виправдуватися, не пояснювати
ситуацію: досвід, який ми пережили, він ваш і тільки наш. Шануйте його навіть
тоді, коли він вас чомусь не влаштовує. 7. Право подобатися не всім. Ми зовсім
не зобов’язані всім подобатися. Як говорили колись у Київській Русі, «я не
червінець, щоб усім подобатися». У кожного свої смаки, уподобання, погляди.
Це нормально. Ви не гірший (не гірша), ви просто інший, з іншою програмою
світосприйняття, світовідчуття, з іншою системою набутого життєвого досвіду.
VI. Система рекомендацій для набуття корисних звичок [Напр.: 1. Будьте
соціально активними: це розвиває відповідальність, збагачує досвід та вміння
спілкуватися з різними типами людей. 2. Дійте в своєму колі впливу й не
заспокоюйтесь на досягнутому, пам’ятайте про інші сходинки професійного та
особистісного утвердження й зростання. Не обтяжуйте себе непосильними
обіцянками. Не захоплюйтесь критикою інших людей. Критикуючи, – ми
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розтрачуємо себе й свою енергію даремно. Поменше проявляйте свої «проблеми»
в соціумі, бо вас будуть сприймати не як цілісну й потужну особистість, яка
здатна долати перешкоди, а як проблемну. 3. Завжди спочатку робіть те, що вам
треба робити першим для реалізації своїх власних потреб. 4. Прагніть до
максимальної результативності своїх зусиль завжди й в усьому. 5. Прагніть до
взаєморозуміння]. VII. Поради й настанови відносно того, як удосконалювати
самого себе. Це важливо з огляду на те, що в професійно-технічних навчальних
закладах не викладаються основи психотехніки. В такій ситуації доречно подати
конкретні настанови щодо потреби вчитися аналізувати свої емоції, думки,
вчинки, бажання, почуття, слова, оцінювання, реакції, дій інших тощо. VIII.
Розвиток базових інтелектуально-професійних умінь, напр.: 1. Уміти
визначити головну мету власного життя. 2. Робити все для того, щоб робота
викликала задоволення. 3. Виховувати в собі позитивні риси характеру. 4.
Тренувати наполегливість, дисциплінованість, силу волі. 5. Оволодівати
принципами організації роботи. 6. Доброзичливо відноситися до всіх форм життя
на Землі. 7. Лаконічно й красиво висловлювати думки. 8. Наполегливо долати
труднощі. 9. Навчитися все робити в установлені терміни, своєчасно тощо. ІХ.
Вербальні формули, що надають впевненості, напр.: 1. Життя – це не щонебудь, це можливість для чого-небудь. Важливо не те, що життя приносить нам,
а те, що ви привносите в життя. 2. Життя – це безперервний процес росту й
розвитку. 3. Все і вся стоїть на твоєму боці, якщо ти вирішиш так дивитися на
речі. 4. Шукай добрі наміри за фасадом недоброї поведінки. 5.Приголомшливі
події можуть послужити можливістю до перемін, для вироблення більшої міцності
духу й більш глибокої здатності любити. 6. Поразка – прекрасна можливість
навчитися чому-небудь новому. 7. Успіх починається з готовності присвятити
себе чому-небудь. Х. Пам’ятка про секрети успіху й душевної гармонії, напр.:
1. Відкрий свій розум всьому й ні до чого не прив’язуйся. Будь готовий все
втратити. 2. Не дай замовкнути музиці власних мрій і прагнень, а для цього –
слухай своє серце, свою інтуїцію. Роби свою справу з пристрастю – а це значить
йди на мудрий ризик! 3. Повір в себе – і ти зразу зрозумієш, як треба жити. 4.
Учись жити в обіймах тиші. Одна з найкращих нагород, які дарують нам
медитація й молитва, – це прекрасне почуття співпричетності до краси й гармонії
Всесвіту. 5. Звільніться від минулого. Живіть «тут і тепер».Пам’ятайте, що Всесвіт
– це розумна система, що перебуває в процесі творчості, в ній не буває нічого
випадкового. 6. Розум, що створив проблему, не здатний її розв’язати. Будь-яка
проблема має духовне вирішення. Піднімись у країну духовних знань – і всі
проблеми зникнуть, бо вони ілюзорні тощо. ХІ. Роз’яснювальні бесіди про
значення для духовного й фізичного здоров’я майбутніх фахівців
саморегулятивних, саморелаксивних технік.
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Висновки. Перспективи подальшого вивчення. 1. Орієнтуючись на
здобутки фундаментальних наук, продовжити вивчення засобів, що сприяють
поглибленню й розвитку свідомості майбутніх кваліфікованих фахівців як
основи якісної соціально-професійної компетентності.
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В статье анализируется вопрос о значении в учебно-воспитательном
взаимодействии с профессиональною молодежью ПТНЗ различной
инновационной информации, что направлена на самоактуализацию,
самопознание и развитие самосознания будущих квалифицированных рабочих –
базисных свойств и качеств, что свидетельствуют об уровне
сформированности социально-профессиональной компетентности будущих
квалифицированных специалистов.
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аффирмации, советы, полезные рекомендации, медитации, вербальные
формулы, конструктивные психонтелектуальные установки.
In article the question of value in teaching and educational interaction with
professional youth of PTEI of various creative and informative information that is
directed on self-updating, consciousness and development consciousness of future
skilled workers – mottoes, popular expressions, affirmation, the councils, useful
recommendations, meditations, verbal formulas, constructive psikhointellectualli of
known Singular people is analyzed.
Keywords: educational interaction, self-actualization, self-knowledge,
consciousness, harmonization, multidimensionality, mottoes, popular expressions,
affirmation, councils, useful recommendations, meditations, verbal formulas,
constructive psikhointellectualli of known Singular people.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В УНІВЕРСИТЕТАХ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ДРУГОЇ АКАДЕМІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Друга академічна революція як масштабні, різноманітні та динамічні
зміни, що відбуваються в системі освіти, може бути відображені такою
структурною схемою: інтегрована науково-дослідницька та інноваційнопідприємницька діяльність = наука + освіта + інновації + промисловість +
уряд. Відповідно до трансформаційних змін виокремлено спектр підходів,
одним з яких є компетентнісний. На основі Національного освітнього глосарію
та розробок проектів TUNING окреслено тлумачення понять компетентність,
компетенція, компетентнісний підхід, результат навчання, що дає змогу
розуміння результатної освітньої парадигми.
Ключові слова: Друга академічна революція, суспільство знань,
компетентнісний
підхід,
компетентність,
результат
навчання,
університетська освіта, результатна парадигма.
Трансформації у сфері вищої освіти, які відбулись у другій половині ХХ
століття позиціонуються як такі, що характеризують Другу академічну
революцію, формування нового типу суспільства, зміни векторності розвитку
освітньої галузі. Початок Другої академічної революції – середина ХХ століття
– пов’язують з масифікацією вищої школи і, як наслідок, зростанням соціальної
мобільності, новими моделями фінансування, диверсифікацією системи вищої
освіти, зниженням рівня академічних стандартів тощо. Академічна революція –
це масштабні, різноманітні та динамічні зміни, що відбуваються в системі
освіти і можуть бути відображені такою структурною схемою:
інтегрована
науково-дослідницька
та
інноваційно-підприємницька
діяльність = наука + освіта + інновації + промисловість + уряд.
Змінюється роль і значущість вищої освіти, зокрема університетів як носіїв
культури, з урахуванням економічних, політичних та соціальних особливостей
державного, зокрема, і світового освітнього простору. Оновлену роль
університету доцільно розглядати у контексті урахування таких аспектів:
суспільство знань та освіта; зв’язок підприємництва та вищої освіти;
суспільний розвиток і вища школа [2, c. 18-19]. Нове суспільство отримує
обгрунтовані назви, зокрема «спільнота, яка навчається» (Р. Хатчинс, 1968),
«суспільство навчання протягом життя» (Т. Хьюсен, 1974, 1986), «суспільство
знань (К-суспільство)» (П. Дракер, 1969), що інтерпретується як суспільство
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багатоманітності та здібностей й поступово трансформується у суспільство
«свободи через здібності» (А. Сен, 2001). Таким чином, університет виступає як
своєрідна міжнародна інституція для розвитку та обміну інформацією на
підтримку людського розвитку, що корелюється з концепцією сталого розвитку
людства / суспільства (Sustainable development).
Зміни під час Другої академічної революції є предметом дослідження
таких зарубіжних фахівців як Ф. Дж. Альтбах, Б. Барбер, П. Дракер, А. Келлер,
Р. Мертон, Л. Райсбер, Л. Рамбле, Р. Хатчинс, Т. Хьюсен та ін. У вітчизняній
практиці термін «Друга академічна революція» не набув масового поширення,
та ми дотримуємося думки, що не можна аналізувати та окреслювати зміни, які
відбулись у сфері вищої освіти в зазначений період без урахування глобальних
трансформаційних процесів та їх наслідків. Частково позиції другої академічної
революції було викладено в авторських наукових розвідках («Друга академічна
революція: зміна викладацької діяльності», 2013; «Друга академічна революція:
зміна професії викладача університетів», 2013; «Тенденції розвитку
університетської освіти у контексті академічної революції», 2013 та ін.)
Векторність розвитку вищої освіти дає змогу виокремити спектр
тенденцій, які підтверджують трансформації та дають змогу прогнозувати певні
зміни та проектувати відповідні дії. У попередніх розвідках нами було
виокремлено тенденції, пов’язані із розвитку університетської освіти, які
знайшли своє висвітлення у наукових розвідках вітчизняних дослідників ХХІ
століття [5, с. 13-15]. Серед них акцентуємо увагу на тих, які, на нашу думку, є
безпосереднім вказівником щодо зміни організації та побудови й проведення
навчального процесу в закладах вищої освіти, зокрема в університетах:
нагромадження знань; гендерної політики; гуманітарного знання; використання
наявних ресурсів; розвитку парадигм; розвитку наукової діяльності; розвитку
світового ринку ІКТ; етнонаціональних процесів; медіа-глобалізації; розвитку
соціокультурної ситуації у суспільстві; інноваційно-інвестиційної діяльності
тощо. Зазначимо, що це, звичайно, не повний перелік, та саме ці позиції
визначають широку панораму підходів, якими відзначається сучасна
університетська освіта.
За результатами аналізу звернень до питання впровадження підходів при
організації, проведення освітянської діяльності у період кінця ХХ – початку ХХІ
століття, тобто періоду другої академічної революції (Прим. авт. : зауважимо, що на
відміну від світового освітнього простору, на пострадянському освітньому просторі
відбулась певна пролонгація у часі, тому ми говоримо про масові трансформаційні
зміни у контексті другої академічної революції починаючи з останньої чверті ХХ
століття), нами виокремлено такий перелік (в алфавітному порядку):
- акмеологічний; аксіологічний; антропологічний;
- віковий;
- гуманістичний;
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- діагностичний; діяльнісний; диференційний; до антидискримінаційної освіти;
- загальнолюдський; задачний;
- імітаційно-ігровий;
індивідуальний;
інклюзивний;
інтегрований
/
інтеграційний / інтегративний; інформаційний; ІТ-підхід;
- кластерний;
компетентнісний;
комплексний;
комунікативний;
культурологічний;
- людиноцентристський;
- міждисциплінарний;
- народознавчий; науковий; національний;
- особистісно-орієнтований;
- педагогічний; позітум-підхід; полікультурний; професійний; процесний;
- ресурсний; рефлексивний;
- синергетичний;
системний;
соціокомунікативний;
соціологічний;
студентоцентрований;
структурний;
суб’єктно-об’єктний;
суб’єктнооб’єктно-суб’єктний;
- творчий / креативний; технологічний;
- фрактальний;
- цілісний тощо.
Ми не претендуємо на стовідсоткову повноту переліку, та навіть він
свідчить про широку панораму проективного бачення трансформаційний змін в
прикладній освітній сфері. Зауважимо, що у сфері вищої освіти лідерські
позиції утримує питання організації навчального процесу на засадах
компетентністного підходу. Його впровадженню при викладанні окремих
дисциплін, циклів дисциплін в закладах вищої освіти усіх рівнів акредитації
присвячено значна кількість досліджень останніх десятиліть.
Вбачаємо за потрібне представити тлумачення окремих понять у контексті
нашої розвідки, оскільки наукові напрацювання є певною мірою відображенням
авторської позиції дослідників. Оскільки наша розвідка стосується сфери вищої
освіти, коректним буде спиратись на положення, викладені у науковометодичному посібнику для працівників вищої освіти України «Національний
освітній глосарій: вища освіта» (2011). Зокрема, компетентнісний підхід
(competence-based approach) тлумачиться як підхід до визначення результатів
навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей відповідно до
європейського проекту Тюнінг (TUNING), в рамках реалізації цілей
Болонського процесу [1, с. 31-32]. Відповідно компетентність (competence,
competency) виступає динамічною комбінацією знань, умінь, цінностей та
особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою /
навчальною програмою і є основою кваліфікації випускника ВНЗ [1, с. 32].
Значущим є й тлумачення поняття «компетенція», оскільки інколи
спостерігаємо осиномізування понять компетентність і компетенція, що є
абсолютно некоректним, проте має місце не лише в побутовій, а й у науково73

педагогічній сфері. Отже, компетенції розглядаються як надані особі
повноваження, коло службових (та інших) прав і обов’язків [1, с. 32-33].
Таким чином, говорячи про впровадження компетентнісного підход маємо
окреслювати передбачувані / отримані результати навчання відповідно до
присвоюваної кваліфікації. Саме на об’єктивізацію цього процесу спрямована
розроблена національна рамка кваліфікацій (НРК, 2011) та Стратегія розвитку
національної системи кваліфікацій на період до 2020 року. Основними
позиціями відповідно до НРК визначено такі:
- автономність і відповідальність;
- знання емпіричні і теоретичні;
- інтегральна компетентність (характеристики рівня щодо навчання та/або
професійної діяльності);
- кваліфікація (результат оцінювання і визнання за стандартами);
- кваліфікаційний рівень;
- компетентність / компетентності (здатність до виконання певного виду
діяльності);
- комунікація;
- результати навчання – компетентності;
- уміння.
Результати навчання визначаються як формулювання того, що повинен
знати, розуміти, бути здатним продемонструвати здобувач вищої освіти після
завершення навчання. Результати навчання можуть відноситися до окремого
навчального компоненту (модуля, навчальної дисципліни, практики тощо), а
також до періоду навчання (програми першого, другого чи третього циклів) і
визначають вимоги до присудження кредиту.
Таким чином, в основі впровадження комтетентнісного підходу має бути перехід
від процесного до результатного в організації навчання; визначення запланованих
(очікуваних) результатів навчання (компетентностей): 1) нормативних (для галузі
освіти); 2) на рівні програми навчання; 3) на рівні навчальних компонентів (курсів,
модулів, проектів тощо); упровадження технологій навчання та викладання,
орієнтованих на заплановані результати; упровадження стандартів оцінювання,
орієнтованих на вимірювання результатів навчання.
У рамках проекту Тюнінг (TUNING), відповідно до виступу Ж. Таланової
на методологічному семінарі «Реформування вищої освіти: європейські
орієнтири та вітчизняні реалії» (Інститут вищої освіти НАПН України, 2013),
визначено такі класи компетентностей:
Спеціальні / фахові (specific) – є ключовими для здобуття будь-якого ступеню,
безпосередньо пов’язані із спеціальними знаннями предметної області
Загальні / універсальні (generic) – здобуваються в рамках певної навчальної
програми, надають додаткові (часто вирішальні) перспективи для
працевлаштування – формують здатність до працевлаштування (employability):
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 інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні
здатності; напр. здатність до аналізу і синтезу, управління інформацією,
володіння другою мовою тощо);
 міжособистісні (соціальна взаємодія та співпраця тощо);
 системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань; напр. здатність
до навчання, лідерство тощо) [4].
Таким чином, першочерговим завданням щодо ефективного та дієвого
запровадження компетентнісного підходу у ВНЗ є розробка методології
перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання навчальних програм для
кожного із циклів вищої освіти (на основі розробки проекту Тюнінг з
урахуванням специфіки національної системи освіти). Вже розроблено
методологію TUNING побудови навчальних програм та представлено Модель
розробки, впровадження та реалізації навчальних програм (Ю. Рашкевич, 2013).
Зауважимо, що модель передбачає багатовекторність у підходах до навчання і
викладання. Ось її основні аспекти:
- відповідність основним умовам (суспільна потреба, консультації із
зацікавленими сторонами, цікавість програми із академічної точки зору, чи визначені
спільні точки прив’язки, ресурси всередині / зовні навчального закладу);
- визначення профілю навчальної програми;
- опис цілей програми та кінцевих результатів навчання;
- визначення загальних та фахових компетентностей;
- розробка навчального плану;
- розробка модулів та вибір видів навчальної діяльності;
- визначення підходів до навчання та методів оцінювання;
- розробка системи оцінювання якості програми з метою її удосконалення
(з виступу Ю. Рашкевича «Компетентнісний підхід у побудові навчальних
програм» в рамках Проекту Tuning Educational Structures in Europe, 2013) [3].
В рамках упровадження компетентністного підходу вбачаємо за потрібне
частково навести авторський досвід діяльності як представника кафедри теорії
та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (з 2007 р.)
щодо підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи,
зокрема частину додатку до диплому, що є підтвердженням вищезазначеного:
«…Опис результатів навчання:
Знання і розуміння: організовувати і проводити науково-педагогічні
дослідження, вдосконалювати їх методологію і методику; моделювати зміст
навчання, форми і методи викладання навчальних курсів, з урахуванням їх
місця і ролі в загальній програмі підготовки слухачів, взаємозв'язку з іншими
дисциплінами і майбутньою професійною діяльністю фахівців; володіти
основами організації та проведення заходів освітньо-професійної діяльності з
використанням досягнень в галузі комунікативних процесів у навчанні; ставити
перед слухачами загально групові і індивідуальні цілі аудиторної і поза
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аудиторної роботи, визначити кінцеві результати, які необхідно досягти по
закінченні того чи іншого етапу всього циклу навчання.
Застосування знань і розумінь: здійснювати пошукову (евристичну)
діяльність, вивчати, узагальнювати і впроваджувати в навчальний процес
різного роду інновації, нові форми, методи і технології навчання;
використовувати у професійній діяльності НПП новітні педагогічні технології в
організації навчально-виховного процесу, вдосконалювати професійну
майстерність та педагогічну етику; встановлювати соціально-психологічний
комунікативний контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує
творчий характер процесу навчання і високий рівень засвоєння навчального
матеріалу; організовувати і проводити заходи публічного інформування
громадськості і представників засобів масової інформації; управляти моральнопсихологічним
забезпеченням
підготовки
фахівців
сфери
освіти;
використовувати вимоги професійної етики освітян в практиці управління;
організовувати та забезпечувати процеси управлінської діяльності керівника
сфери освіти; здатність використовувати знання, уміння й навички управління
персоналом для організації навчально-виховного процесу ВНЗ; здатність
використовувати теоретичні знання й практичні навички організації та
проведення науково-педагогічних досліджень для управління навчальнопедагогічним процесом ВНЗ; здатність використовувати теоретичні знання та
практичні навички застосування комунікативних технологій, ораторського
мистецтва та риторичної комунікації для здійснення ділових комунікацій у
професійній сфері.
Формування суджень: здатність до аналізу педагогічних явищ в їх
історичній ретроспективі, формування ціннісних орієнтацій, сучасного
педагогічного мислення, розвитку творчих здібностей особистості; розвивати
погляди, які формують світорозуміння особистості і впливають на поведінку
студентів; організовувати заходи культурологічного забезпечення професійної
діяльності; забезпечити розуміння, усвідомлення студентами суті, особливостей
впровадження освітніх технологій в навчально-виховний процес закладів
освіти; здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ,
виявлення співвідношення педагогічної практики, формування сучасного
педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти України в
Європейський простір вищої освіти…» (Н. Терентьєва, 2011, 2012).
Таким чином, можемо стверджувати що компетентнісний підхід набуває
упровадження у діяльність закладів вищої освіти як відображення парадигми
результатного (а не процесного) навчання, проте потребує роз’яснення і
уточнення на предмет коректного тлумачення і дієвого алгоритму
запровадження з урахування тенденційних змін другої академічної революції і
паралельного іншопідходного бачення організації навчання у ВНЗ країни.
Перспективами подальших досліджень вбачаємо окреслення зміни парадигм
відповідно до зміни підходів в освітянській сфері.
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Н.А. Терентьєва.
Реализация
компетентностного
подхода
в
университетах Украины в условиях Второй академической революции.
Вторая академическая революция как масштабные, разнообразные и
динамичные изменения в системе образования, может быть представлена в виде
такой структурной схемы: интегрированная научно-исследовательская и
инновационно-предпринимательская деятельность = наука + образование +
инновации + промышленность + правительство. В соответствии с
трансформационными изменениями представлен спектр подходов, одним из
которых является компетентностный. На основе Национального образовательного
глоссария и разработок проектов TUNING представлено толкование понятий
компетентность, компетенция, компетентностный подход, результат обучения,
что дало понимание результатной оразовательной парадигмы.
N. Terentieva. The competency approach implementation in the Ukrainian
universities under the Second academic revolution.
The second academic revolution as extensive, diverse and dynamic changes
taking place in the education system can be represented as such structural scheme:
integrated research and innovation and entrepreneurship = science + education +
innovation + industry + government. According to the transformational changes
singled range of approaches, one of which is competence. Based on national
educational glossary and development projects TUNING interpretation of concepts
outlined competencе, competence, competency based approach, learning outcomes,
enabling understanding results educational paradigm.
77

Кайдалова Л. Г.,
Національний фармацевтичний університет,
завідувач кафедри педагогіки та психології,
доктор педагогічних наук,
професор,
Тимощук Г. В.,
Національний фармацевтичний університет,
старший лаборант кафедри педагогіки та психології
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ НА
ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Обгрунтовано провідну роль інтерактивних методів навчання у реалізації
компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів у
вищих навчальних закладах. Встановлено, що застосування інтерактивних
методів дозволяє вирішити навчальні, виховні, розвиваючі завдання
професійної підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі;
сприяє цілісному розвитку особистості студента.
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна підготовка майбутніх
економістів, інтерактивні методи навчання.
Професійна економічна освіта сьогодні користується посиленим попитом, що
обумовлено становленням ринкової економіки та потужними інноваційними
процесами, які зараз відбуваються в Україні. Відповідно актуальним завданням
вищої освіти стає формування фахівців нової формації – з високим рівнем
компетентності, конкурентоспроможності на ринку праці, соціальної мобільності,
духовної культури та відповідальності за прийняті професійні рішення.
Особливу роль у вирішенні окресленого завдання відіграють інтерактивні
методи навчання як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу, а
загалом переходу професійної підготовки майбутніх економістів на якісноновий рівень.
Аналізу та осмисленню компетентнісного підходу у численних наукових
доробках приділяють увагу Н. Бібік [1], Н. Болюбаш [2], Л. Вашуленко [1],
Т. Гуріна [3], І. Зимня [4], О. Локшина [1], А. Хуторський [11] та інші.
Особливості використання інтерактивних методів навчання досліджують
Л. Кайдалова [5; 6], С. Вавілова [9], І. Мельничук [7], Т. Паніна [9],
О. І. Пометун [10], Л. В. Пироженко [10], Н. Щокіна [5] та інші.
Проте, не зважаючи на значну кількість наукових праць, недостатньо
вирішеним залишається питання реалізації компетентнісного підходу до
професійної підготовки майбутніх економістів за допомогою інтерактивних
методів навчання.
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Тому метою статті є дослідження теоретичних засад реалізації
компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів на
основі використання інтерактивних методів навчання.
Так, компетентнісний підхід «орієнтується на кінцевий результат освітнього
процесу та спрямовується на формування у випускника готовності ефективно
організовувати внутрішні (знання, вміння, цінності, психологічні особливості) та
зовнішні (інформаційні, людські, матеріальні) ресурси для досягнення поставленої
мети» [2, с. 89]. Він є концептуальною основою змін, які зумовлені інтеграційними
процесами світової економіки, гармонізації вітчизняної вищої освіти відповідно до
європейської [6, с. 25]; базується на розумінні його як спрямованості освітнього
процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних
компетентностей особистості [3, с. 3].
При цьому слід наголосити, що перша зазначена група є загальною для всіх
ступенів вищої освіти. Підтримуючи точку зору І. Зимньої [4], О. Міханової [8],
А. Хуторського [11] та інших, вважаємо, що ключові компетентності
забезпечують оптимальне фукціонування особистості в суспільстві, вирішення
різноманітних проблемних ситуацій на сформованій світоглядній основі. Вони є
«надпрофесіональними та визначаються як навички управління знаннями, вміння
та здібності соціальної взаємодії та адаптації, в тому числі впевненість у собі,
вміння спілкуватись, знаходити та приймати нестандартні рішення» [8, с. 428].
Проаналізувавши існуючі наукові доробки, присвячені зазначеній проблемі,
встановили, що професійна компетентність майбутнього фахівця економічного
профілю виступає інтегрованим навчальним результатом і становить кінцеву мету
процесу професійної підготовки. Її розуміють як систему відповідних знань,
умінь, навичок і цінностей, які відтворюються у здатності та готовності
особистості вирішувати професійні завдання різноманітного характеру.
До складу професійної компетентності майбутнього економіста входять
базові (єдині для фахівців різних профілів) і професійні (обумовлені
специфічністю галузі діяльності) компетенції. Принципи багатоваріантності,
кооперації, діяльності, рефлексії, управління індивідуальними освітніми
маршрутами та соціальної активності є основними у розвитку даної категорії.
Значною мірою формуванню як ключових, так і предметних
компетентностей, сприяє застосування в освітньому процесі інтерактивних
методів навчання, за допомогою яких відбувається активізація навчальнопізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності на основі посиленої
міжособистісної взаємодії викладача та студентів.
Відповідно інтерактивне навчання розглядається як педагогічний процес,
що є сукупністю закономірних, послідовних активних взаємодій викладача та
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студентів на основі використання інтерактивних методів і спрямовується на
стимулювання природної активності майбутніх фахівців (розумової, емоційної,
соціальної) у практичній діяльності – спочатку в умовах професійної
підготовки, а в майбутньому – під час виконання професійних функцій.
Щодо його загальних результатів, то Т. Паніна та С. Вавілова виділяють наступні:
1. Інтенсифікація процесу розуміння, засвоєння та творчого застосування знань
у процесі вирішення практичних завдань. Ефективність забезпечується за
рахунок активного включення студентів у процес не лише отримання, а й
безпосереднього («тут і зараз») використання знань.
2. Посилення мотивації та залученості студентів у вирішення проблем, які
обговорюються, що робить процес навчання більш осмисленим.
3. Розвиток творчого мислення, вмінь вислухати іншу точку зору,
співпрацювати, виявляючи при цьому толерантність і доброзичливість у
ставленні до своїх опонентів.
4. Отримання досвіду нової діяльності.
5. Використання інтерактивних технологій навчання дозволяє контролювати
процес засвоєння знань, умінь і навичок, застосовувати їх в різних ситуаціях.
6. Результат для конкретного студента:
− досвід активного засвоєння навчального змісту у взаємодії з освітнім
середовищем;
− розвиток особистісної рефлексії;
− отримання нового досвіду навчальної взаємодії;
− розвиток толерантності.
7. Результат для навчальної мікрогрупи:
− розвиток навичок спілкування та взаємодії в малій групі;
− формування ціннісно-орієнтаційної єдності групи;
− заохочення до гнучкої зміни соціальних ролей залежно від ситуації;
− прийняття моральних норм і правил спільної діяльності;
− розвиток навичок аналізу та самоаналізу в процесі групової рефлексії;
− розвиток здатності вирішувати конфлікти.
8. Результат для системи «викладач – група»:
− нестандартне ставлення до організації освітнього процесу;
− багатовимірне засвоєння навчального матеріалу;
− формування мотиваційної готовності до міжособистісної взаємодії не лише
у навчальних, а й позанавчальних ситуаціях [9].
При цьому слід враховувати, що при проведенні занять на основі
інтерактивних методів навчання можуть виникати проблеми: відсутність у
студентів власної думки; побоювання висловлювати свою точку зору; невміння
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слухати інших, об’єктивно оцінювати їхню думку, рішення; неготовність в
процесі обговорення змінювати свою думку, йти на компроміс. Це вимагає
додаткової підготовки викладача, яка пов’язана з необхідністю постійно
заохочувати неактивних студентів до роботи, створювати ситуації успіху та
атмосферу співробітництва, взаєморозуміння, доброзичливості, контролювати
процес досягнення поставлених цілей, у разі невдачі переглядати стратегії
роботи, виявляти та виправляти недоліки [5].
У контексі реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки
майбутніх економістів значущими є наступні інтерактивні методи навчання:
дискусії, тренінги, аналіз конкретних ситуацій, метод проектів, кейс-метод,
портфоліо та інші.
В оптимальному поєднанні вони спрямовані на формування наступних
компонентів компетентності: знань, умінь, навичок, якостей та здатностей щодо
співпраці; встановлення партнерських відносин, що впливають на результат
професійної діяльності на основі прийняття її ціннісних підстав; створення та
підтримання творчої атмосфери у колективі; самостійної роботи; аналізу,
синтезу та систематизації інформації; прогнозування; прийняття та реалізації
раціональних рішень; виконання планово-економічних, організаційноуправлінських, аналітичних, дослідницьких завдань у середовищах підприємств
і організацій та інших.
Таким чином, інтерактивні методи навчання мають великий освітній та
розвивальний потенціал; забезпечують максимальну активність студентів і
результативність навчального процесу. Разом з тим їхнє впровадження суттєво
підвищить рівень конкурентоспроможності майбутніх економістів на ринку
праці, створить передумови для ефективного функціонування у професійних
об’єднаннях, що і є метою компетентнісного підходу у вищій освіті.
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Обоснованно ведущую роль интерактивных методов обучения в
реализации компетентностного подхода к профессиональной подготовке
будущих экономистов в высших учебных заведениях. Установлено, что
применение интерактивных методов позволяет решить учебные,
воспитательные, развивающие задачи профессиональной подготовки будущих
экономистов в высшем учебном заведении; способствует целостному
развитию личности студента.
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The lead role of interactive teaching methods in the implementation of
competence-based approach to training future economists is analyzed. Found that the
use of interactive methods can solve training, educational, developmental tasks of
training future economists at the university, promotes holistic development of the
individual student.
Keywords: competence-based approach, the training of future economists,
interactive teaching methods.
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У статті порушується проблема формування науково-дослідницької
компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій
навчання, оскільки одним із головних завдань вищих економічних навчальних
закладів є розвиток наукового світогляду студентів, їхньої пошукової
активності, творчих можливостей особистості.
Ключові
слова:
професійна
підготовка,
науково-дослідницька
компетентність, пошукова активність, інноваційні технології навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. В умовах сьогоднішнього
соціально-економічного розвитку суспільства пріоритетного значення набуває
розвиток наукового світогляду студентів економічних спеціальностей, їхньої
професійної культури, інтелектуально-творчого потенціалу особистості, що й
актуалізує необхідність створення цілісної системи формування науководослідницької компетентності майбутніх економістів.
Особливої ваги ця проблема набуває у зв’язку з професійною підготовкою
майбутніх фахівців-економістів на основі компетентнісного підходу, оскільки
підвищуються вимоги до їхнього професіоналізму. Адже вони мають швидко
реагувати на зміни економічної ситуації, приймати виважені, науково обгрунтовані
рішення, віднаходити потрібну інформацію, постійно вдосконалювати свій
професійний рівень шляхом самоосвіти. Сьогоднішній економіст, як
наголошують науковці В. Луговий, М. Євтух, В. Зайчук, Л. Бондарєва,
А. Нісімчук, І. Прокопенко, О. Шпак, має бути дослідником, оскільки саме він
здійснює аналіз соціально-економічної ситуації, визначає науково обгрунтовані
напрями розвитку та прогнозування економіки країни на макро-мікрорівнях;
передбачає напрями економічного зростання; проектує життєдіяльність
окремого підприємства певного регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З упровадженням Болонського
процесу в країнах Західної і Центральної Європи активізується інтерес до
компетентнісного підходу у вищій професійній освіті. Принципової важливості
набувають теоретичні висновки науковців (В. Байденко, Н. Бібік, Н. Кузьміна,
М. Князян, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський) щодо сутності й
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характеру ключових компетентностей, однією із яких є науково-дослідницька.
Окремі аспекти формування науково-дослідницької компетентності в контексті
студентської науково-дослідної роботи розглядали відомі вітчизняні учені
А. Алексюк, Н. Дем’яненко, І. Зязюн, В. Майборода, М. Князян. Вагомий внесок у
дослідження цієї проблеми внесли науковці І. Ковальова, О. Крушельницька,
Я. Пономарьова, В. Сластьонін, О. Тихомирова, які розробляли та впроваджували
технології розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців засобами науководослідницької роботи. Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо проблеми
формування науково-дослідницької компетентності свідчить про її недостатню
розробленість у вітчизняних наукових роботах. Загальною тенденцією для цих
досліджень є розкриття сутності та структури науково-дослідницької діяльності
студентів, яка є підгрунтям формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх фахівців. Разом з тим, залишаються недостатньо вивченими шляхи
формування цієї компетентності, що потребує спеціальних досліджень. Отже, тема
статті є актуальною.
Метою даної статті є розкриття сутності поняття «науково-дослідницька
компетентність», окреслення ролі означеної компетентності у професійній
підготовці студентів вищих економічних навчальних закладів, визначення
шляхів її формування засобами інноваційних технологій навчання.
Виходячи з мети нашого дослідження окреслено такі завдання:
– здійснити аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане
вирішення даної проблеми;
– виявити протиріччя між вимогами до професійної підготовки майбутніх
економістів та низьким рівнем сформованості у них науково-дослідницької
компетентності;
– проаналізувати форми, методи, засоби інноваційних технологій
навчання, які застосовуються у навчальному процесі та сприяють формуванню
науково-дослідницької компетентності студентів Київського національного
економічного університету.
Виклад основного матеріалу. З упровадженням Болонського процесу в
країнах Західної і Центральної Європи активізується інтерес до
компетентнісного підходу у професійній освіті. Теоретичною базою
дослідження виступили положення європейських експертів Організації
економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), а також експертів програми
«Визначення і відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні засади»
(DeSeCo). Принципової важливості набувають теоретичні висновки науковців
В.Байденко, О. Глузман, Н. Кузьміної, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко,
А. Хуторського щодо сутності й характеру ключових компетентностей. У
рамках означених позицій є можливим окреслити контури компетентнісної
моделі майбутнього економіста, яку представлено системою таких
компетентностей:
науково-пізнавальної,
саморозвитку,
професійної,
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комунікативної, полікультурної, соціальної, інформаційно-технологічної. У
системі цих компетентностей закладено загальні напрями повноцінного
особистісного і професійного функціонування фахівця та його зростання в
сучасному суспільстві.
Аналіз й узагальнення вітчизняного і світового досвіду (Д. Дьюї, Н. Кічук,
Г. Кловак, Ж. Піаже, К. Роджерс, С. Сисоєва) дозволяє окреслити роль науководослідницької компетентності в підвищенні ефективності професійної
підготовки майбутніх економістів:
– означена компетентність забезпечує кожному суб’єкту навчального
процесу можливість розкрити свій інтелектуально-творчий потенціал,
опанувати стратегіями наукового пошуку;
– науково-дослідницька компетентність забезпечує оволодіння методами
наукового пізнання та оптимальними способами засвоєння наукових знань,
вміннями швидко опрацьовувати й аналізувати нову інформацію, продуктивно
її використовувати в майбутній професійній діяльності;
– науково-дослідницька компетентність сприяє вихованню в майбутнього
економіста науково-дослідницького пошуку щодо розв’язання практичних та
наукових проблем, що активізує процес самореалізації особистості економіста
як професіонала-дослідника.
Аналіз наукового фонду з означеної проблеми дозволяє виокремити певні
напрями її дослідження: висвітлення філософії сучасної освіти, методології
гуманістичної
педагогіки
(В. Андрущенко,
І. Бех,
Є. Бондаревська,
С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай, А. Маслоу,
К.Роджерс, І. Якиманська); вивчення теоретичних засад організації науковопедагогічного пошуку (В. Буряк, В. Загвязинський, В. Краєвський, І. Лернер,
О.Савченко); з’ясування провідних закономірностей розвитку мотивації
особистості
(О. Ковальов,
О. Леонтьєв,
С. Максименко,
В. Рибалка,
С. Рубінштейн, В. Татенко); визначення методологічної бази особистіснопрофесійного становлення, потенціалу різноманітних видів самостійної роботи
й дослідницької діяльності майбутніх фахівців у їхній професійній підготовці
(Є. Барбіна, Г. Васянович, О. Глузман, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян,
В. Козаков, Н. Кузьміна, З. Курлянд, А. Маркова, О.Пєхота, М. Левочко);
розкриття
організаційно-технологічних
аспектів
системи
ступеневої
професійної освіти, тенденцій її розвитку (В. Луговий, Н. Ничкало).
Водночас зауважимо, у проведених наукових дослідженнях, націлених на
оптимізацію професійної підготовки майбутніх економістів, розглядаються
лише окремі аспекти формування науково-дослідницької компетентності, не
враховуючи її як умову ефективного навчально-професійного навчання. Ця
проблема концентрує навколо себе низку принципово важливих ключових
питань, таких як: висвітлення структури науково-дослідницької компетентності
майбутніх економістів; виявлення закономірностей формування означеної
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компетентності у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів вищих
економічних навчальних закладів; розробка моделі формування науководослідницької компетентності та експериментальна перевірка її ефективності.
Як свідчать результати теоретичних досліджень (І. Бабин, Я. Болюбаш,
В. Грубінко, В. Шинкарук), вирішення проблеми формування науковопізнавальної компетентності майбутніх економістів дозволяє:
– активізувати пошуково-дослідницьку роботу студента, забезпечити
цілісність його становлення як професіонала-дослідника в економічній сфері
діяльності; розвиток дослідницьких умінь;
– збагатити дидактичний потенціал, що закладений у сучасній вищій
школі, у більш повному обсязі використовувати педагогічні інновації,
забезпечити вищий рівень професійної підготовки майбутніх економістів.
Між тим, аналіз психолого-педагогічних досліджень та результати
експериментів, проведених на базі вищих навчальних закладів України
свідчать, що формування науково-дослідницької компетентності студентів
здійснюється на низькому рівні, майбутні фахівці-економісти не володіють в
повній мірі методологією науково-дослідницької роботи, не спроможні охопити
весь спектр її напрямів.
Отже, підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів
пов’язане з потребою подолання суперечностей між вимогами до:
– формування конкурентноспроможного фахівця, здатного до творчої
самореалізації в умовах соціально-економічного розвитку суспільства та
ефективної праці в економічній сфері діяльності й низьким рівнем актуалізації
його творчого потенціалу в традиційній системі його професійної підготовки;
– підготовки майбутнього економіста, здатного до науково-дослідницької
діяльності, спрямованої на продукцію нових знань, розвитку методологічної
функціональності особистості, її системного критичного мислення, володіння
технікою рефлексивного самопізнання та низьким рівнем володіння студентами
змістовими, технологічними, процесуальними компонентами цієї діяльності.
В основу дослідження даної проблеми покладено концептуальну ідею
активізації самостійно-пошукової та наукового-дослідницької діяльності
особистості майбутнього фахівця-економіста. Сутність ідеї полягає в тому, що
самостійний науковий пошук є процесом осмислення й інтерпретації наукового
фонду знань, набутого досвіду та вироблення на цій основі якісно нового суспільно
й особистісно значущого знання. Ця ідея ґрунтується на принципі гуманізації
професійної підготовки фахівця з використанням особистісно-орієнтованого
підходу, що забезпечує зростання духовно-творчого потенціалу особистості (І. Бех,
М. Євтух, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Кузьміна, О. Савченко,
В. Сластьонін, В. Сухомлинський). Проблема становлення студента-дослідника у
процесі професійної підготовки, його цілеспрямоване поступове переведення у
професійну позицію економіста-дослідника розглядається нами в контексті
гуманістично орієнтованої системи вищої освіти.
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Як вказує М. Князян, пріоритетними передумовами формування науководослідницької компетентності є забезпечення інтелектуального саморозвитку
студента, можливості самопроектування ним власного життя як процесу
безперервного
професійно-акмеологічного
самозростання
і
творчої
самореалізації [5].
Ми погоджуємося з положенням про системний характер дослідницької
компетентності особистості (І.Зязюн [4], В.Кремень [7], В.Луговий [8]),
системоутворювальним фактором якої виступає володіння нею наукової та
практично орієнтованою професійно значущою інформацією, комплексами
науково-дослідницьких і рефлексивних дій.
Зазначимо, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко [6] визначають
дослідницьку компетентность як інтегральну якість особистості, що
виражається в готовності і здатності до самостійного пошуку вирішення нових
проблем і творчого перетворення дійсності на основі сукупності особистісно
усвідомлених знань, умінь, навичок, способів діяльності і ціннісних установок.
М. Архипова пропонує таке визначення поняття «дослідницька
компетентність майбутнього інженера-педагога»: володіння методологією і
методами інженерно-педагогічного дослідження, тобто процесу планування,
організації та здійснення пошуково-перетворювальної діяльності, об’єктом якої
виступають психолого-педагогічна і галузева складові [1].
Як бачимо, серед дослідників немає однозначного трактування поняття
дослідницької компетентності. Це зумовлює необхідність вивчення
теоретичних
аспектів
такого
феномена
як
«науково-дослідницька
компетентність» майбутнього фахівця.
Спираючись на наукові праці вітчизняних вчених І. Беха, М. Степко,
О. Глузмана, О. Пометун, О. Савченко, ми трактуємо науково-дослідницьку
компетентність майбутніх економістів як інтегративну властивість особистості,
що характеризує їхню готовність до вирішення дослідних (проблемних,
освітніх, навчально-професійних, психолого-педагогічних) завдань, яка
виявляється в єдності ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційного,
особистісного компонентів.
Одним із напрямів формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх економістів є створення методичної та організаційної бази, яка
охоплює навчально-пізнавальну (на прикладі навчальних дисциплін психологопедагогічного циклу), проектувальну (виконання курсових робіт з психології та
педагогіки), практичну (проходження педагогічної практики) та науководослідницьку (підготовка наукових робіт) складові навчально-виховного
процесу вищого економічного навчального закладу.
Аналіз та узагальнення досвіду викладання психолого-педагогічних
дисциплін у Київському національному економічному університеті надає
підстави стверджувати, що дієвим засобом формування науково-дослідницької
компетентності є впровадження інноваційних технологій навчання, які
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включають такі методи та форми: проблемний виклад навчальної інформації,
частково-пошукові та евристичні методи, «мозкову атаку», презентації,
проекти, дискусії, ігрові методи, тренінгові та контактні заняття, кейс-метод.
Під час застосування цих методів оцінюються не стільки певні знання,
скільки вміння студентів аналізувати ситуацію, творчо застосовувати набуті
знання, логічно мислити, приймати рішення.
Розглянемо сутність методу проблемного викладу навчального матеріалу.
Вона полягає в тому, що необхідною умовою його реалізації є проблемна
інтерпретація наукової, навчальної інформації. Це передбачає: організацію
проблемної ситуації; під проблемною розуміється така ситуація, коли той, хто
навчається, стикається з деякими новими умовами та інформацією, в яких він не
може прийняти рішення на основі вже наявних в нього знань і досвіду, тому він має
здійснити дії з пошуку нової інформації і набуттю нового досвіду; формулювання
проблеми; індивідуальне або групове вирішення проблеми суб’єктами навчання;
Сутність «мозкової атаки» полягає у вільному висловлюванні
найрізноманітніших ідей, які можуть допомогти розв’язанню певної проблеми
(Л. Бондарчук, Є. Федорчук [2]). У основі методу проектів лежить розвиток
пізнавальних, творчих навичок та вмінь студентів. Указаний метод передбачає, що
студенти індивідуально або в групах за певний час виконують пізнавальну,
дослідницьку, конструкторську або іншу роботу на задану тему. Їхнім завданням є
отримати новий продукт, вирішити наукову, технічну або іншу проблему.
Одним із методів активного навчання, що сприяє формуванню
дослідницьких вмінь є кейс-метод або метод навчання на основі вирішення
конкретних ситуацій. Метод являє собою специфічний різновид дослідницької
аналітичної технології, яка включає операції дослідницького процесу,
аналітичні процедури. На думку О. Смолянінової кейс-метод є наочнопроблемним, наочно-практичним і наочно-евристичним методом навчання
одночасно, оскільки в ньому подається наочна характеристика практичної
проблеми й демонстрація пошуку способів її вирішення [9].
Цінність кейс-методу полягає в тому, що він включає одночасно теоретичну і
практичну проблему та актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти
при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і
виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним у формуванні науководослідницької компетентності майбутніх економістів.
Висновки. З огляду на викладене, науково-дослідницька компетентність
майбутнього фахівця розглядається як така, що забезпечує оволодіння
системними трансдисциплінарними знаннями методології наукового
дослідження, вміннями критично опрацьовувати найновішу інформацію та
використовувати її для розв’язання професійних задач. Викладений матеріал
розкриває суттєві особливості інноваційних технологій навчання, реалізація
яких є основою для формування науково-дослідницької компетентності
майбутніх економістів. Перспективою подальших пошуків у даному напрямку
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дослідження є: розробка методичних рекомендацій щодо організації науководослідницької діяльності студентів, яка є підгрунтям у формуванні науководослідницької компетентності майбутніх економістів.
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В статье рассматривается проблема формирования научноисследовательской компетентности будущих экономистов средствами
инновационных технологий обучения, поскольку одной из главных задач высших
экономических учебных заведений является развитие научного мировоззрения
студентов, их поисковой активности, творческих возможностей.
The article raises a question of future economist scientific and research
competence formation using facilities of innovative technologies of studies as the
main task of economic universities is the development of students’ scientific
convictions, searching activity, and creative abilities
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ
ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Якісна освіта потребує сучасного компетентнісно орієнтованого підходу
щодо оновлення змісту вищої освіти медичних закладів, передбачаючи
формування компетентного спеціаліста. Компетентнісний підхід вважається
важливою складовою блоку гуманітарних дисциплін у вищих навчальних
медичних закладах, що базується на оновленні структури, змісту і форми
навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації. Щоб
актуалізувати суть значення компетентнісного підходу у медичних закладах
освіти, необхідно переорієнтувати зміст освіти з процесу на результат
навчання в усіх видах діяльності й поступово імплементувати у
міждисциплінарні зв’язки гуманітарного блоку.
Ключові слова : компетентнісний підхід, блок гуманітарних дисциплін, вищий
медичний навчальний заклад, студенти-медики, компетенція, зміст освіти.
Постановка проблеми. Реформування сучасної вищої освіти передбачає
виховання особистості інноваційного типу мислення та культури, проектування
акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти,
запитів особистості, потреб суспільства і держави. Зміст і організація національної
освіти недостатньо переорієнтовані на особистість, на формування у молоді
життєво важливих компетенцій, активної їх соціалізації, перебудову й оновлення
змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах
особистісної орієнтації та компетентнісного підходу. Саме тому якісна освіта
медичних закладів потребує сучасного компетентнісно орієнтованого підходу щодо
оновлення змісту вищої освіти медичних закладів, що передбачатиме формування
компетентного спеціаліста. Як відомо, поняття компетентнісний підхід з’явився в
США у зв’язку з модернізацією освіти, який передбачає, перш за все, якість освіти
відповідно до вимог сьогодення. Тому вища освіта орієнтується на високу
культуру, креативність, самостійність, навчання упродовж життя, мобільність
майбутніх спеціалістів, тобто вимагає абсолютно нового підходу до формування
майбутнього фахівця.
Отож,
перебудова
навчально-виховного
процесу
на
засадах
компетентнісного підходу в процесі викладання гуманітарних дисциплін як
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важливої складової сучасної педагогіки поступово імплементується розробкою
нових навчальних програм відповідно до оновленого змісту й мети навчання. У
медичних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації дисципліна «Іноземна мова»
розділена на два окремі предмети: «Іноземна мова» вивчається протягом
першого року навчання та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» –
протягом другого навчального року. Саме оновлення цілей і змісту викладання
гуманітарних дисциплін на основі компетентнісного підходу та особистісної
орієнтації, урахування світового досвіду і принципів сталого розвитку, тобто
перехід від процесуального до результативного змісту навчання, а саме
компетентнісної парадигми в процесі вивчення блоку гуманітарних дисциплін є
метою даного дослідження. Тому одним із шляхів вирішення зазначеної
проблеми є оновлення змісту вищої освіти, концентрація уваги з процесу
навчання на його результат, тобто орієнтація змісту й організації навчання на
основі компетентнісного підходу й пошуку ефективних механізмів його
запровадження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетентнісний підхід як
оновлений метод сучасної педагогіки досліджується багатьма науковцями у
різноманітних галузях й активно впроваджується у навчальних закладах освіти
різних рівнів акредитації. Сучасний стрімкий розвиток компетентнісного
підходу, як відзначає А.М. Новіков, обумовлено усвідомленням в суспільстві
необхідності надання освіті діяльнісного напрямку [9, c. 9]. З огляду на це
компетентнісний підхід у системі освіти досліджувався у працях численних
науковців Н.М. Бібік, Л.І. Паращенко, О.В. Сухомлинська, О.В. Овчарук,
Л.С. Ващенко, О.І. Пометун, О.Я. Савченко, О.І. Локшина тощо. Проте, існує
чимало дискусій щодо дефініцій, наприклад, науковець Д.С. Єрмаков визначає
компетентнісний підхід як метод моделювання цілей і результатів освіти як
норм її якості, відбиття результатів освіти у цілісному її вигляді як системи
ознак готовності випускника до здійснення тієї чи іншої діяльності[3].
Відповідно до вимог сучасного суспільства компетентнісний підхід при
викладанні блоку гуманітарних дисциплін повинен всесторонньо розвивати
особистість як майбутнього працівника сфери охорони здоров’я. Тому
погоджуємося з твердженням науковця О.І. Пометун, який вважає, що «під
поняттям “компетентнісний підхід” розуміється спрямованість освітнього
процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і
предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде
формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових
компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така
характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання,
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вміння, ставлення, досвід діяльності і поведінкові моделі особистості» [10, с.
66]. Вважаємо, що усі сфери життя, де особистість відчуває себе здатною до
ефективного функціонування, тобто чується компетентною, є достатньо
широкою, а саме йдеться про так звані базові або життєво важливі
компетентності як громадянина держави. Проте, студенти-медики повинні
набувати і компетентності, які розповсюджується на вужчу сферу або в
межах майбутньої фахової діяльності, її можна охарактеризувати як
предметну чи галузеву компетентність. Отож, компетентнісний підхід
повинен домінувати у змісті гуманітарної освіти ВНМЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку багатьох сучасних
дослідників, для майбутніх медичних фахівців важливим є вміння не тільки
оперувати теоретичними знаннями чи практичними вміннями і навичками, а й
бути готовим змінюватися й пристосовуватися до нових потреб, управляти і
знаходити інформацію, активно діяти, швидко приймати рішення та навчатись
протягом життя, тобто відбувається переорієнтація самого значення
компетентнісного підходу. Необхідно зазначити, що міжнародна комісія Ради
Європи у своїх документах розглядає поняття «компетентності» як загальні або
ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові
кваліфікації, ключові уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності, на
думку експертів РЄ, передбачають:
 спроможність особистості сприймати і відповідати на індивідуальні та
соціальні потреби;
 наявність у неї необхідного для цього комплексу стосунків, цінностей, знань,
умінь і навичок [10].
Щоб актуалізувати суть значення компетентнісного підходу у медичних
закладах освіти, необхідно переорієнтувати зміст освіти з процесу на результат
навчання в усіх видах діяльності закладу й поступово імплементувати
міждисциплінарні зв’язки гуманітарного блоку. У медичних закладах освіти
для гуманітарного блоку неминуче запровадження моделі особистісноорієнтованого навчально-виховного процесу як оновленої парадигми освіти, що
передбачає формування базових особистісних якостей студентів, накопичення
знань, здобуття теоретичних вмінь і практичних навичок, визначення емоційноціннісного ставлення студентів-медиків як до процесу навчання, так і до
самореалізації особистості. Тому підтримуємо думку Т. Вольфовської, де
компетентність виступає як необхідний людині рівень сформованості досвіду
міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з
урахуванням власних здібностей і соціального статусу [2, с. 13]. Вважаємо, що
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компетентнісний підхід при викладанні гуманітарних дисциплін повинен
базуватися на таких компетенціях як:
1. розвиток особистості та професійної діяльності фахівців упродовж життя;
2. самореалізація студентів та адаптація до соціальних змін;
3. вдосконалення комунікативних навичок студентів-медиків;
4. формування культури, цінностей та моделі поведінки студентів.
При викладанні блоку гуманітарних дисциплін викладачі повинні
налагоджувати цілісну систему виховання, фізичного, морального і духовного
розвитку студентів-медиків як компетентнісну парадигму вдосконалення вищої
освіти, адже в сучасних умовах падіння суспільної моралі, нівелювання
цінностей, культури й етичних норм призвело до бездуховності, низької
культури поведінки частини студентської молоді. Саме тому поділяємо думку
Н.В. Нагорної, яка ставить на перше місце компетентнісного підходу не
поінформованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у
пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах етичних,
соціальних, правових, професійних та особистих взаємовідносин. З огляду на
це, зазначений підхід передбачає такий вид змісту освіти, що не зводиться до
знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід вирішення
життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей,
компетенцій [7].
Викладачам слід пам’ятати, що ґрунтовне забезпечення комунікативної
компетенції варто розглядати як можливість майбутнього професійного росту
медиків, що тісно переплітається з особистими взаємовідносинами між
колегами та пацієнтами. Тому комунікативна компетентність, як зазначає В.
Булгакова, є показником поінформованості суб’єкта спілкування у сфері
комунікації, задовільного оволодіння певними правилами, нормами поведінки,
спілкування [1, с. 85]. Отож, для здобуття фундаментальних компетенцій при
викладанні блоку гуманітарних дисциплін у вищих медичних навчальних
закладах викладачі повинні включати у навчальний процес такі основні функції
як пізнавальна, інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна,
світоглядна, а також виховна [4] як ґрунтовні складові компетентнісного
підходу з огляду на сучасну парадигму вищої медичної освіти.
Саме тому роль викладача вважається домінантною в навчальному
процесі, тобто сучасному педагогу необхідно працювати в умовах вибору
педагогічної позиції, оновленого змісту, форм і методів навчання тощо. А
першочергові завдання сучасної школи чітко визначені Національною
доктриною розвитку освіти: створення умов для розвитку особистості і творчої
самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей,
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здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя [8]. А провідна роль
у реалізації визначених завдань належить викладачу, який повинен
співпрацювати зі студентами й працювати на рівні сучасних вимог, постійно
удосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність,
інноваційну культуру й технологічний потенціал. Зазначимо, що процес
культурного й морального розвитку студентів-медиків трактується як результат
педагогічного впливу при викладанні саме блоку гуманітарних дисциплін, а
зміст морально-етичного виховання майбутніх медиків передбачає закладення
першорядних принципів загальнолюдської моралі, а саме конфіденційності,
толерантності, тактовності, терпимості, поваги й шанобливого ставлення до
інших, гуманного ставлення до пацієнтів з дотриманням етичних,
деонтологічних, моральних й біоетичних норм. Тому варто звернути увагу на
думку науковця С.Є. Шишова, що компетентності належать до сфери
відношень між знаннями і дією в реальній практиці. Їх можна розглядати,
наголошує вчений, – «як можливість встановлення зв’язку між знаннями і
ситуацією, а в ширшому розумінні, як здібність знайти, виявити процедуру
(знання і дію), що придатна для розв’язання проблеми» [11, с. 30].
Таким чином, трансформація змісту освіти, насамперед, визначається
принципово іншим підходом до її відбору і структурування, які мають бути
підпорядковані кінцевим цілям дисципліни, передбаченими ОКХ і, відповідно,
формування необхідних компетентностей, що потребує відповідної системи
змін у змісті освіти:
1. визначення переліку ключових компетентностей;
2. визначення змісту (напрямів набуття) кожної з них;
3. ідентифікації їх з окремими освітніми галузями, а потім з окремими
предметами (визначення переліку і змісту галузевих і предметних
компетентностей);
4. відбору змісту предмета, який може забезпечити формування всієї системи
компетентностей;
5. встановлення рівня сформованості та показників сформованості
компетентностей на кожному етапі й кожному році навчання;
розробку системи контролю та корекції процесу формування
компетентностей учня [10].
Отож, компетентнісний підхід повинен спрямовувати зміст сучасного
навчання у вищих навчальних медичних закладах на забезпечення формування
у студентів-медиків якомога більше компетентностей, що розглядаються як
здатність особистості успішно діяти у відповідних життєвих та подальших
кар’єрних ситуаціях і нести відповідальність за життя пацієнтів, тобто
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запроваджувати перехід на компетентнісно орієнтовану підготовку, при якому
відбувається модернізація змісту професійної освіти, що передбачає його відбір
і структурування з одночасним визначенням результативної складової
освітнього процесу – набуття студентами компетентностей [5, с. 46].
Висновок. Компетентнісний підхід вважається важливою складовою
блоку гуманітарних дисциплін у вищих навчальних медичних закладах, що
передбачає перспективи фахового росту й підсилює актуальність подальших
теоретичних досліджень компетентностей, осмислення їх структури, змісту і
форми у навчанні й вихованні. Компетентнісний підхід для студентів-медиків
передбачає не лише збагачення інформацією щодо вирішення конкретних
соціальних чи професійних завдань, у яких можуть проявитися і зреалізуватися
практичні уміння та навички, але й сформувати комунікативну компетенцію як
визначну складову навчального процесу медичного закладу. Необхідно
виділити і значущу роль морально-етичних норм при навчанні гуманітарним
дисциплінам як важливої складової виховної компетенції. Визначення переліку
компетентностей як невід’ємного компоненту компетентнісного підходу у
вищих медичних закладах України та активного їх впровадження у навчальний
процес вважається перспективою подальшого дослідження.
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Качественное образование нуждается в современном компетентно
ориентированном подходе относительно обновления содержания высшего
образования
медицинских
учреждений,
предусматривая
формирование
компетентного специалиста. Компетентностный подход считается важной
составляющей блока гуманитарных дисциплин в высших учебных медицинских
заведениях, oснованный на обновлении структуры, содержания и формы учебновоспитательного процесса на основе личностной ориентации. Чтобы
актуализировать суть компетентностного подхода в медицинских учебных
заведениях, необходимо переориентировать содержание образования с процесса
на результат обучения во всех видах деятельности и постепенно
имплементировать в междисциплинарные связи гуманитарного блока. Ключевые
слова: компетентностный подход, блок гуманитарных дисциплин, высшее
медицинское учебное заведение, студенты-медики, компетенция, содержание
образования.
Qualitative education requires modern competent-oriented approach to update
the content of higher educational medical institutions, providing the formation of a
competent professional. Competence-based approach is considered to be an
important constituent of humanities at higher medical educational establishments,
based on the update structure, content and form of teaching and educational process
on the principles of personal orientation. To actualize the essence of meaning of
competence-based approach at medical educational institutions it is necessary to
reorient the content of education from the process of learning to the result of learning
in all types of activities and gradually implement into interdisciplinary relations of
Humanities.
Key words: competence-based approach, humanities, higher medical
educational institutions, medical students, competence, the content of education.
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ФОРМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розглядаються форми розвитку професіоналізму сімейних
лікарів в умовах реформування охорони здоров’я України; поданий аналіз
понять
«професіоналізм»,
«компетентність»
та
«професійна
компетентність»; висвітлюються основні шляхи професійної підготовки
сімейних лікарів на післядипломному етапі у контексті неперервної медичної
освіти України; акцентується увага на стандартах вищої медичної освіти та
неперервного професійного розвитку медичних фахівців; визначаються види
атестації лікарів у закладах післядипломної медичної освіти.
Ключові слова: розвиток професіоналізму; розвиток професіоналізму
сімейних лікарів; неперервний професійний розвиток; післядипломна освіта;
сімейні лікарі; реформування охорони здоров’я.
Вступ. Становлення української державності, побудова громадянського
суспільства, інтеграція України в європейський простір та приєднання її до
Болонського процесу, інтенсивне збільшення нової інформації у галузі
медицини, вимоги до професійного рівня лікарів, – все це спонукає до
кардинальних змін у галузі освіти, загалом, і медичної освіти зокрема.
Реформування системи медичної освіти в Україні розпочалося
прийняттям законів України “Про освіту” (1996), “Про вищу освіту” (2002), а
також відповідних актів: Наказу Президента України від 17.02.2004 р.
№199/2004 “Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України”
[14], наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 “Про заходи щодо
реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та
фармацевтичної освіти” [13], рішення Колегії МОЗ України від 12.05.04. №5
“Про подальші заходи щодо покращення діяльності вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти”
[13], наказу Міністерства освіти і науки (МОН) України від 23.01.04 р. №49
“Про затвердження заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в
системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 pp.”[14].
Правове підґрунтя для реформування медичної галузі та здійснення
політики реформ первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини
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закладено у постанові Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 року №989
“Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему
охорони здоров’я”, наказі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України і
НАМН України від 12.09.2008 № 522/51“Про затвердження Концепції розвитку
вищої медичної освіти в Україні”, законі України від 22.01.2010 № 1481-VI
“Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року” [13].
З огляду на це метою статті є висвітлення основних форм розвитку
професіоналізму сімейних лікарів на післядипломному етапі медичної освіти
відповідно до проведення реформ в системі охорони здоров’я України.
У дослідженні ми орієнтуємось на визначення професіоналізму, яке
пропонується у Міжнародних стандартах Всесвітньої асоціації медичної освіти
(World Federation for Medical Education [WFME]) для поліпшення якості в
системі неперервного професійного розвитку: “Професіоналізм – це знання,
навички, відношення, цінності та поведінка, які очікуються від індивідуумів під
час їх професійної практики; професіоналізм включає також інформаційну
грамотність, етичну поведінку, цілісність особистості, чесність, альтруїзм,
служіння оточуючим, вірність професійному кодексу, справедливість та повагу
до інших” [19]. У 2005 році цей документ прийнятий як базовий для акредитації
українських медичних шкіл [2].
Cлід зазначити, що професійна діяльність людини містить багато аспектів
– економічний, соціологічний, етичний, психологічний, фізіологічний та інші.
У змісті професії все в більшій мірі реалізується творчий потенціал людини, що
висуває нові вимоги до професійної підготовки людей.
Системне підвищення кваліфікації стає обов'язковою умовою успішної
роботи будь-якої людини, зайнятої професійною діяльністю. Знання лежить в
основі професійності діяльності будь-якого фахівця. Через знання людина не
тільки творчо оволодіває об'єктом, але й перетворює його ідеально. Особлива
роль у необхідному, обов'язковому пласті знань відводиться саме професійним
знанням [4]. Таким чином, професіоналізм пов'язаний і з освітою. Освіта
створює основу професіоналізму, але останній не зводиться тільки до першого.
Професіоналізм формується загалом всім стилем життя людини та істотно
залежить від її рис характеру.
Останнім часом визначенню та розумінню понять "професіоналізм",
"компетентність", "професійна компетентність" присвячено багато публікацій
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників (О. Дубасенюк,І. Зязюн, I. Зимня,
В. Кремень, Н. Кузьміна, С. Гончаренко, С. Сисоєва, В. Рибалко, С. Дружилов,
Е. Клімов, В. Маслов, А. Маркова, Л. Мітіна та ін.).
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У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття
«професіоналізм» розглядається як оволодіння основами та глибинами якоїнебудь професії [1, c.1177]. У науковій літературі «професіоналізм»
розглядають як: постійне вдосконалення професійної діяльності особистості
протягом всього життя та її прагнення до вищих досягнень [3], складну
системну організацію свідомості, психіки особистості, що включає різні
структурні блоки механізмів регуляції поведінки й діяльності [6], сукупність
особистісних характеристик людини, необхідних для успішного виконання
професійних обов’язків, які є необхідними для професійної діяльності [16]. Ми
визначаємо професіоналізм як здатність людини до виконання доцільної
діяльності, що повинна забезпечуватися найвищим рівнем знань та умінь; як
необхідну умову самореалізації людини в суспільстві.
Поняття «компетентність» (від лат. сompeto – «домагаюся», «відповідаю»,
«підходжу») розглядається як поінформованість, обізнаність людини [1, с.560]. У
програмі «Визначення та відбору компетентностей: теоретичні й концептуальні
засади» (Defenition and Selection of Competencies [DeSeCo]) поняття
«компетентність» тлумачиться як здатність успішно задовольняти індивідуальні та
соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання [18].
Поняття «професійна компетентність» (від professio – офіційне оголошене
заняття; competo – досягати, відповідати, підходити) розглядається як
інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що
відображає рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети з
певного виду професійної діяльності [5, с.722]; як готовність та вміння фахівця
приймати ефективні рішення в професійній діяльності; як сукупність знань,
вмінь, досвіду та особистих якостей людини, що дають можливість ефективно
здійснювати професійну діяльність [17, c.13].
Суттєвим зауваженням щодо співвідношення понять «професіоналізм» та
«професійна компетентність» є думка академіка І. Зязюна, який вважає
компетентність необхідним, важливим компонентом професіоналізму. На його
думку, професійна компетентність є одним із елементів професіоналізму і являє
собою сукупність знань, вмінь, навичок, способів діяльності, професійно
важливих психологічних якостей, необхідних фахівцю для здійснення
ефективної професійної діяльності. При цьому, академік І. Зязюн вважає
компетентність першоосновою професійності [12, с. 52].
В Україні післядипломну медичну освіту сімейних лікарів (інтернатура,
магістратура, клінічна ординатура, аспірантура/докторантура, курси
підвищення кваліфікації, спеціалізація, та стажування) здійснюють відповідні
навчальні заклади, які керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 1
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березня 1999 р. N 309 Про затвердження Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів [13].
Розглянемо складові післядипломної медичної освіти сімейних лікарів
окремо. Обов’язковим етапом у професійній післядипломній освіті сімейного
лікаря є інтернатура, як первинна спеціалізація, мета якої полягає в
удосконаленні практичних навиків випускників медичних навчальних закладів,
підвищенні їх професійного рівня і підготовці до самостійної професійної
діяльності за основними медичними і фармацевтичними спеціальностями,
визначеними відповідними наказами України. Термін навчання в інтернатурі
визначається МОЗ України залежно від спеціальності та становить 1-3 роки.
Інтернатура здійснюється шляхом поєднання очної форми навчання на
кафедрах університетів зі стажуванням на клінічних базах [10]. Після
підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар» із
зазначенням базової спеціальності, що надає йому право обіймати відповідну
лікарську посаду згідно із затвердженим МОЗ України переліком.
Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою
спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на
поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку
підготовку з цієї ж лікарської спеціальності, зокрема спеціальності «сімейний
лікар», згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим наказом
МОЗ України. До магістратури приймаються громадяни України, які мають
кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на
наукову роботу, і зараховані на посади лікарів у базових закладах охорони
здоров’я для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на
тій самій кафедрі вищого закладу освіти, на якій інтерн проходив очну частину
навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі для сімейних
лікарів становить два роки. Протягом одного місяця, лікарю-магістру Вченою
радою затверджують керівника магістерської роботи, індивідуальний план та
обрану тему магістерської роботи. Наступний етап для магістранта – захист
магістерської роботи та отримання диплому про присвоєння лікарю освітньокваліфікаційного рівня «Магістр медицини». Дипломна магістерська робота є
підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента,
що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) "магістр" самостійно вести
науковий пошук та вирішувати наукові завдання [9; 10]. Після отримання ОКР
«Магістр медицини» сімейний лікар може вдосконалювати свій професіоналізм
у таких напрямках як навчання у клінічній ординатурі та аспірантурі.
Клінічна ординатура – вища форма підвищення кваліфікації лікарів, де
навчання здійснюється з відривом від виробництва. У клінічну ординатуру
приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо100

кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж роботи не менше 3 років за
фахом після закінчення інтернатури, або спеціалізації, лікарська спеціальність
якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. Тривалість
навчання у клінічній ординатурі становить два роки. Вступники проходять
співбесіду та складають іспит із відповідної спеціальності. Лікарі, які виконали
індивідуальний план підготовки в клінічній ординатурі, отримують свідоцтво за
встановленою формою [10].
Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук
здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі або через
інституцію здобувачів. Аспірантура є формою підготовки науковопедагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На навчання до
аспірантури приймають на конкурсній основі осіб, які мають вищу освіту і
кваліфікацію спеціаліста, або магістра. При цьому на клінічні кафедри
приймають осіб, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи
лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах яких відповідає
науковій спеціальності аспірантури, або які мають кваліфікацію магістра
медицини. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не
перевищує трьох, а без відриву – чотирьох років. До вказаного терміну
аспірант зобов’язаний представити дисертаційну роботу для захисту в
спеціалізовану вчену раду [9; 10].
Суттєвим кроком у підвищенні професіоналізму сімейних лікарів є
аспірантура/докторантура – форма підготовки науково-педагогічних та
наукових кадрів вищої кваліфікації. Заключним етапом підготовки науковопедагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня атестація в
спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня кандидата чи
доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна
медицина [11].
Крім зазначеного, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 19 грудня 1997 року № 359 “Про подальше удосконалення атестації
лікарів”, кожні п’ять років сімейні лікарі проходять курси підвищення
кваліфікації та атестацію. Основним завданням атестації є визначення рівня
професійної підготовки лікарів, оцінка трудової діяльності, можливості
подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації [9].
Встановлено два види атестації:
– атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням
(підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст", що проводиться в НМАПО після
інтернатури або курсів спеціалізації та стажування;
– атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, що
проводиться управлінням охорони здоров'я МЗО України [9].
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У період між передатестаційними циклами (ПАЦ) лікарі повинні набрати
необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів медичної
діяльності згідно Наказу МОЗ № 73 від 18.05.94 із змінами (№ 484), який
регламентує проведення іспитів на передатестаційних циклах. Для атестації
пропонуються передатестаційні цикли та цикли тематичного удосконалення,
спеціалізації, стажування [9].
Передатестаційні цикли проходять лікарі, яким потрібна атестація на
присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні
цикли приймаються лікарі суворо за спеціальністю, яку вони отримали в
інституті або на циклах спеціалізації, при умові відповідного стажу роботи.
Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів з
окремих розділів відповідної спеціальності та є обов’язковим видом
підвищення кваліфікації, що проводиться не менше одного разу в період між
проходженням передатестаційних циклів та атестації на присвоєння або
підтвердження кваліфікаційної категорії протягом п’яти років.
Спеціалізація проводиться у тих випадках, коли лікар змінює свою
спеціальність на іншу, при умові, що спеціаліст відпрацює за державним
розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в
інтернатурі.
Стажування лікарів – це різновид післядипломної освіти, який передбачає
засвоєння професійних навичок і вмінь, вивчення основних особливостей
організації роботи сімейного лікаря та підготовку лікаря-інтерна до самостійної
роботи в амбулаторії (відділенні) сімейної медицини [9].
Після певного циклу атестації сімейні лікарі проходять тести (теоретичні
питання з фахових дисциплін) в електронному режимі та складають усний
іспит. Заключним є завдання на перевірку практичних навичок фахівця [9; 10].
Після закінчення кожного із циклів (передатестаційний,
тематичного
удосконалення, спеціалізація та
стажування) лікарю-фахівцю видається
посвідчення державного зразку.
Висновки. Таким чином, розвиток професіоналізму сімейних лікарів в
умовах реформування системи охорони здоров’я України здійснюється в
інституційних закладах післядипломної освіти (інтернатура, магістратура,
клінічна ординатура, аспірантура/докторантура, курси підвищення кваліфікації
лікарів, спеціалізація та стажування) і повинен відповідати вимогам Всесвітньої
федерації медичної освіти, що гарантує оновлення знань відповідно до
сучасного рівня розвитку освіти та науки.
Комплексні заходи щодо підвищення якості навчання та професійної
підготовки сімейних лікарів, пошук нових форм роботи зі слухачами курсів
підвищення кваліфікації, використання інноваційних технологій та пошук
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нових методів навчання в медичних навчальних закладах є запорукою
успішного лікування і профілактики захворювань в Україні.
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ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
формы
развития
профессионализма
семейных
врачей
в
условиях
реформирования
здравоохранения Украины; представлен анализ понятий «профессионализм»,
«компетентность» и «профессиональная компетентность»; освещаются
основные пути профессиональной подготовки семейных врачей на
последипломном этапе в контексте непрерывного медицинского образования
Украины; акцентируется внимание на стандартах высшего медицинского
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образования и непрерывного профессионального развития медицинских
специалистов; определяются виды аттестации врачей в заведениях
последипломного медицинского образования.
Ключевые
слова:
развитие
профессионализма,
развитие
профессионализма семейных врачей; непрерывное профессиональное развитие;
последипломное
образование;
семейные
врачи;
реформирование
здравоохранения.
FORMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FAMILY
PHYSICIANS IN POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION SYSTEM OF
UKRAINE
Summary. The article focuses on forms of professional development of family
physicians in conditions of reforming health care system in Ukraine. There are
analized the terms of "professionalism", “competence”, “professional competence”
and highlighted the main stages of postgraduate training of family physicians in
higher educational institutions of Ukraine. The main stages include internship,
magistracy, residency and postgraduate courses for physicians. The preparation of
highly qualified specialists is conducted through postgraduate studying and doctoral
candidacy or through the institution of scientific searchers. In the paper, there is
given attention to standards of higher medical education and continuing professional
development of health professionals in the following areas: providing improved
professional competence of doctors and improved competencies as continuing
professional development; providing professional and personal development of
physicians and free access to relevant scientific information. There are given the
following requirements to competencies: effective medical care; communication
skills; scientific research abilities; professionalism; patient-oriented healthcare;
solving problems of various complexity in health care; carrying out the functions of a
head of medical institutions and a lecturer. The types of certification in higher
educational institutions of postgraduate medical education have been presented.
Key words: development of professionalism; development of professionalism of
family physicians; continuing professional development; postgraduate education;
family physicians; health care reforms.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛ. ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
Проведений науковий пошук показав, що у другій половині ХІХ ст. – на
початку ХХ ст. в Харківському університеті поєднувалася теоретична і
практична підготовка фахівців для медико-фармацевтичної галузі. На
медичному та фізико-математичному факультетах особлива увага приділялася
практичним заняттям та створенню належних умов для їх проведення.
Важливим напрямом удосконалення процесу організації медико-фармацевтичної
освіти була координація діяльності науково-педагогічних кадрів з послугами
практичної охорони здоров’я, інтеграція науки та клінічної практики.
Ключові слова: медико-фармацевтична освіта, університет, наукове
товариство, матеріальна база навчальних закладів.
На сучасному етапі розвитку суспільства головною метою професійної
освіти, зокрема медичної та фармацевтичної, є забезпечення можливості
успішного входження у світ праці для випускника вищого навчального
закладу. Організація професійної підготовки майбутніх медиків та
фармацевтів має бути такого рівня й якості, за яких випускник буде мати
підстави вважатися конкурентоспроможним спеціалістом. Сучасне
формування медико-фармацевтичної освіти потребує вивчення історичного
досвіду її здійснення у різних регіонах України, зокрема й на території
Слобожанщини у період ХІХ – на початку ХХ століття. Специфіка науковопедагогічної діяльності викладачів медичного факультету Імператорського
Харківського університету була розкрита в історичних розвідках Д. Багалія,
Д. Міллера, В. Бузескула, М. Сумцова на поч. ХХ ст. [1; 2; 6]. Низка
сучасних видань наукового та довідкового характеру містить інформацію
про розвиток медицини, фармації та про видатних учених медикофармацевтичної галузі, які створювали та розвивали освітні й наукові
традиції у вищих навчальних закладах м. Харкова [3; 5; 8; 10].
Незважаючи на те, що декілька генерацій вітчизняних учених приділяли
увагу питанням становлення та розвитку медичної і фармацевтичної освіти,
малодослідженою залишається проблема удосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців медичної та фармацевтичної галузі в Україні
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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Мета статті – висвітлити шляхи удосконалення професійної підготовки
майбутніх фахівців медичної та фармацевтичної галузі в період ХІХ – поч.
ХХ ст. в Харківському Університеті.
Медико-фармацевтична освіта – це система підготовки та вдосконалення
лікарів, провізорів, аптекарських помічників та науково-педагогічних медикофармацевтичних кадрів. У період сучасності у просторі вищої освіти, зокрема
медичної та фармацевтичної, упроваджується компетентнісний підхід. Під
професійною компетентністю працівника медико-фармацевтичної галузі
розуміють інтегральну характеристику, що визначає здатність вирішувати
професійні проблеми і типові професійні завдання, які виникають у реальних
ситуаціях його фахової діяльності, з використанням знань і професійного та
життєвого досвіду [5, с. 136-137].
У період, що досліджується, результати навчання не відображалися у
формі компетентностей. Однак, досягнення якісного рівня підготовки фахівця з
вищою освітою, зокрема медико-фармацевтичною, було важливим завданням,
що вирішували освітяни та науковці другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.
Необхідність реформування та розвитку медицини та фармації в Російській
імперії обумовлювалася тим, що у другій половині ХІХ ст., з моменту ліквідації
кріпацтва, в Російській імперії було дано значний поштовх розвитку державних та
громадських санітарних і медичних органів та установ, розширенню аптечної мережі.
Зазначимо, що з початку ХІХ століття важливим осередком надання
медико-фармацевтичної освіти на східноукраїнських землях вважався
Харківський університет. На відділенні лікарських та медичних наук (пізніше
медичному факультеті) Харківського університету відбувалася підготовка
лікарів та аптечних працівників. У досліджуваний період низка кафедр
Харківського університету, пов’язаних з підготовкою фахівців для медичної та
фармацевтичної галузі (кафедри ботаніки, хімії, порівняльної анатомії та
фізіології та інші), були закріплені за фізико-математичним факультетом [2].
Важливою умовою якісної підготовки фахівців ввважалася наявність при
факультетах учбово-допоміжних установ. Так, наприкінці ХІХ ст. до фізикоматематичного факультету входили ботанічний сад, ботанічний інститут,
спеціалізовані кабінети й лабораторії (наприклад, хімічна лабораторія з
відділами органічним, неорганічним і аналітичним) [10, с. 221].
Медичний факультет на поч. ХХ ст. мав численні кафедри, клініки,
кабінети і лабораторії. Деякі з цих установ не мали приміщення. Нестача в
приміщеннях приводила до погіршення якості підготовки майбутніх лікарів [6].
Особливо відчутною нестача спеціальних приміщень була на медичному
факультеті наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., де вже в 1907 р. навчалося понад
1200 студентів [8, с. 63]. Про те, в яких умовах працював університет на самому
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початку ХХ ст., якою була його матеріальна база, стан з приміщеннями та
коштами медичного факультету свідчить один з листів Ради університету,
направлений міністру народної освіти в 1901 р.: «Медичний факультет
Харківського університету не має зовсім таких важливих установ, як,
наприклад, клініки душевних і нервових хвороб, дитячих хвороб... Кафедри
загальної патології, фармакології й гігієни дотепер не мають штатних
помічників професора; приміщення для кабінетів і лабораторій цих кафедр
зовсім не пристосовані для потреб строго наукового викладання, переважно
експериментального ...» (переклад автора») [2, с. 300].
Представники професорсько-викладацький складу медичного факультету
Харківського університету, усвідомлюючи свою готовність до рішення
соціально-значущих педагогічних проблем, спрямовували свою діяльність на
удосконалення матеріальної бази університету, а також сприяли поширенню
інформації про приватну ініціативу своїх колег.
Професор Митрофан Олексійович Попов (1843-1905) залишив свідчення
про викладацьку діяльність професора Івана Миколайовича Оболенського
(1841-1920), яка припадала на другу половину ХІХ – поч. ХХ ст. У статті,
надрукованій на сторінках газети «Южный край» він писав, що на початку
служби Івана Миколайовича на кафедрі загальної патології, студенти не
виявляли особливої зацікавленості курсами, які на ній викладалися. Кафедра не
мала необхідного для викладання обладнання, лабораторій. Ситуація змінилася
завдяки дивній енергії І. Оболенського: на мізерні кошти він облаштував при
університеті лабораторію, залучив до неї молодь, дав студентам для
користування власні інструменти та апарати, розпочав проводити дослідження.
М. Попов зауважує: «...готовність Оболенського особисто керувати роботою
студентів під час практичних занять, дозволила залучити до його крихітної
лабораторії велику кількість студентів....» (переклад автора») [9].
За ініціативою ординарного професора по кафедрі фізіології та загальної
патології Івана Петрович Щолкова (1833-1909 рр.) на медичному факультеті
Імператорського Харківського університету було створено фізіологічний
кабінет з лабораторією. Серед студентів, які займалися науковими
дослідженнями в лабораторії, були І. Мечников та В. Данилевський [3, с. 238].
У 1872 р. при Харківському університеті за ініціативою професора кафедри
офтальмології Л. Гіршмана відкрили офтальмологічну клініку на 10 ліжок [1, с. 586].
Дослідники історії Харківського університету доводять, що не лише окремі
особистості, а й факультетське керівництво наполегливо домагалося
розширення аудиторного фонду, виділення коштів на ремонт і переобладнання
учбових приміщень. Завдяки цьому в перші роки ХХ ст. вдалося дещо
покращити умови роботи кафедр факультетської хірургічної клініки,
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патологічної анатомії, факультетської терапевтичної клініки та деяких інших
підрозділів [10, с. 220]. На виділені в 1906 р. Радою університету 4750 крб.
обладнання гістологічного кабінету поповнилося 50-ма мікроскопами «Цейса»,
ще одним мікроскопом цієї ж фірми, але найновішим. Внаслідок цього, за
думкою професора М. К. Кульчицького, що очолював тоді кафедру, всі потреби
студентів можна було задовольнити [10, с. 238].
У другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. студенти мали можливість
отримати необхідні навички своєї подальшої професійної діяльності на
практичних заняттях. Питома вага цього виду навчальної роботи в системі
університетської освіти на початку ХХ ст. істотно зросла.
Зростання ролі практичних занять в значній мірі було зумовлене
Циркуляром Міністерства народної освіти від 21 липня 1899 р. У
розпорядженні міністр наголошував: «Визнаючи… важливе значення тісного
спілкування професорів і студентів на ґрунті навчальних занять… я вважаю за
необхідне, щоб учбове начальство ... сприяло всіма способами ... розвитку та
зміцненню такого спілкування. Одним з кращих способів для досягнення
бажаної цілі я вважаю широку організацію практичних занять…» [8, с. 63]
Форми проведення практичних занять залежали від спеціалізації студентів
і тому були різноманітними. Під час практичних занять по кафедрі ботаніки
студенти самостійно виготовляли значну частину препаратів, з якими надалі
працювали у процесі навчання, вивчаючи морфологію та анатомію рослин.
Велика частина засобів наочності з анатомії, фізіології та інших медичних
дисциплін, виготовлялася також самими студентами під час проведення
практичних занять [4; 6].
Навчальні екскурсії, що організовувалися викладачами фізикоматематичного та медичного факультетів Харківського університету, сприяли
пошуку та накопиченню експонатів та матеріалів для подальшого наукового
дослідження. Вивчення звітної документації щодо діяльності Харківського
університету дозволяє свідчити, що у червні та серпні 1912 р. викладач кафедри
нормальної анатомії університету А. Зоммер здійснив у супроводі студентів
антропологічну екскурсію на Кавказ. Екскурсанти привезли до університету
понад 100 черепів для проведення антропологічних досліджень [7, с. 20].
Студенти медичного факультету, що опановували необхідні теоретичні
знання та оволоділи потрібними практичними навичками, допускалися до
занять у клініках. У клініках університету та на базі Олександрівської лікарні
м. Харкова студенти вправлялися в операціях і розтинах. Заняття одразу з
кількох дисциплін проводилися в Харківському воєнному госпіталі.
У хірургічній клініці Харківського університету, якою з 1859 по 1897 рр.
завідував професор В. Грубе, студенти приймали активну участь у прийомі
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амбулаторних хворих, практикувалися в лікарській діагностиці, під наглядом
професора проводили всебічне обстеження пацієнтів і вели їх лікування,
робили операції. У клініці студенти опановували нові методи обстеження:
ларінго- та цитоскопію, лабораторні дослідження. Кожний студент, вивчаючи
хірургію, мав спостерігати не менш, ніж двох хворих протягом семестру [3].
Відвідуючи офтальмологічну клініку професора Л. Гіршмана, студенти
випускного 5 курсу під його керівництвом обстежували хворих. Крім того,
п’ятикурсники вправлялися в операціях на очах тварин, асистували при
операціях професору [10, с. 250].
Поздоровляючи Леонарда Леопольдовича Гіршмана з 35-річним ювілеєм
його науково-педагогічної діяльності, студенти медичного факультету
Харківського університету присвятили йому вірші. Молодь висловлювала
подяку своєму викладачу за створення в підрозділах вищого навчального
закладу атмосфери, що сприяла реалізації їх професійних можливостей і
здібностей, а також виявляла захоплення його моральними рисами та
готовністю служити народові. Студент Я. Фідлер [9, с. 64] писав про
Л. Гіршмана у своєму вірші так:
Тобой гордимся мы, учитель,
Добра и истины начал,
Земных недугов исцелитель,
Врача высокий идеал!
Привет тому, кто храм науки
Корыстью грязной не пятнал,
Кто облегчал людские муки,
Любовью к ближнему пылал.
И пусть пред нами образ чистый
Горит негаснущей звездой
И, полн любви, на путь тернистый
Нас увлекает за собой!
У досліджуваний період у Харківському університеті був створений
великий науковий потенціал. Студенти медичного факультету, за
університетською традицією, також заохочувалися до наукової діяльності.
Студентам пропонували конкурсні теми, перелік яких на початку ХХ ст. став
більш різноманітним, проблемним. За умови успішного виконання наукової
роботи студентів нагороджували, зокрема золотими та срібними медалями.
Звичайно, нагороди та медалі роздавалися під час святкового засідання
університету у день його річниці [12]. Для підтримки серед студентів інтересу
до наукової праці були також встановлені премії.
Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. викладачі медичного факультету
Харківського університету намагалися залучати студентів в якості відвідувачів
до роботи наукових товариств. Так, на засіданні товариства наукової медицини
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17 березня 1896 р. були заслухані повідомлення студентів стосовно їх
діяльності в лабораторії професора С. Попова та професора О. Репрєва [12].
Наукові інтереси майбутніх фармацевтів щодо дослідження природи
реалізовувались на поч. ХХ ст. у профільному гуртку натуралістів, що мав свою
власну бібліотеку, випускав «Труди». У 1916 р. був опублікований путівник «По
окрестностям Харькова», складений членами цього гуртка під редакцією
професора В. Арнольді [10, с. 298].
Таким чином, аналіз історико-педагогічної літератури та джерельної бази з
питання, що досліджується показав, що поняття «компетентнісний підхід»
набув широкого вжитку лише у період сучасності. За часів Російській імперії
тривав пошук шляхів досягнення якісного рівня підготовки фахівця з вищою
освітою, зокрема медико-фармацевтичною. Численні нарікання щодо якісного
рівня медико-фармацевтичної підготовки в XIX ст. відбувалися через те, що
підготовка майбутніх фахівців здійснювалася застарілими методами, а
матеріальна база навчальних закладів не відповідала вимогам часу.
У Харківському університеті поєднувалася теоретична і практична
підготовка фахівців для медико-фармацевтичної галузі. На медичному
факультеті особлива увага приділялася саме практичним заняттям та створенню
належних умов для їх проведення, бо від професіоналізму його випускників
залежали здоров’я, а часто й життя людей. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
на медичному та фізико-математичному факультетах Харківського
університету викладання більшості навчальних дисциплін здійснювали відомі
на той час науковці, професори, був створений великий науковий потенціал, а
також існувала творча атмосфера серед викладачів і науковців, що природно
сприяло підвищенню освітнього рівня випускників. Під керівництвом
провідних учених і педагогів медичного та фізико-математичного факультетів
формувалися наукові школи на основі нових ідей, методів і методик
дослідження, що сприяло формуванню професійних здібностей студентів.
Важливим напрямом удосконалення медико-фармацевтичної освіти в
досліджуваний період була координація діяльності науково-педагогічних кадрів
з послугами практичної охорони здоров’я, інтеграція науки та клінічної
практики. Вважаємо, що у період сучасності цей напрям реформування
сучасної медичної та фармацевтичної освіти має бути пріорітетним.
Перспективу дослідження ми вбачаємо в подальшому широкому
комплексному вивченні особливостей функціонування та напрямів
удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медичної та
фармацевтичної галузі в період ХІХ – поч. ХХ ст.
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Т. В. Лутаєва. Усовершенствование профессиональной подготовки
будущих специалистов медико-фармацевтической отрасли в период второй
пол. ХІХ – в начале ХХ вв. (на примере Харьковского университета).
Проведенный научный поиск показал, что во второй половине ХІХ – в
начале ХХ вв. в Харьковском университете в единстве осуществлялись
теоретическая и практическая подготовка специалистов для медикофармацевтичної отрасли. На медицинском и физико-математическом
факультетах особое внимание уделялось практическим занятиям и созданию
надлежащих условий для их проведения. Важным направлением
усовершенствования процесса организации медико-фармацевтического
образования была координация деятельности научно-педагогических кадров с
услугами практического здравоохранения, интеграция науки и клинической
практики.
T. V. Lutaieva. Improvement of training the future professionals for medical
and pharmaceutical industry in the second half of the XIX – early ХХ cent. (by
Kharkov University).
The article considers that the theoretical and practical training of professionals
for medical and pharmaceutical industry was conducted in the Kharkiv University in
the second half of the XIX – early XX centuries. The medical and physicalmathematical faculties were focused on the practical training and the creation of
appropriate conditions for their implementation. An important direction of improving
the process of organization of medical and pharmaceutical education was to
coordinate the activities of the teaching staff with practical health services,
integration of science and clinical practice.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
В КОНТЕКСТІ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ.
У статті проаналізовано проблеми професійної підготовки фахівців з
менеджменту соціокультурної сфери в контексті персонального бренду,
розкрито поняття, сутність та структурні компоненти
професійної
компетентності майбутніх бренд-менеджерів соціокультурної сфери.
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність,
менеджер соціокультурної сфери, персональний бренд, модернізація освіти.
Постановка
проблеми.
У
сучасних
психолого-педагогічних
дослідженнях широко обговорюється проблема необхідності запровадження
компетентнісного підходу в контексті персонального бренду в професійну
підготовку майбутніх фахівців з управління в системі неперервної
професійної освіти (А.Л.Андрєєв, В.М.Антипова, І.Г.Єрмаков, І.О.Зимня,
В.В.Краєвський,
О.С.Пропоров,
О.М.Семеног,
О.Г.Смолянінова,
І.В.Соколова, В.Ю.Стрельніков, А.В.Хуторський та ін.).Створення своєї
кар'єри успішною, позиціонування себе в професійному співтоваристві,
виділятися, самореалізуватися, здобути фінансові успіхи у сьогоднішніх
умовах величезної конкуренції одна з ключових позицій майбутніх
менеджерів соціокультурної сфери в контексті модернізації освіти.
Виклад основного матеріалу. Персональний (особистий) або
корпоративний
бренд,
як
складова
професійної
управлінської
компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери, сприяє
успішності у формуванні кар’єрного росту. Кріс Хіліцп стверджує ,що .
«Для тих, хто навіть у нинішній непростий час продовжує домагатися
успіху, відповідь є. Це створення власної унікальності за допомогою
сильного персонального бренду. Персональний бренд менеджера
соціокультурної сфери власноручно можна побудувати Персональний
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бренд – є складовою громадської думки, особистісна складова
відкривається в людині на емоційному рівні. Професійна компетентність
особистості яку оцінюють в процесі виконання управлінської діяльності, і є
особистісний бренд.
Вплив персонального бренду на процес формування професійної
компетентності менеджерів соціокультурної сфери Для впровадження свого
персонального бренду, необхідно розуміти, як функціонують бренди в бізнесі.
Успішна людина цілком може досягти того, чого досяг будь-який успішний
бізнес. Сила брендів визначається поєднанням трьох ключових характеристик:
1) відмінності.
2) значимості.
3) послідовності.
Відмітності бренду На думку Елу Райз та Джека Траута , бренд-менеджер
тільки тоді може претендувати на успіх, коли зрозуміло, навіщо він потрібен і
чим відрізняється від подібних йому конкуруючих претендентів .Сильні
персональні бренди також завжди характерні для фахівців з управління
закладами та установами соціокультурної сфери. Фахівці з менеджменту
соціокультурної сфери, що володіють таким брендом, виділяються із загальної
маси. Формування професійної компетентності майбутніх
менеджерів
соціокультурної сфери необхідно починати з
побудови сильного
персонального бренду зі значущими складовими.
Відмітності - не єдине, що привертає до нас клієнтів. Те, що ви пропонуєте
як бренд-менеджер, повинно бути також і значимо для них. Ваша значимість
для клієнтів визначається не тільки запропонованим продуктом або послугою,
але і тим, наскільки ефективно ви приймаєте участь як компетентний
управлінець у вирішенні їхніх питань та урахуванні їхніх потреби. Чим більше
значимість, тим сильніше персональний бренд менеджера соціокультурної
сфери. \
Необхідно наголосити на тому, яке значення мають сильні сторони і
можливості для цільової аудиторії професійні дії бренд-менеджерів
соціокультурної сфери.
1.Основні відмінності і особливості бренд – менеджерів соціокультурної сфери.
1.1.Значимість бренду. Більшість брендів жодним чином не цікавлять
більшість людей, так як не входять у зону їх інтересів. Тут діє розумна захисна
система: якщо я не хочу (або не можу) це отримати, то навіщо задовольняти
потреби клієнтів в процесі виконання професійної управлінської діяльності.
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Для того щоб споживач відчував бренд своїм, необхідно, щоб ним займався
професійно-компетентний менеджер соціокультурної сфери.
1.2.Послідовність. Властивість всіх сильних брендів-робити речі відмінні
та значущі послідовно, знову і знову. Послідовність визначається як надійність.
Якщо люди переконуються в передбачати ваших дій, вони починають вам
вірити. І кожного разу, коли ви робите так, як цього очікують люди, ви
зміцнюєте свій персональний бренд.
2.Проаналізувати, послідовність дій, які передбачаються для цільової
аудиторії,яка є метою професійних дій в процесі просування персонального
бренду, ймовірністю виступають такі складові професійної компетентності, що
посада, та аудиторські якості кандидата на посаду бренд-менеджера мати
персональний - бренд
2.1.Визначення цільової аудиторією. Від цього залежить ваш успіх
Вивчення цільової аудиторії допоможе вам очікування потенційних клієнтів
доносити інформацію про ваші послуги або товари для тих людей в яких ви
зацікавлені.
Щоб описати параметри персонального бренда, звернемося до патентованої
моделі «The Personal Brand Dimensions Model» тм («Модель параметрів
персонального бренду»). Вона демонструються те, як ми виглядаємо в очах інших
людей, які особливі атрибути формують суттєвий в їхній свідомості образ бренду.
Люди сприймають бренд у трьох взаємопов'язаних аспектах - це
компетентність, стандарти і стиль.
2.2.Професійна управлінська компетентність. Параметри персонального
бренду починається з визначення того, що бренд-менеджер робить з
урахуванням складових професійної компетентності Цілком зрозуміло треба
оцінити, що бренд-менеджер може зробити (або вже робить) для цільової
аудиторії. Незалежно від стилю і стандартів, якими він повинен володіти
необхідно володіти рівнем кваліфікації,яка цікава клієнтам.
Формування сильного персонального бренду менеджера соціокультурної
сфери починається з ідентифікації ресурсів свого професіоналізму:
- бездоганність у виконанні своєї справи;
- готовність брати відповідальність на себе
3.Визначимо стандарти персонального бренду майбутніх менеджерів
соціокультурної сфери. Стандарти можуть бути виміряні і можуть бути
об'єктивно описані. Вони формують у свідомості детальну і унікальну картину
персонального бренду менеджера соціокультурної сфери . Необхідно відмітити,
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що стандарти можуть бути привабливими для одних і сумнівними для інших.
Це потрібно враховувати, будуючи відносини з дійсно значущими клієнтами.
Саме стандарти допоможуть майбутньому бренд - менеджеру виділитися
на фоні інших, які володіють рівнем компетентності, подібним рівнем
професіоналізму.
3.1.Характерні риси персонального бренду.
Характерні і значущі стандарти персонального бренду майбутніх
менеджерів соціокультурної сфери. Впливають професійні особливості на
відносини з цільовою аудиторією. Ці стандарти впливають на сприйняття
майбутніх бренд-менеджерів іншими людьми.
3.2.Акцентація на формування максимальних складових професійної
управлінської компетентності Визначення очікуваних складових професійної
управлінської компетентності,які очікує цільова аудиторія. Оцінка рівня
внутрішньої готовності майбутніх бренд-менеджерів запропонувати людям
необхідний рівень професійної управлінської компетентності.
4.Стандарти персонального бренду це професійна поведінка, згідно якої
майбутні бренд-менеджери соціокультурної сфери поводять себе згідно
виконання своїх професійних управлінських функцій.
5.Параметри
персонального
бренду.
Щоб
описати
параметри
персонального Бренда, звернемося до патентованої моделі «The Personal Brand
Dimensions Model» («Модель параметрів персонального бренду»). Вона
демонструє те, як ми виглядаємо в очах інших людей, які особливі атрибути
формують суттєвий в їхній свідомості образ персонального бренду.
Люди сприймають бренд у трьох взаємопозначених аспектах-це
компетентність, стандарти і стиль.
6. Формування професійної компетентності менеджерів соціокультурної
сфери в процесі створення персонального бренду .
Параметри персонального бренду майбутніх менеджерів соціокультурної
сфери починається з визначення того, що робиться для цільової аудиторії
Незалежно від стилю і стандартів, необхідно володіти певним рівнем
кваліфікації в соціокультурній сфері,яка імпонує замовникам.
В процесі формування сильного персонального бренду менеджерам
соціокультурної
сфери,необхідно
ідентифікувати
ресурси
свого
професіоналізму:
• бездоганність у виконанні своєї справи
• готовність брати відповідальність на себе.
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Стандарти персонального бренду майбутніх менеджерів соціокультурної
сфери можуть бути виміряні і об'єктивно описані. Вони формують у його
свідомості і унікальну картину персонального бренду. Стандарти можуть побут
привабливими для одних і сумнівним для інших. Це потрібно враховувати,
будуючи ставлення з дійсно значущими для вас партнерами. Саме стандарти
допоможуть вам виділитися н фоні інших фахівців, які володію рівнем
компетентності, подібним вашому.
7.Визначення
персональної компетентності,оцінка рівня внутрішньої
готовності запропонувати клієнтам необхідний рівень компетентності
8.Визначення стандартів персонального бренду,їх відмінність та
значущість, як вплив на відносини з цільовою аудиторією.
Стандарти - це щоденна поведінка, виконання своїх функції, професійні
дії,що є складовими стандартами персонального бренду. Стандарти істотно
впливають на сприйняття майбутнього бренд менеджера оточуючими.
Ознаками стандартів персонального бренду є:
- цілеспрямованість та наполегливість у досягненні цілей;
- вміння знаходити спільну мову з будь-якими клієнтами;
- широке коло контактів і професійних зв'язків;
- незалежність і самостійність у виконанні професійних дій;
- креативність і творча непередбаченість
Стиль - це професійні взаємодії з іншими людьми, то, що повною мірою
передає індивідуальне особистого бренду і надає йому особливого забарвлення.
Основними професійними складовими професійної компетентності
брендової особистісті:
• епатажнність,
• агресивність,
• наполегльвість,
• енергійність і пр.
Хоча таким чином персонального бренду дається суб'єктивна оцінка,
подібні визнання мають не меншу вагу, ніж описи стандартів.
Взаємодія з цільовою аудиторією.
Побудова і просування свого персонального бренду. Розвинений бренд
дасть вам інструменти, що дозволяють:
1. Значно підвищити фінансовий добробут.
2.Займатися тільки тією діяльністю, яка приносить задоволення.
3. У багато разів збільшити свою вартість на ринку праці.
4. Домогтися визнання в професійних колах.
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5. Зробити потужний кар'єрний стрибок.
6. Створити власний успішний бізнес.
7.Підвищити почуття власної гідності та поваги до себе.
Висновок Формування персонального бренду майбутніми менеджерами
соціокультурної сфери - це професійні можливості висвітлити свою
конкурентну перевагу. Вибудовуючи свій бренд, необхідно, щоби всі необхідні
ресурси, всі відповіді на питання в контексті професійної управлінської
особистості знаходяться в к всередині самого бренд-менеджера. Але мало
знати - треба робити. Будь - які знання марні, якщо їх не застосовувати на
практиці просування персонального бренду, майстерність майбутніх бренд менеджерів соціокультурної сфери створення зв'язків, а також методи здобуття
контактів та формування ділових відносин
ЛІТЕРАТУРА
1. Л. Мамлеева, В. Перция //Анатомия бренда.-Москва-2009 -352с.
2. Педагогіка вищої школи / В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук [та ін.]; за. ред.
В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового – К.: Педагогіч на думка. – 2008. – 256 с.
3. Психолого-педагогічне проектування особистісно орієнтованих технологій
навчання і виховання у вищих навчальних закладах: [монографія / за заг. ред.
В. П. Андрущенка, В. І. Лугового]. – К.: „Педагогічна думка”, 2008. – 253 с.
4. Український педагогічний словник [уклад. С. У. Гончаренко ]. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
5. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированой парадигмы образования / А. В. Хуторской // Нар.
образование.– 2003. – №2.– С. 18-24.
В статье проанализированы проблемы профессиональной подготовки
специалистов, раскрыты понятия, сущность и структурные компоненты
связанные с профессиональной компетентностью будущих бренд менеджеров соціокультурної сферы..
The problems of professional preparation of specialists of physical culture are
analysed in the article, concepts are exposed, essence and structural
components is related to the professional competence of brend-manager in the
sociocultural sphere.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная
компетентность, менеджер социокультурной сферы, персональный бренд,
модернизация образования.
Key words: competence мouving, professional competence, manager in the
sociocultural sphere,personal brend, the modernization of education

119

Литвиновський Є. Ю.,
Інститут державного управління в сфері цивільного захисту,
провідний науковий співробітник
науково-дослідного відділу інноваційних освітніх технологій,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Іванов А. В.,
Інститут державного управління в сфері цивільного захисту,
викладач відділу методичного менеджменту і навчання,
Осипенко С. І.,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
ТА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У статті розглядається авторське бачення компетентнісного підходу, на
підґрунті якого проектується програма навчання керівних працівників та
фахівців у сфері цивільного захисту
Ключові слова: Компетентнісний підхід, компетенція у сфері цивільного
захисту, функціональна компетентність (в сфері цивільного захисту),
програма навчання, вихідні данні проектування програми навчання.
У сучасному житті людства все більше місце займають проблеми, пов'язані
з подоланням різних кризових явищ, що постійно збільшуються, як це не
парадоксально, з розвитком земної цивілізації.
За результатами моніторингу, що здійснюється Дирекцією Європейського
центру нових технологій керування ризиками катастроф, кількість природних та
техногенних катастроф у різних куточках планети в середньому зростає на 5-7% на
рік. Можна стверджувати, що ми вступили в епоху катастроф, а за такої динаміки
до 2015 р. їхня кількість подвоїться, порівняно з 2001 р. Крім того, якщо не вдасться
перевести економіку України на інноваційну модель розвитку (концепція сталого
розвитку), що стимулюватиме заміну екологічно небезпечної техніки та
устаткування, цей темп нарощування катастроф може навіть посилитися [1, с. 447].
Низький рівень прогнозування виникнення катастроф, неможливість
уникнути їх негативного впливу на життя людей вимагає вирішення проблеми
навчання населення до дій в надзвичайних ситуаціях (НС), в першу чергу
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та
виконанням завдань цивільного захисту.
Теоретичний аналіз наявної інформаційної бази наукових, навчальнометодичних, спеціальних джерел, що присвячена розкриттю проблеми, яка
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досліджується, показує, що більшість наукових досліджень, навчальної
літератури, методичних рекомендацій та розробок з підготовки і
перепідготовки в сфері цивільного захисту застарілі (присвячені радянському
періоду існування системи цивільної оборони країни), а матеріал сучасного
характеру – це, в основному, організаційно-розпорядчі документи з
функціонування мережі навчально-методичних установ та окремі статті в
періодичних друкованих та електронних виданнях державної служби України з
НС (ДСНС) [2].
Аналіз наукових досліджень з проблем цивільного захисту, у тому числі і
навчання населення, свідчить про те, що вони були присвячені питанням
державного управління в сфері цивільного захисту (В. Андрієнко, В. Михайлов,
Г. Терентьєва, В. Тищенко ), різних видів його забезпечення (П. Волянський,
С. Міронець). Що стосується психолого-педагогічних досліджень, то вони
розв’язують різні завдання підготовки фахівців для професійних підрозділів
ДСНС (П. Бут, О. Євсюков, О. Бикова). Фундаментальним дослідженням в
сфері підготовки фахівців цивільного захисту є праця М. Козяра, але й вона
присвячена підготовці фахівців для професійних підрозділів ДСНС.
Таким чином, система навчання населення в сфері цивільного захисту в
цілому, керівного складу і фахівців, на яких покладено виконання завдань
цивільного захисту, зокрема, не була предметом науково-педагогічного
дослідження
і характеризується
недостатністю наукової розробки
концептуальних, організаційно-педагогічних, методичних засад.
Пріоритетним завданням нашого дослідження є проектування програми
навчання керівного складу і фахівців сфері цивільного захисту на підгрунті
концепції, одним із положень якої є компетентнісний підхід до організації
навчального процесу.
Компетентнісний підхід в організації навчального процесу в сучасному
освітньому просторі замовлений новітньою освітньою парадигмою. Відповідно,
при вирішенні питання проектування сучасних педагогічних систем,
методологічним підгрунням якого є зазначена парадигма, стає необхідним
визначити авторську позицію щодо відмінності чи особливості даного підходу від
інших.
Як відомо, засновником “компетентнісного підходу” (на думку
А.В. Хуторського та ін. [3]), є англійські науковці, які на соціальне замовлення
суспільства мали вирішити загальну для середньої школи проблему, коли учні,
що оволоділи набором теоретичних знань, відчували складнощі в діяльності,
яка вимагала використання цих знань для вирішення конкретних завдань або
проблемних ситуацій.
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Таким чином, компетентнісний підхід є методологічним підґрунтям
проектування таких педагогічних систем де, окрім вимог до змісту освіти (що
повинен знати, якими уміння володіти випускник навчального закладу),
повинні бути визначені вимоги до технології майбутньої життє- й професійної
діяльності (здатність застосовувати набуті знання, навички, уміння щодо
вирішення завдань професійної та проблем життєдіяльності).
На нашу думку, компетентнісний підхід являє собою інтегральний,
поєднуючий в собі інші часткові підходи, що застосовуються в педагогіці при
вирішенні наукових завдань досліджень тих чи інших складових педагогічної
системи.
Цей підхід, на основі аналізу взаємозв’язку таких категорій як професійна
діяльність, професійні компетенції та компетентності, дозволяє визначити чіткі
вимоги професійної діяльності до її виконавця, а значить і до його підготовки, в
таких категоріях як: компетенції (коло повноважень) спеціаліста, кожна з яких
включає сукупність професійних завдань; здатності до виконання цих завдань
(професійної компетентності) (В. Ландшеєр)[4].
Крім того, використання поняття компетентність як “інтегральної
характеристики ділових та особистісних якостей спеціаліста”[5, с. 383];
“...потенційної готовності вирішувати завдання зі знанням справи”[6, c. 59]”; і
“критерію підготовленості фахівця”[7, c. 21] дозволяє стверджувати, що
застосування взаємозв’язку “компетенція – компетентність” у ланцюжку
“вимоги професійної діяльності – цілі підготовки – зміст підготовки” визначає
таксономію цілей професійної підготовки фахівця, обґрунтовує її зміст,
дозволяє і замовнику і студенту чітко усвідомлювати структуру професійної
компетентності фахівця. А це, в свою чергу, дає можливість визначитися з
програмою підготовки фахівців, у тому числі і в сфері цивільного захисту.
Попри розгалуженість у філософському, науково-педагогічному,
нормативно-правовому дискурсах понять «Компетенція» та «Компетентність»
для опрацювання єдиної компетентнісної парадигми проектування програми
навчання керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту, зазначені
дефініції необхідно розуміти у такому трактуванні.
Компетенція з питань цивільного захисту – це певне завдання посадової
особи з захисту населення, запобігання, реагування та ліквідації наслідків НС.
Це, одночасно, і вимога до його професійного потенціалу (знань, навичок,
умінь), професійних та особистісних якостей. Поняття компетенції виступає
«…об’єктивною категорією, суспільно визнаним рівнем знань, умінь, навичок,
ставлень та ін. у певній сфері діяльності людини…»[8].
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Функціональна компетентність (у сфері цивільного захисту) – це
здатність фахівця виконувати коло повноважень (компетенцій) з питань захисту
населення, запобігання, реагування та ліквідації НС на підґрунті реалізації
свого професійного потенціалу (знань, навичок, вмінь, алгоритмів, способів
мислення тощо) у власній (авторській) технології професійної діяльності для
виконання (реалізації) двоєдиного завдання – досягнення суспільного
результату (вирішувати складні завдання цивільного захисту) та особистої
задоволеності від того, що робиш (самореалізації особистості фахівця).
Отже, програма навчання керівного складу та фахівців у сфері
цивільного захисту повинна містить перелік завдань, які покладені на ту чи
іншу посадову особу в сфері цивільного захисту; перелік знань, умінь, що
являють собою професійний потенціал керівного складу і фахівця для
ефективного виконання завдань в сфері цивільного захисту; складові
програми, що забезпечують формування знань, умінь, автономності та
відповідальності щодо виконання окремих завдань в сфері цивільного
захисту та інтегральної функціональної компетентності (в сфері цивільного
захисту) в цілому.
Відповідно до зазначеного, положень Національної рамки кваліфікацій та
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
[9,10] нами розроблена модель формування структури та змісту програми цього
навчання як одна з форм, за визначенням В.С. Безруковою [11, с.110-111],
педагогічного проектування (табл.1).
Зміст програми навчання розкривається через зміст її загальної, профільної
та регіональної складових. Зміст цих складових, в свою чергу, визначається
змістовними модулями.
Загальна складова розкриває загальнодержавні проблеми з побудови та
нормативно-правового забезпечення системи цивільного захисту, специфіки
функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) в
різних його режимах, місця тієї чи іншої посадової особи в загальній системі, її
компетенції щодо вирішення питань цивільного захисту.
Профільна складова забезпечує оволодіння технологією (алгоритмами)
вирішення окремих завдань відповідно до обов'язків, які виконує слухач згідно
посади у складі певної структурної ланки ЄДС ЦЗ.
Регіональна складова забезпечує здобуття слухачами інтегральної
функціональної компетентності (у сфері цивільного захисту), додаткових знань,
умінь і навичок з виконання завдань цивільного захисту з урахуванням
регіональних особливостей території, їх техногенно-екологічного навантаження
та практики ведення цивільного захисту.
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Таблиця 1
Вихідні данні щодо проектування структури та змісту програм
навчання
Складові, що забезпечують
виконання завдань діяльності
Завдання
діяльності
знання уміння

Складові програми, що
забезпечують отримання знань,
умінь, навичок
Загальна Профільна Регіональна

автономність та
відповідальність

І.
Для
посадових
осіб,
які
організовують
здійснення
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми , що
заходів
виникають у НС та характеризуються невизначеністю умов і вимог
цивільного
захисту
(керівний
склад)
ІІ. Для осіб, які
здійснюють
заходи щодо
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
запобігання
практичні проблеми, що виникають у НС та характеризуються
НС
та
комплексністю та невизначеністю умов
ліквідації
їх
наслідків
(управлінці)

ІІІ.
фахівців

Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані
Для завдання у НС, зокрема в нестандартних ситуаціях, а також
розв’язувати типові спеціалізовані задачі, які характеризуються
певною невизначеністю умов

Зміст загальної складової спрямований на оновлення у всіх категорій
слухачів знань з питань цивільного захисту.
Зміст профільної складової програми визначає специфіку виконання
завдань у сфері цивільного захисту конкретної посадової особи, а саме:
для посадових осіб, які обіймають керівні посади в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування та у суб’єктах господарювання зміст
цієї складової формується з урахуванням особливостей їх функціональних
обов’язків і повинен включати питання розвитку уміння управління людськими
ресурсами, силами і засобами цивільного захисту;
для професіоналів – зміст профільної складової повинен забезпечувати їх
підготовленість до здійснення відповідних функцій і має включати питання
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планування та організації діяльності сил і засобів структурних ланок підсистем
ЄДС ЦЗ у різних режимах її функціонування;
для фахівців – забезпечувати їх підготовленість до виконання конкретних
завдань під час підготовки та проведення заходів цивільного захисту (виконанні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, навчання різних категорій
працюючого і не задіяного у сфері виробництві та послуг населення тощо).
Основними формами проведення занять за профільною складовою є
розв’язання окремих проблемних функціональних завдань (в сфері цивільного
захисту) на основі розроблених кейсів (проблемних ситуацій), технологічних
карт; організаційно-ділові ігри, які спрямовані на практичне відпрацювання
варіанту управлінського рішення в малих групах.
Зміст
регіональної
складової
програми
навчання
повинен
забезпечувати
здобуття
слухачами
інтегральної
функціональної
компетентності (в сфері цивільного захисту) з урахуванням регіональних
особливостей території, їх техногенно-екологічного навантаження та
практики ведення цивільного захисту.
Основною формою проведення занять за регіональною складовою є
групова вправа, яка проводиться з врахуванням: стану природно-техногенної
безпеки та основних напрямків покрашення її рівня у межах конкретних
адміністративно-територіальних
одиниць;
особливостей
кліматичногеографічного розташування; класифікації НС, об’єктів класифікації та
класифікаційних ознак НС регіону; комплексу визначених заходів щодо
запобігання та ліквідації наслідків НС, створення необхідних передумов для
стійкого розвитку території відповідно до планів реагування на НС та
паспортів ризику території;специфіки виконання завдань відповідно до місця
органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, суб’єкта
господарювання в підсистемі ЄДС ЦЗ; особливостей проведення евакуації
населення у разі загрози або виникнення НС; порядку створення і
використання регіональних, місцевих та об'єктових матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації НС та їх наслідків.
Приклади проектування змістових модулів програми навчання на основі
компетентнісного підходу наведений у табл. 2, 3.
Отже, компетентнісний підхід, як сучасна парадигма організації навчання
керівного складу та фахівців в сфері цивільного захисту дозволяє чітко
визначити професійні завдання цивільного захисту, які покладені на ту чи іншу
посадову особу (коло його повноважень); вимоги до його професійного
потенціалу (знання, навички, особистісні якості); зміст квазіпрофесійних
завдань, виконання яких дозволяє слухачам сформувати інтегральну
функціональну компетентність (в сфері цивільного захисту).
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Таблиця 2
Види
Навчальних
занять

Управління цивільним захистом

Ідентифікація небезпечних подій, що можуть спричинити НС

Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь щодо аналізу, оцінювання обстановки та
прийняття рішення в ситуації, що склалася

Кейс стаді,
нормативні,
цільові
організаційні
ігри, виїзні
заняття

Визначення…
Оцінювання
Забезпечення
Рішення

Якісний та кількісний аналіз ризику

Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь прогнозування та планування дій

Розрахункові
задачі

визначення сценаріїв розвитку подій;
оцінка ймовірності обраних сценаріїв;
прогнозування зон ймовірних НС;
оцінка ймовірних збитків, втрат;
встановлення рівнів ймовірних НС;

 прогнозування зон ймовірних НС

Регулювання стану захисту та безпеки у НС
Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь керівництва запобігання НС

Планування
Керівництво
Виконання
Забезпечення
Моніторинг

Навчальне
проектування,
Організаційно
-діяльнісні
ігри

Моніторинг та реагування на НС
Мета:
ЗАВДАННЯ
Біхевіоризм

Розвиток умінь управління та взаємодії при ліквідації НС

спостереження, лабораторний та інший контроль
факторів, які можуть привести до НС;
резервування фінансових, технічних та
матеріальних цінностей;
створення сил і засобів для ліквідації НС та їх
підтримка у готовності до застосування;
забезпечення негайного реагування на фактор
ризику та організація управління в НС
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Аналіз кейсстаді
Організаційно
-діяльнісні
ігри
формування

Таблиця 3
Проектування діяльності керівника щодо реагування на
надзвичайну ситуацію

Види
Навчальних
занять

1. Аналіз і оцінювання обстановки, прийняття рішення для ліквідації НС
Мета:

Розвиток умінь щодо аналізу, оцінювання обстановки та
прийняття рішення в ситуації що склалася

Кейс стаді,
нормативні,
ЗАВДАННЯ
цільові
організаційні
ігри, виїзні
заняття
2. Розрахунок сил та засобів, які необхідні для ліквідації НС
Визначення…
Оцінювання
Забезпечення
Рішення

Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь прогнозування та планування дій

Розрахункові
задачі

Проведення необхідних розрахунків

3. Планування та постановка завдань працівникам, що приймають участь в
ліквідації НС
Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь керівництва ліквідацією НС

Планування
Керівництво
Виконання
Забезпечення
Ммоніторинг

Навчальне
проектування,
Організаційно
-діяльнісні
ігри

4. Організація управління та взаємодії при ліквідації надзвичайною ситуацією

Мета:
ЗАВДАННЯ

Розвиток умінь управління та взаємодії при ліквідації НС

Аналіз кейсстаді

Управління

Організаційно
-діяльнісні
ігри

Взаємодія
Надання допомоги
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РЕАЛІЗАЦІЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ
В КУРСІ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
НАВЧАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Стаття презентує процес реалізації умов формування готовності
майбутніх економістів до професійного саморозвитку. Акцентується увага на
розвитку особистісних якостей студентів, вагомості проведення самоаналізу,
рефлексії, групової рефлексії в освітньому процесі.
Ключові слова: реалізація умов, професійний саморозвиток, мотивація,
активні методи навчання, рефлексія, освітній процес.
Постановка проблеми. Важливим елементом підвищення якості та
ефективності професійної підготовки майбутніх економістів є формування їх
готовності до професійного саморозвитку. Професійний саморозвиток є
запорукою конкурентоспроможності та успішної самореалізації на ринку праці.
Широкий спектр професій, у яких може реалізувати себе фахівець-економіст,
неодмінно включає психолого-педагогічні аспекти діяльності менеджера, який
планує, організовує, мотивує та контролює діяльність різних суб’єктів. Висока
затребуваність професії на ринку праці визначає вимоги до підготовки
майбутніх спеціалістів і обумовлює актуальність визначення умов формування
готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку та їх
подальшу реалізацію в процесі професійної підготовки студентів в
економічному університеті.
Метою даної статті є презентація засобів реалізації умов формування
готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку в процесі
вивчення дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент».
Виклад основного матеріалу.
Досліджуючи проблему формування готовності майбутніх економістів до
професійного саморозвитку, ми дійшли висновку, що її успішне вирішення
вимагає реалізації наступних умов: забезпечення мотивації до професійного
саморозвитку майбутніх економістів; застосування методів активізації
навчально-професійної діяльності студентів економічних спеціальностей;
створення освітнього рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих
економічних закладів освіти.
Виокремленні умови реалізовано в курсі дисциплін психологопедагогічного циклу на базі ДВНЗ «Київський національний економічний
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університет ім. В. Гетьмана». Студенти першого курсу ознайомлюються з
дисципліною «Психологія та педагогіка», поглиблюють знання, проходять
«Модифікований курс» [1], паралельно з яким цілеспрямовано створюють
власну програму професійного саморозвитку, обмірковують її впровадження та
втілюють її в життя. В курсі дисципліни «Психологія діяльності та навчальний
менеджмент» (ПДНМ), яка вивчається на другому курсі, відбувається
закріплення отриманих навичок, аналіз здобутків, рефлексія, корекція та
подальше самовдосконалення студентів фінансово-економічного профілю.
Реалізація даних умов планомірно прослідковуюється в наповненні курсів,
у формах та методах, які застосовуються в навчальному процесі, у всіх видах
діяльності на кожному з занять. Мотивація до професійного саморозвитку
майбутніх економістів є лейтмотивом кожної лекції, тренінгу та семінарського
заняття програм навчання, її підвищенню сприяють бесіди, аналіз ситуацій,
прикладів з життя, ведення щоденника власних успіхів, тощо.
Умова «створення освітньо-рефлексивного середовища в університеті»
тісно переплітається з умовою «застосування методів активізації навчальнопрофесійної діяльності студентів економічних спеціальностей», реалізується на
всіх етапах навчання і ґрунтується на ідеї впровадження сучасних технологій
навчання В. Козакова та Д. Дзвінчук і визначених ними соціальнопсихологічних аспектах активізації навчання, застосуванні активних методів
навчання (таких як, наприклад, малі групи, дискусії, мозкова атака, аналіз
ситуацій, симуляції, презентації, інсценізації, управлінсько-рольові та ділові
ігри тощо [2, с. 41].
Базуючись на рефлексивній моделі В. Лефевра, В. Козаков та Д. Дзвінчук
акцентують увагу на властивостях, що безпосередньо пов’язані з особливістю
поведінки взагалі та рефлексивною зокрема, і наголошують на тому, що
освітньо-рефлексивне середовище вимагає від тих хто вчиться і тих, хто вчить,
таких рис особистості як самостійність, радикалізм, активність, ініціативність,
спроможність до ризику тощо [2, с. 41,43].
Проаналізувавши вищезгадану роботу науковців, ми робимо висновок, що
середовище буде рефлексивним, якщо сприятиме мотивації успіху, підвищенню
рівня самостійності, схваленню і стимулюванню активності, ініціативності,
прояву і вияву творчості, наполегливості, радикалізму, ствердженню
самодостатності; буде заохочувати прояви індивідуалізму, сприятиме
зниженню
рівня
тривожності,
стимулюватиме
прагнення
успіху,
стверджуватиме адекватний високий рівень самооцінки та інтернальний
суб’єктивний контроль.
Дані висновки ми взяли до уваги при визначенні складників компонентів
готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку [3, 4], яка
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формується нами в курсі психолого-педагогічної підготовки майбутніх
економістів.
Розвиток студента в освітньому університетському просторі – це система
формування його готовності до неперервного особистісно-професійного
самовдосконалення і саморозвитку. Отже, створення в цьому просторі освітньорефлексивного середовища сприятиме неперервній самоосвіті та саморозвитку
студентів через набуття ними відповідних знань, умінь, навичок та особистіснопрофесійного досвіду впродовж усього життя.
Закріплення та вдосконалення результатів, отриманих на першому етапі
формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку,
відбувається при вивченні дисципліни ПДНМ, включає теми практичних
занять, пропонує напрями професійного саморозвитку майбутніх економістів і
передбачає наступне наповнення (Таблиця 1).
№
з\п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Таблиця 1. Наповнення курсу дисципліни ПДНМ
Професійний саморозвиток
Теми практичні заняття
майбутнього економіста
Навчання як вид діяльності. Дослідження власних особливостей
Психологічна
характеристика навчання.
Формування
вмінь
основних функцій управління самоуправління
навчанням,
та
навчанням.
управління іншими.
Психолого-педагогічні
аспекти Дослідження
психологопланування навчання.
педагогічних
аспектів
самопланування навчання.
Психологічна
характеристика Цілепокладання.
Постановка
цілей як фактора управління у власних навчальних цілей.
навчанні. Постановка навчальних
цілей.
Інформаційна
основа
навчання. Інформаційна основа самонавчання.
Робота
з
інформацією
(збір, Робота
з
інформацією
(збір,
опрацювання, структурування), рівні опрацювання, структурування), рівні
засвоєння інформації.
засвоєння інформації.
Організація навчання.
Організація самонавчання.
Методи навчання.
Методи самонавчання.
Форми організації навчання та їх Визначення найефективніших форм
вибір
з
урахуванням організації навчання та управління з
індивідуальних
особливостей урахуванням
власних
студентів.
індивідуальних особливостей.
Умови навчальної діяльності та Управління
соціальноуправління
соціально- психологічними
процесами
в
психологічними процесами в групах.
групах.
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№
з\п
8.

Теми практичні заняття

10.

Мотивація
та
стимулювання
навчальної діяльності. Методи та
прийоми стимулювання навчання.
Індивідивідуальні
особливості
мотивації
особистості
та
діагностика мотивації готовності
до навчальної діяльності.
Контроль навчальної діяльності.

11.

Педагогічні основи контролю.

12.

Психологічні фактори контролю в
навчання: помилки, самооцінка,
рефлексія, зворотній зв’язок.

13.

Управління
навчанням
учнів
різних освітньо-вікових категорій.

14.

Комунікації,
керівництво
і
прийняття рішень у навчальній
діяльності.

9.

Професійний саморозвиток
майбутнього економіста
Самомотивація
в
навчанні,
стимулювання навчальної діяльності
інших.
Індивідивідуальні
особливості
самомотивації
особистості
та
діагностика мотивації готовності до
навчальної діяльності.
Контроль самонавчання.
Психолого-педагогічні
основи
самоконтролю.
Психологічні
фактори
самоконтролю в навчання: помилки,
самооцінка, рефлексія, зворотній
зв’язок.
Управління
самонавчанням
та
саморозвитком,
сприяння
самонавчанню та саморозвитку
інших.
Ефективні комунікації, керівництво
і прийняття рішень.

Подібні програми реалізуються на базі університетських дисциплін і кожен
із зазначених етапів передбачає високий рівень самосвідомості, аналіз
результатів, удосконалення студентами своєї діяльності, взаємодію в колективі,
можливість відкритого спілкування з викладачем та іншими членами групи, що
і створює рефлексивне середовище, яке за, Л. Міщик, є сукупністю смислових,
організаційних і змістовних чинників, завдяки яким можливий процес
переосмислення власного досвіду.
Освітньо-рефлексивне середовище, створене на праксеологічних
принципах [5], формує особистість, схильну та здатну до рефлексії в процесі
визначення сутності бажаних результатів, конкретизації цілей та завдань,
організації процесу досягнення максимальної само ефективності, і реалізується
в декілька етапів: 1) урахування результатів професійно-орієнтовної
самодіагностики; 2) аналіз
індивідуальних результатів, рефлексія;
3) планомірне самовдосконалення за визначеною персональною траєкторією
відповідно до конкретизованих цілей; 4) реалізація програми особистіснопрофесійного саморозвитку, поетапне втілення ідей, виконання визначених
завдань; 5) повторна професійно-орієнтовна самодіагностика, фіксація змін;
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6) аналіз індивідуальних результатів, саморефлексія, групова рефлексія;
7) корегування програми подальшого особистісно-професійного саморозвитку
(постановка завдань); 8) подальша реалізація програми особистіснопрофесійного саморозвитку; 9) аналіз результатів, рефлексія.
Слід підкреслити, що паралельно з вивченням основної програми дисципліни
студенти впродовж всього семестру займаються розробкою проекту, що активізує їх
самостійну пізнавальну діяльність та сприяє саморозвитку.
Метод проекту дозволяє залучити студентство до комплексу самостійних
пошукових, науково-дослідницьких видів робіт, які сприяють розширенню світогляду,
підвищенню професійної спрямованості та мотивації; актуалізують пізнавальний
інтерес; розвивають уміння самостійно набувати знання, досліджувати, формулювати
проблему, шукати рішення, презентувати результат.
Основне завдання проекту полягає в розробці тренінгу. Теми проектів
формулюються студентами самостійно в одному з чотирьох напрямів (Таблиця 2):
Таблиця 2. Напрями для визначення тем проектів
№
Напрями для визначення тем проектів
1
Особистісно-регулятивний
 Самопізнання
 Самооцінка
 Саморегуляція
 Самоуправління
 Самоменеджмент
 Самоконтроль
2
Професійно-орієнтовний
 Професійне спрямування
 Професійний саморозвиток
 Професійна адаптація
 Здатність до підприємницької діяльності
3
Мотиваційно-цільовий
 Мотивація в навчанні
 Мотивація професійного саморозвитку
 Самомотивація як запорука досягнення успіху
 Визначення та корегування життєвих цілей, досягнення, аналіз
результатів
4
Пізнавально-операційний
 Тренінг організації навчання з урахуванням типологічних
особливостей учнів/студентів. Переваги та недоліки
 Психологічні процеси
 Психологічні стани
 Психологічні властивості
Безумовно, підготовка проекту передбачає поступове виконання ряду
завдань: 1) визначити тему проекту, обґрунтувати гіпотезу дослідження; 2)
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розробити план дослідження (визначити джерела, засоби, методи добору і
аналізу інформації, форму презентації інформації); 3) проаналізувати
особливості обраної групи навчання; 4) розробити, визначити ієрархію цілей
теми презентації; 5) провести узагальнення та класифікацію отриманої
інформації, здійснити аналіз результатів, сформулювати висновки; 6) створити
модель бази знань теми презентації; 7) осмислити та підготувати навчальні
матеріали до теми презентації; 8) розробити схему реалізації методів та засобів
навчання до теми презентації; 9) підготувати план, модель, схему-сценарій
проведення заняття (для презентації); 10 добрати практичні завдання для теми
презентації; 11) розробити мотиваційний цикл теми презентації; 12) підготувати
контрольні завдання для теми презентації; 13) написати лист самоаналізу,
здійснити аналіз виконання власної групової ролі; 14) підготувати звіт роботи
групи щодо проведення презентації – цілісного навчального заняття для однієї з
освітньо-вікових категорій відповідно до вимог.
У процесі роботи над проектом, викладач має можливість контролювати
виконання всіх етапів роботи, активно та планомірно брати участь в обговоренні
студентами ідеї, плану, сценарію вирішення завдань проекту (точності
формулювань, актуальності проблем), і, за потреби, корегувати макет проекту зі
студентами робочих груп; проводити організаційні та мотивуючі бесіди.
Включення в завдання проекту створення відеофільму «Як ми створювали проект»
дозволяє оцінити задіяність студентів, аналізувати етапи роботи, фіксувати успіх
досягнення поставленої мети. Даний вид діяльності є достатньо значущим для
суб’єктів навчального процесу. По-перше, подібна наочність знімає сумніви з
питань авторства, по-друге, дає можливість проаналізувати відеоматеріал,
виправити помилки в процесі попередньої презентації роботи.
В організації та проведенні проекту надзвичайно важливим є емоційний
фон робочих груп. Кожен студент має відчувати особисту зацікавленість у
спільній праці, усвідомлювати значущість свого внеску в розвиток проекту,
розуміти, що в процесі роботи він вдосконалюється, свідомо розвиває свої
здібності, збагачує знання, формує нові уміння та навички. У цьому їм
допомагає проведення рефлексії, самоаналізу діяльності у наступних напрямах:
1) мотивація, цілі, потреби – самомотивація, самоналаштування; 2)
фіксація уваги на отриманні нових знань, умінь, навичок; 3) професійне
спрямовування діяльності; 4) самозвіт, саморегуляція, фіксація уваги на
досягненні поставленої мети.
Крім того, підвищенню результатів в організації та проведенні проекту
сприяє знання студентами чітких вимог до кінцевого результату. Наведемо
критерії оцінювання проекту. 1) Зміст: a) розкриття теми (вступ, основна та
заключна частини, висновки, література); b) вживання термінології;
c) логічність організації матеріалу; d) аргументованість. 2) Презентація
матеріалу: a) володіння темою (знання і розуміння викладеного матеріалу);
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b) чіткість, швидкість та правильність мови; c) вимова, інтонації; d) зоровий
контакт з аудиторією; e) жестикуляція. 3) Педагогічна майстерність:
a) гуманність; b) науковість; c) педагогічна доцільність; d) оптимальний
характер; e) результативність; f) демократичність; g) творчість. 4) Оформлення
матеріалу: a) якість виконання (відсутність граматичних, орфографічних і
стилістичних помилок; кольорова гамма) b) графічне зображення інформації
(використання можливостей програмного пакету Microsoft Office (Power
Point,Word, Excel: зміст, формат, шрифт, абзац, предметний показчик, списки
тощо)). 5) Дотримання терміну виконання.
Структура оцінювання передбачає отримання середньої арифметичної
оцінки, яка складається із зовнішніх оцінок, що виставляють викладач та
студенти групи, а також самооцінки роботи студента. Для більш ефективного
проведення звітної роботи організовується конкурс на кращий проект, може
бути створена група експертів або журі, які здійснюватимуть підрахунки,
оголосять результати, назвуть переможців.
Заключний етап презентації проектів передбачає проведення групової
рефлексії. Кожному студенту пропонується підвести підсумки роботи, назвати
найвдаліші, з його точки зору, презентації, підкреслити сильні сторони виступів
учасників. Наступним кроком у проведенні групової рефлексії є аналіз свого
власного виступу та отриманого досвіду. Даючи відповідь на питання: «Що
вдалося?», «Що не вийшло?», аналізуючи плюси та мінуси, визначаючи сильні та
слабкі сторони в своєї роботи, студенти отримують безцінний досвід самоаналізу і
подальшого обговорення результатів групою, визначають пункти, на які слід
додатково звернути увагу при підготовці своїх подальших виступів. Дані висновки
та їх подальше обміркування викладаються студентами в письмовій формі при
написанні «листу самоаналізу виконання власної ролі в проекті групи», який є
частиною звіту роботи групи щодо проведення презентації – цілісного навчального
заняття для однієї з освітньо-вікових категорій.
Подібна організація роботи студентів у курсі дисципліни сприяє
особистісному та професійному саморозвитку студентів, ґрунтується на ідеї
створення освітнього рефлексивного середовища в навчальному процесі вищих
закладів освіти та органічно реалізує всі три умови формування готовності
майбутніх економістів до професійного саморозвитку, а саме: забезпечення
мотивації до професійного саморозвитку майбутніх економістів; застосування
методів активізації навчально-професійної діяльності студентів економічних
спеціальностей; створення освітнього рефлексивного середовища в
навчальному процесі вищих економічних закладів освіти.
Таким чином, у процесі роботи відбувається повторення матеріалу, чотири
напрями тем проектів кореспондуються з програмою курсу «Психологія та
педагогіка», слугують логічним продовження роботи студентів з формування
готовності до професійного саморозвитку.
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У проектній діяльності відбувається інтеріоризація досвіду роботи студентів з
теорії та практики, які передбачені курсом, що сприяє розвитку здібностей до
співпраці, таких як: розподіл обов’язків, координація зусиль, відповідальність як за
результати своєї роботи, так і за результат роботи групи. Відбувається
вдосконалення навичок самостійної пізнавальної діяльності, розвиваються
аналітичні здібності (чіткість визначень, розробка гіпотез, їх перевірка, аналіз
результатів), творчі здібності, комунікативні вміння. Самоаналіз та групова
рефлексія дозволяють студентам краще зрозуміти себе та інших у різних видах
діяльності і в подальшому підвищити ефективність спільної та власної роботи. Слід
підкреслити, що успішна, правильно організована робота в команді, покращує
відносини в колективі, підвищує рівень домагань студентів, стимулює їх до нових
досягнень в професійному саморозвитку.
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Статья представляет процесс реализации условий формирования
готовности будущих экономистов к профессиональному саморазвитию.
Акцентируется внимание на развитии личностных качеств студентов,
важности проведения самоанализа, рефлексии, групповой рефлексии в
образовательном процессе.
Implementation of the conditions of formation of future economist readiness to
professional self-development is presented it the article. Attention is focused on
development of students’ traits of character. Importance of self-analysis, reflection,
and group reflection in the process of education is emphasized.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
У статті розглянуто підходи до визначення понять «компетентність»,
«професійна компетентність», «професійно-педагогічна компетентність» їх
структури та здійснення відповідного педагогічного моніторингу формування
професійної компетентності майбутнього педагога у ВНЗ.
Ключові
слова:
компетентність,
професійна
компетентність,
професійно-педагогічна
компетентність,
моніторинг,
педагогічний
моніторинг, структура професійної компетентності.
У сучасній педагогіці відома значна кількість різних підходів, що лежать в
основі підготовки фахівців. У їх числі є як відомі та усталені (традиційнийзнаннєвоцентристський, системний, діяльнісний, комплексний, особистісно
орієнтований, особистісно-діяльнісний), так і нові, що увійшли в науковий обіг
порівняно
недавно
(ситуаційний,
контекстний,
поліпарадигмальний,
інформаційний, ергономічний і т. д.). До останніх відноситься і комплексний підхід.
Методології підходів, що входять у першу групу, більш-менш розроблені досить
повно, хоча і в різній мірі. Так, аргументоване обґрунтування, мають системний,
діяльнісний і комплексний підходи. Їх суть розкрита з позицій філософії,
психології, педагогіки. Вони широко представлені в науково-педагогічній
літературі. У меншому ступені розроблені особистісно орієнтований та
особистісно-діяльнісний підходи, які, хоча і одержали останніми роками широке
розповсюдження серед теоретиків і практиків освіти, тим не менше якості в їх
змісті до цих пір немає. Одна з причин полягає в непроробленості головного
питання про те, що таке особистість, у питанні фундаментальних знань про
особистість у сучасній науці.
Що стосується групи підходів, то вони ще не одержали достатнього
наукового обґрунтування, проте тим не менше находять все більше визнання
серед дослідників. Ідея компетентнісного підходу в педагогіці зародилася на
початку 80-років минулого століття, коли в журналі «Перспективи. Питання
освіти» була надрукована стаття В. де Ландшеєра «Концепція» мінімальної
компетентності [2]. Мова спочатку йшла не про підхід, в про компетентності,
професійні компетентності, професійних компетенціях особистості як мети та
результату освіти. При цьому компетентність у самому широкому сенсі
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розумілася як «поглиблене знання предмету або засвоєне вміння». В
подальшому по мірі освоєння поняття відбувалося розширення його об’єму та
змісту. Останнім часом (з кінця минулого року) почали говорити про
компетентнісний підхід в освіті.
Постановка проблеми. Суспільство ХХІ століття характеризується як
інформаційне суспільство, в якому кожний громадянин повинен уміти
працювати з інформацією, приймати рішення та розв’язувати професійні
завдання. Важлива роль у цьому відводиться вчителю, викладачу.
Задоволення потреб суспільства вимагає від сучасного вчителя високої
культури, глибокої моральності, сформованої системи цінностей і переконань,
громадянської позиції, зацікавленості педагога в розвитку творчого потенціалу
своїх учнів, здатності до інноваційної діяльності, самовдосконалення, професійної
активності і т. ін. У зв'язку з цим одним із основних завдань вищої педагогічної
школи, поряд із формуванням гармонійно розвиненої особистості, постало завдання
формування професійно компетентного педагога.
Проблема підвищення рівня професійної компетентності майбутнього
педагога, здатного вільно і активно мислити, моделювати навчально-виховний
процес, самостійно генерувати і втілювати нові ідеї та технології навчання,
виховання є актуальною в сучасних соціально-економічних умовах. По-перше,
професійно компетентний вчитель здійснює позитивний вплив на формування
творчих учнів у процесі навчально-виховної роботи, по-друге, він зможе домогтися
кращих результатів у своїй професійній діяльності, по-третє, сприяє реалізації
власних професійних можливостей.
Мета статті розглянути визначення понять «компетентність», «професійна
компетентність», «професійно-педагогічна компетентність», їх зміст та формування в
процесі навчання майбутніх педагогів.
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі формування
професійної компетентності присвячені дослідження вчених: І. Зимняя,
Л. Коваль,
Н. Кузьміна,
А. Маркова,
С.
Мартиненко,
О. Митник,
А. Михайличенко, О. Овчарук, В. Петрук, О. Пометун, С. Раков, Л. Тархан,
Л. Хоружа, А. Хуторський та ін.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи проблему формування
професійної компетентності майбутнього педагога, необхідно визначити, що
таке «компетентність», «професійна компетентність», «професійно-педагогічна
компетентність» визначити їх структуру та
умови формування. Слід
зазначити, що нині відсутнє однозначне визначення понять «компетентність»,
«професійна компетентність», «професійно-педагогічна компетентність».
Огляд психологічної та педагогічної літератури, інших інформаційних джерел,
присвячених цій проблемі, показує, що можна виокремити кілька підходів до
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визначення
понять
«компетентність»,
«професійна
компетентність»,
«професійно-педагогічна компетентність».
Наведемо деякі визначення цих понять:
Компетентність – здатність застосовувати свої знання і вміння.
Компетентність виражається в готовності до здійснення певної діяльності в
конкретних професійних ситуаціях.
Компетентність – це інтегрована характеристика якостей особистості,
результат підготовки випускника ВНЗ для діяльності в певних галузях 3, с. 71.
Аналіз сучасної педагогічної літератури щодо визначення компетентності
дозволив
запропонувати
таке
трактування
поняття
«професійна
компетентність»:
− професійна компетентність – це властивість особистості, що виявляється у
відношенні до професійної діяльності;
− професійна компетентність – це єдність теоретичної та практичної готовності
фахівця до здійснення професійної діяльності;
− професійна компетентність – сукупність професійних знань, умінь, а також
способи виконання професійної діяльності;
− професійна компетентність включає знання, вміння, навички, а також
способи та прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку
особистості.
А. Хуторський виокремлює ключові, базові і спеціальні компетенції. Під
професійною компетентністю він розуміє сукупність ключових, базових та
спеціальних компетенцій.
Зарубіжні дослідники професійну компетентність часто розглядають як
«поглиблене знання», «стан адекватного виконання завдання», «здатність до
актуального виконання діяльності», «ефективність дій» 6.
Одним із найбільш поширених визначень розглянутого терміна у
вітчизняній психолого-педагогічній літературі є наступне: «якість, властивість або
стан фахівця, що забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну і духовну
відповідність необхідності, потреби, вимогам певної професії, спеціальності,
спеціалізації, стандартам кваліфікації, відповідно до службової посади»» 5.
Є. Зеєр під професійною компетентністю розуміє сукупність професійних
знань, умінь, а також способи виконання професійної діяльності 1.
Професійно-педагогічна компетентність учителя – це сформованість в його
праці різних сторін педагогічної діяльності та педагогічного спілкування, в яких
само реалізована особистість педагога на рівні, що забезпечує стійкі позитивні
результати в навчанні й розвитку учнів 5.
Або професійно-педагогічна компетентність вчителя – володіння вчителем
необхідним багажем знань, умінь та навичок, що визначають сформованість його
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педагогічної діяльності, педагогічного спілкування та особистості вчителя як носія
певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості 3, с. 72.
Незважаючи на наявні нині різноманіття думок щодо трактування даного
поняття, можна констатувати, що більшість авторів розглядають професійну
компетентність у двох аспектах: як мета освіти, професійної підготовки, і як
проміжний результат, що характеризує стан фахівця, який здійснює свою
професійну діяльність. Дослідження функціонального розвитку професійної
компетентності показали, що на початкових стадіях професійного становлення
фахівця має місце відносна автономність цього процесу, а на стадії
самостійного виконання професійної діяльності компетентність все більш
об'єднується з професійно важливими якостями.
Основними рівнями професійної компетентності суб'єкта діяльності є
навченість, професійна підготовленість, професійний досвід і професіоналізм.
Очевидно, що студент чи навіть випускник ВНЗ не може розглядатися як
фахівець, який досяг вищого рівня професійної майстерності. Тим не менш, він
повинен володіти засобами, котрі дозволили йому вдосконалюватися в
професійному плані. В стінах навчального закладу можливо і необхідно
сформувати ті елементи, що будуть надалі сприяти переходу на більш високі рівні
професійної компетентності.
Розвиток професійної компетентності майбутнього педагога є одним з
основних завдань будь-якого навчального закладу в зв’язку з тим, що сформована
єдина думка з проблеми формування професійної компетентності. Взагалі є кілька
підходів до визначення цих понять. Ключовим з них є концепція Н. Кузьміної, яка
визначила компетентність через сфери здібностей необхідних педагогу; інші
автори включають в ці здібності і психологічні якості особистості. Деякі автори
вважають, що компетентність педагога включає такі особистісні якості, як
ініціативність, відповідальність, працьовитість, цілеспрямованість, впевненість у
собі. Інші вважають, що необхідно включати в структуру компетентності і
мотиваційно-ціннісну сферу, що значною мірою визначає рівень оволодіння
знаннями. Таким чином, перераховані складові професійної компетенції
визначають зрілість людини у професійній діяльності, в професійному
спілкуванні, в становленні особистості професіонала, його індивідуальності.
Формування
професійної
компетентності
майбутнього
педагога
здійснюється через зміст освіти, що включає в себе не тільки перелік
навчальних предметів, а й професійні навички та вміння, котрі формуються в
процесі оволодіння предметом, а також засобами активної позиції студента
в соціальній сфері, політичного і культурного життя ВНЗ. Все це в комплексі
формує і розвиває особистість майбутнього педагога таким чином, щоб він мав
можливість здійснювати саморозвиток, и самовдосконалення, що забезпечувало
б педагогу ефективне функціонування як суб'єкта-професіонала в системі
«людина-людина», тобто в соціологічній сфері.
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Основними умовами розвитку професійної компетентності майбутніх
педагогів є:
1. Організаційно-управлінські (навчальний план спеціальності, семестрові
графіки, складання розкладу, формування критеріїв визначення рівня
компетентності, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу).
2. Навчально-методичні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів,
виокремлення провідних ідей).
3. Технологічні (контрольно-оцінні, організація активних форм навчання,
визначення груп умінь, що входять до компетентності, використання інноваційних
технологій).
4. Психолого-педагогічні
(здійснення
діагностики
розвитку
студентів,
система стимулювання мотивації навчання, визначення критеріїв
компетентності, рефлексивно-оцінний етап кожного заняття, включення студентів
у співуправління).
Створення інформаційних умов для одержання цілісного уявлення про
стан формування системи професійної компетентності, про якісні та кількісні
зміни в ній може бути проаналізовано за допомогою педагогічного моніторингу.
Моніторинг – постійне або періодичне спостереження за процесом або
об’єктом з метою управління ним. Моніторинг – форма організації досліджень, що
забезпечує безперервне надходження інформації про той чи інший об’єкт 3, с. 39.
Розглядаючи педагогічний процес, ми використовуємо педагогічний
моніторинг.
Педагогічний моніторинг – це діагностика, оцінка та прогнозування стану
педагогічного процесу (відстеження його перебігу, результатів, перспектив
розвитку) 2, с. 120.
Таким чином, педагогічний моніторинг є об'єднуючим початком
соціологічного, психологічного та управлінського моніторингу з метою
одержання цілісного уявлення про особистість майбутнього педагога. Такий
комплексний підхід до вивчення його особистості, навчальної ситуації і т. ін.
спрямований, насамперед, на осмислення реальних навчальних можливостей:
ступеня навченості, здатності до навчання, пізнавальних і особистісних
інтересів, мотивів навчання, а також на встановлення дидактичних причин
слабкої успішності, ступеня задоволеності студентів і педагогів навчальним
процесом, емоційного стану учнів, характеру взаємин [4].
Для об'єктивної оцінки процесу формування професійної компетентності
майбутніх педагогів Інституту математики, фізики і технологічної освіти
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського були проведені дослідження їхніх мотиваційно-особистісних
показників і рівня соціальної адаптації. Загалом було апробовано вісім
діагностичних тестових методик. У результаті аналізу одержаних показників стало
очевидним, що не всі методи, котрі були застосовані, дають об'єктивний
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результат, що дозволяє судити про стан і прогноз розвитку майбутнього
студента в будь-який момент часу. Подальшим етапом розв’язання даної проблеми
було створення комплексу діагностик моніторингових досліджень особистості
майбутнього педагога.
Висновок. Розроблення комплексу діагностик моніторингових досліджень
формування особистості студента в навчальному процесі Інституту математики,
фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського дозволило одержувати своєчасну
інформацію для найбільш адекватних управлінських рішень, що стосуються
організації навчально-виховного процесу в інституті. Перспективним є
використання інформаційних систем для організації, збирання, оброблення,
зберігання і розповсюдження інформації моніторингових досліджень особистості
майбутнього педагога.
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АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ
ЗДІЙСНЕННЯ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
В статті розкривається сутність адаптивного навчання студентів та
його вплив на ефективність формування фахової компетентності
майбутнього вчителя. Висвітлюються педагогічні умови та принципи
реалізації адаптивної функції навчання студентів професії вчителя.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенції, освітньо-професійна
Я-концепція вчителя, адаптація, адаптивна функція навчання, само адаптація,
адаптант, умови та принципи адаптивного навчання, інноваційна діяльність,
суб’єкт-суб’єктна взаємодія.
Підняти рівень кваліфікації майбутнього вчителя, підвищити якість його
підготовки, забезпечити готовність випускника ВНЗ до здійснення якісної шкільної
освіти можливо за умов гнучкого поєднання особистісного й фахового в системі
навчання студентів професії вчителя. Цього вимагає поєднання фаховопредметного навчання й оцінювання його результатів з інноваційним адаптивноіндивідуалізованим навчанням професії вчителя з перших кроків його становлення
за програмною цілеспрямованою педагогічною взаємодією і співпрацею студента і
викладача, який добре володіє педагогічними секретами шкільної освіти, враховує
навчально-пізнавальні можливості й здатності кожного студента.
Сучасний вчитель має не тільки знати, а й ефективно діяти як у планованих,
так і в непередбачуваних педагогічних ситуаціях, самостійно розробляти
інноваційні технології навчання і виховання учнів, усвідомлюючи суспільну
значущість своєї праці і державну відповідальність за її результати. Успіх
підготовки ефективного вчителя залежить від становлення і розвитку його
особистісно-професійної Я-концепції за рахунок реалізації теорії й практики
адаптивного навчання, професійно доцільної фахово-педагогічної суб’єктсуб’єктної взаємодії, що забезпечує студентів багатогранними знаннями про
професію вчителя, комплексно-кваліфікаційними вміннями, здатностями їх
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застосовувати в різних формах атестації студентів і в майбутній повсякденній
роботі вчителя.
Адаптивна функція навчання та її реалізація в умовах професійної
підготовки здійснюється за трьома рівнями. Індивідному – передбачається
психофізіологічне пристосування людини до інтелектуального, психологічного,
фізичного навантажень в режимі академічної й позаакадемічної навчальнопізнавальної діяльності, дотримання санітарно-гігієнічних норм вітагенної
якості, збереження здоров’я, працездатності, попередження втомлюваності;
особистісному – проектується формування адаптивності особистості студентів
до змін, професійно значущих ставлень до дітей, використання ціннісних
орієнтацій до навчальних дисциплін, педагогічної взаємодії, педагогічної
діяльності в цілях адаптації до майбутньої професійної діяльності в умовах
зовнішніх і внутрішніх впливів; суб’єктному – моделюється процес
формування навичок суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-суб’єктної адаптації до
педагогічної взаємодії, набування досвіду адаптуватися до психологічного
навантаження в шкільному середовищі, оволодіння майбутнім вчителем
системою фахових знань, умінь, навичок, розвитку здатностей конкурувати в
ході підготовки, професійної діяльності, в умовах ринку праці в сфері освіти.
Самостворення образу Я і самоформування вчителя на засадах стратегії й
тактики самореалізації формує вчителя як сучасного педагога, психолога,
соціолога.
Дидактично означена організація навчального процесу у ВНЗ за умов
реалізації в його ході адаптивної функції має сприяти розв’язанню комплексу
взаємопов’язаних умов професійної підготовки майбутнього вчителя, зокрема:
- урахування різноманітних біо-фізіологічних і психологічних властивостей
майбутнього вчителя (особливості уяви і фантазії, мислення і пам’яті і т.д.) у
процесі здійснення адаптивного навчання, здатного за певних умов розвивати
перераховані властивості, готувати його до переборення більш складних
індивідних негараздів;
- створення умов для свідомого вибору професії вчителя на довузівському
етапі ранньої професійної орієнтації;
- формування й утримання мотивації до навчальної й професійно-адаптивної
діяльності студентів в умовах вузівської теоретико-практичної професійної
підготовки;
- розвиток загальної й професійної адаптації студентів засобами організації
квазіпрофесійної діяльності в ході навчання професії вчителя;
- формування індивідуального стилю здійснення навчально-пізнавальної й
професійно-педагогічної
діяльності,
адаптованої
до
особистісних
можливостей кожного студента;
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- озброєння студентів системою адаптивно-розвиткових способів організації та
здійснення педагогічної взаємодії з дитиною, групою дітей, з колегами,
батьками з реалізації адаптивного підходу до кожного;
- формування потреби й здатності самоадаптації в процесі научіння професії
вчителя;
- оволодіння технологією самовивчення студентом своїх особистісних і
професійних особливостей реалізації самоадаптивної функції навчання, взаємодії
з іншими людьми, умінь докорінно змінювати лінії власної поведінки. Знання
про себе, виявлення своїх сильних сторін полегшує й прискорює адаптацію до
постійно змінюваних умов навчання професії вчителя.
Адаптація – це не просто пристосування, підлаштовування людини з
наступним чи попутнім привиканням до змінених умов, нових вимог,
інструкцій, циркулярів, наявних традицій. Адаптація, як правило, спричиняє
моральну, психологічну, біо-фізіологічну ломку організму особистості,
суб’єктності уже сформованої індивідуальності, оскільки вона (адаптація)
потребує напруженої й цілеспрямованої роботи над собою: ставленнями,
поведінкою, характером, самооцінкою тощо.
Адаптивне навчання – явище з широким спектром впливу особистості на
оточуюче її освітнє, соціальне, морально-етичне середовище, або навпаки – впливу
зовнішніх і внутрішніх чинників на особистість. На допомогу людині в прийнятті
правильних рішень в умовах суперечливих ситуацій (проблемних для неї)
приходить її здатність до рефлексії. Щоб прийняти чи відхилити новий, незвичний
спосіб взаємодії людини із суб’єктами чи об’єктами, що її оточують, потрібний час
для зваженого до них ставлення, спостереження, внутрішніх дискусій тощо.
Рефлексія – це не тільки знання й досвід розуміння людиною самої себе
(самоадаптація), а й з’ясування для себе того, як бачать її інші, як зовнішнє
оточення з його позитивними й негативними рисами впливає на неї.
Рефлексивне ставлення до себе, своєї поведінки й діяльності, як одна з
найважливіших умов розвитку й саморозвитку, означає осмислення людиною
підстав своїх дій, вчинків, звичок, власне ставлення до можливих їх
конструктивних чи деструктивних впливів адаптації до ситуації, що виникла і
стала проблемною.
Рефлексивна зверненість свідомості адаптанта до самого себе, самоаналіз
уявної проблемної ситуації, вибір адекватних способів її розв’язання з
переконанням можливого уникнення конфлікту з самим собою, соціальним
оточенням виступають механізмом розвитку самоадаптивності особистості.
Педагогічна рефлективність і набута в процесі професійної підготовки
адаптивність – це дві ключові здатності, які можуть стати передумовою
формування у майбутнього вчителя готовності до особистісного й
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професійного саморозвитку. Умовами останнього є мотиваційне прагнення до
систематичного особистісно-професійного самоаналізу; змістове наповнення
самореалізації інноваційними ідеями, теоріями, технологіями; здатність до
самоадаптації в постійно змінюваних умовах професійної діяльності.
Наші спостереження за процесом адаптивного навчання студентів
засвідчують про те, що методи прямого впливу навчання на їх адаптацію до
постійно змінюваних психолого-педагогічних та інших умов ефекту не дають,
оскільки адаптивність педагога є не прямим, а побічним, хоча й надзвичайно
важливим результатом науково- й методично правильного навчання, яке за
певних умов може набрати ознак адаптивного типу навчання, тобто такого, що
реалізує свої освітні, пізнавальні, виховні, розвивальні, управлінські й
адаптивні функції в рамках конкретних форм його організації: лекційно-групові
й лабораторно-практичні у ВНЗ, та класно-урочні й позакласні в школі.
Адаптивне навчання (за структурою управлінської діяльності)
актуалізується й особливо ефективно починає функціонувати в періоди змін у
системі середньої й вищої освіти. Вони завжди пов’язані з інноваційними
процесами, які мають виступати засобом стимулювання активності й
самостійності
студентів
та
механізмом
підвищення
ефективності
функціонування системи вищої освіти.
Навчання, що здійснюється в умовах зміненої мети, структури, технологій,
наповнення його новим змістом, доречно кваліфікувати як адаптивне, тобто
таке, в процесі здійснення якого реалізується його конструктивно-адаптивна
функція.
Зовнішні впливи викликають пристосування людини до змін, а внутрішні –
адаптацію. Я-концепції вчителя через якісні зміни ставлення особистості до
себе й інших, до оточуючого його середовища, впливу на особистість його
навчання і професійної діяльності з позиції їх адаптивно-розвивальної функції.
Системний підхід дає змогу розглянути процес переходу від одного стану
функціонування до іншого з позицій діалектики соціальних систем, в тому числі й
освіти та її складової – навчання як органічних систем, в яких старі форми
існування відмирають, а нові формуються, спричиняючи тимчасовий хаос у
розвитку нових й обновлених систем. В історичному процесі такі метаморфози,
перетворення, зміна мети освіти і навчання, їх структури й результатів відбувалися
продовж століть і продовжують відбуватися й нині. Всі зміни в освіті, що
здійснювалися ситуативно на вимогу панівних класів, суспільства, вимагали
ситуативних методів управління, адаптивного підходу до суб’єктів і об’єктів освіти
і навчання. Адаптивна функція навчання, її реалізації й досі знаходиться в тіні. Це
можна пояснити випереджувальним розвитком освіти стосовно людини, яку
необхідно було адаптувати до постійно змінюваних освітніх перетворень.
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На наше переконання, головним чинником результативності освіти,
компетентності людини, динамічного ставлення і розвитку особистості згідно з
її потребами та запитами суспільства є її здатності самостійно
пристосовуватися до змін в освіті в ході засвоєння знань і вмінь. Адаптуватися
до змін, переборювати труднощі, що виникають в процесі набування
кваліфікації вчителя в умовах суперечності між стійкими, до цього
виробленими структурами внутрішнього управління і новими, що ефективно
зможуть функціонувати лише за здатності людини адаптуватися до змін, до
роботи в нестабільному стані функціонування системи.
Вийти з цієї суперечливої ситуації – означає шукати інші структури,
адаптуватись до нових цілей і завдань управління якістю підготовки кадрових
освітян. Виникають адаптивні школи (Т. Шамова, Т. Давиденко), розробляються
педагогічні технології адаптивної школи (Третьяков П., Шамова Т., Капустин Н.) (1;
320 с.).
Метою адаптивного управління якістю підготовки вчителя, адаптивного їх
навчання професії вчителя в дії, окремі автори називають навчанням через
досвід, що спрямований на швидке адаптивне реагування на корінні зміни в
організації для досягнення оновленої мети.
Функціями адаптивного навчання
виступають: полегшення
й
стимулювання діяльності студентів у процесі фахової підготовки, максимально
наближеної до професійної; створення інтелектуальної та емоційної атмосфери
у процесі навчання через досвід; надання педагогічної допомоги та
психологічної підтримки у вирішенні проблемних, професійно значимих
ситуацій інтерактивними, фахово-доцільними методами безпосередньої
взаємодії учасників освітнього процесу. За цього провідна роль належить
навчально-виховному професійно спрямованому процесу, який будується за
структурою управління і в той же час є управлінням на різних рівнях
здійснення: викладач, кафедра, деканат, ректорат.
Ефективність адаптивного навчання й управління якістю його результатів
залежить від багатьох чинників. Зокрема, когерентного зближення суб’єктів
педагогічного процесу засобами діалогічної адаптації в системі прямої і
зворотної дії (взаємодії); взаємоадаптації суб’єктів навчально-професійної
діяльності з урахуванням можливостей оптимального поєднання спрямовуючих
впливів викладача й свідомого їх сприйняття; рефлексивного розвитку в
ситуаціях неузгодженості, що стимулюється засобами моніторингу
(самомоніторингу) діяльності в умовах появи стану неузгодженості між їхніми
результатами та рівнями домагань учасників освітнього процесу; пом’якшення
зовнішньо спрямованих впливів на діяльність студентів, що стимулює їх
професійно-педагогічний розвиток без примусу й адміністрування; важливим
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чинником підвищення рівня ефективності адаптивного навчання є повнота
використання його наукових засад, зокрема Я-концепції вчителя, концепцій
спрямованої самоорганізації навчання професії вчителя, рефлексивного
розвитку особистості в поєднанні з освітнім моніторингом.
Особливо яскраво індивідуальні властивості особистості проявляються в
стресових професійних ситуаціях, в ситуаціях внутрішньоособистісного
конфлікту, в тимчасово безвихідних або дидактично складних ситуаціях, вихід
з яких вимагає розвинутої адаптивності й відповідної компетентності суб’єкта
освітньо-професійної діяльності.
Як наслідок, перед студентами постають проблеми, що вимагають
своєчасного вирішення за належної допомоги кураторів та наставників
академічних груп, академічних кураторів за системою ECTS, викладачів
навчальних
дисциплін,
студентського
самоврядування,
громадських
студентських організацій, в цілому університетського середовища й позитивної
атмосфери стосунків і співпраці викладачів і студентів тощо.
У рамках предмета дослідження доцільно виділити три групи принципів:
базові, що регулюють адаптивні процеси у вищій школі, ключові, що
сприяють адаптації студентів до міжособистісних, інтерактивних технологій
фахової підготовки та загальнодидактичні, що регулюють освітні процеси у
середній і вищій школах із засвоєння предметних, міжпредметних і
надпредметних знань, умінь і навичок та формування здатностей їх
застосовувати в практичній діяльності.
Спробуємо їх класифікувати за виділеними групами.
Базові принципи адаптивного навчання:
- принцип розподіленої відповідальності суб’єктів навчання за реалізацією
адаптивної функції навчання фахових дисциплін;
- принцип індивідуалізації адаптивного розвитку особистості студента в
умовах навчання професії вчителя;
- принцип адаптивно-керованого навчання, націленого на формування
успішного студента;
- принцип
пріоритетного
розвитку
адаптивності
особистості
конкурентоспроможного студента в системі вузівського навчання,
побудованого на засадах теорії адаптації;
- принцип спрямованого навчання на розвиток адаптивних ресурсів
особистості студентів та активного їх використання на наступних етапах
професійної підготовки.
Ключові принципи адаптивного навчання:
- принцип оптимального поєднання прямої й опосередкованої змістом освіти
взаємодії суб’єктів адаптивного навчання;
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- принцип пріоритетного застосування методів і засобів опосередкованої
взаємодії (студент – зміст – викладач – студент) в умовах особистісноорієнтованого адаптивного навчання з реалізації його адаптивної функції;
- принцип визначальної ролі самоадаптації в резонансній взаємодії складових
едукації – підсилюючий та взаємозбагачуючий особистість вплив освітніх,
виховальних і розвиткових компонентів едукації;
- принцип створення душевного комфорту в умовах відкритої взаємодії
суб’єктів едукації як засобу формування готовності до адаптаційних
процесів, викликаних змінами у процесі навчання у ВНЗ.
Базові, ключові й загальнодидактичні принципи адаптивного навчання
перетворюються в систему якщо, з одного боку, виступають як основні вимоги
до педагогічної взаємодії викладачів і студентів. А з іншого – їх адекватне
дотримання набуває статусу дидактичних й психологічних умов якісної
реалізації адаптивних функцій процесу фахової підготовки вчителя до
професійної діяльності.
Навчання професії – це процес, що характеризується формуванням
індивідуального стилю професійного мислення і діяльності та підготовкою до
включення в систему виробничих та соціальних відносин.
У цьому визначенні чітко відображені основні складові підготовки
педагога як індивідуума до життя (формування особистісних рис, мотивів,
когнітивного стилю і способів опанування реальністю, яка є характерною для
вчителя: поведінка, стиль мислення та технологій діяльності, виробничі
відносини, соціально-етичні ставлення).
Зазначимо, що до цього процесу прилучаються індивіди з двома
основними ознаками: неподільність, або цілісність суб’єкта; наявність у нього
особливих, або індивідуальних властивостей, що відрізняють його від інших не
тільки морфологічними особливостями, але й психологічними властивостями –
здібностями,
темпераментом,
емоційністю.
Зрозуміло,
цілісність
психофізіологічної організації (системність зв’язків між функціями й
механізмами, що реалізують життєві стосунки індивіда); стійкість у взаємодії з
навколишнім світом (ставлення індивіда до дійсності, моменти його
пластичності, гнучкості, варіативності); активність (забезпечення здатності
індивідуума до самоаналізу й самозміни, діалектичне поєднання ситуацій, що
постійно виникають, з пристосуванням або адаптацією до них з метою
прийняття чи подолання їх безпосередніх позитивних чи негативних впливів) –
все це на стільки вирізняє індивіда один від одного, диференціює їх за
виділеними ознаками, індивідуалізує особливості їх психічного складу, що
кожний індивідуум по-різному до них адаптований, має різний рівень
сформованої адаптивності, неоднозначно реагує на одні й ті ж ситуації, вимоги,
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має різну здатність привикати до змін, пристосовуватися до них чи,
адаптуватися через аналіз змін, нових вимог, суперечливих з позицій
відповідних одиниць аналізу (відчуття, уявлення, образи, мотиви, ставлення,
дії, операції, тощо).
Окрема особистість як власник неповторної сукупності психічних
властивостей вимагає індивідуального підходу до оцінювання його ставлення,
поведінки, емоційності, прояву здібностей і здатностей тощо. Йдеться про
наявність та вдосконалення індивідуального стилю власної життєдіяльності,
унікальну конфігурацію особистісних рис, індивідуальні особливості
пізнавальних процесів, установок, видів контролю й оцінювання. Переважна
більшість перелічених рис, притаманних людині з покликанням до професії
вчителя розвивається та формується в процесі адаптивного навчання, сутність
якого розкрита до цього. Такою вбачається теорія адаптивного навчання з її Яконцепцією вчителя, теоретичною моделлю, яка є цілісним уявленням про
адаптивну функцію навчання професії вчителя, психолого-дидактичними
механізмами її реалізації в процесі фахової підготовки.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Предметом дослідження виступив процес підготовки студентів до
навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах. Дослідження
виконано в руслі теорії мовленнєвої діяльності (О. О. Леонтьєв), яка розглядає
мовленнєве спілкування у двох аспектах: як мовленнєву діяльність і як
інтеракцію (взаємодію), тобто інтеракційну діяльність.
Завдання полягало у визначенні базового мінімуму змісту мовної
підготовки, який би забезпечив професійно-комунікативну готовність
майбутніх вихователів до різноманітних видів мовленнєвої, художньомовленнєвої та мовленнєво-ігрової діяльності з дітьми.
Поняття «готовність» до будь-якої професійно-педагогічної діяльності
розглядається вченими (Ф.Гоноболін, Н. Кузьміна, В.Сластьонін, Р.Хмелюк та
ін.) як складне соціально-психологічне явище, що обіймає комплекс
індивідуально-психологічних якостей особистості і систему професійнопедагогічних знань, умінь і навичок. Як і будь-яке інше явище, готовність до
педагогічної діяльності та її структурні чинники набувають значення тільки у
процесі відповідної діяльності. У нашому випадку - це професійнокомунікативна діяльність, що здійснюється у процесі спілкування, для
спілкування завдяки спілкуванню і, вимагає від вихователя сформованості
комунікативної компетентності, структурними компонентами якої є мовна і
мовленнєва компетенції. З'ясуємо послідовно складові комунікативної
компетентності.
Зауважимо, що феномен «комунікативна компетентність» виник у надрах
комунікативно зорієнтованої лінгвістики (60-ті роки XXст.) в межах нового
напряму - прагматичного опису мови. У Росії цей термін у лінгводидактику ввів
М.Н. Вятютнев. Автор дав означеному терміну досить широке визначення, як
«здібність людини спілкуватись у трудовій чи навчальній діяльності,
задовольняючи свої інтелектуальні запити» [8:80].
Автор виокремив тільки дві складові комунікативної компетентності, якот: розумові здатності особистості і мовленнєва діяльність. Це спонукало
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науковців до виокремлення таких понять, як мовна і мовленнєва компетенції,
які доповнювали і конкретизували комунікативну компетентність. У середині
XXст. Н.Хомський увів у науковий обіг феномен «мовна компетенція». За
Н.Хомським, в основі мовної компетенції лежать вроджені знання основних
лінгвістичних категорій і здібність дитини «конструювати» для себе граматику,
правила, які існують у мовленнєвому середовищі, тобто психологічною мовою,
вроджене «чуття мови». Ці знання, звісно, мають емпіричний характер і
виявляються як лінгвістична інтуїція (внутрішні уявлення про мову) і мовна
інтроспекція носіїв мови.
З таким визначенням мовної компетенції погоджувалися не всі вчені, вони
виступали з критикою Н.Хомського. Під впливом дискусій уже в 70-х роках
XXст. учений і сам змінив погляд на зміст мовної компетенції. Відтепер до її
складу він вніс «мовленнєву здібність» і «мовленнєву активність». Під першою
- учений розумів «потенційне знання мови та про мову її носія», а «мовленнєву
активність» розглядав як реальне мовлення в реальних умовах.
На сьогодні існують різні варіанти трактування мовної компетенції
залежно від віку тих, хто навчається мови, від галузі лінгвістичної науки і т. ін.
Так, А.П. Василевич під мовною компетенцією розуміє «сукупність конкретних
умінь, які необхідні члену мовної спільноти для мовленнєвих контактів з
іншими
та
оволодіння
мовою
як
навчальною
дисципліною»
[4:114].Є.Д. Божович у структурі мовної компетенції виокремлює два
компоненти: а) дані мовленнєвого досвіду, якого набула дитина у процесі
спілкування і діяльності; б) знання про мову, що були засвоєні у процесі
спеціального організованого навчання [6:36].
За його словами, мовленнєвий досвід включає: а) практичне володіння
рідною мовою; б) емпіричні узагальнення спостережень над мовою, зроблені її
носієм незалежно від спеціальних знань про мову.
Знання про мову, як зазначає автор, передбачені програмами навчання і
включають також два основних аспекти: а) категоріальні характеристики
мовних одиниць різних рівнів; б) прийоми (схеми) аналізу і опису цих одиниць,
(різні) форми шкільного «розбору» - фонетичного, морфологічного,
синтаксичного, що складають елементи метазнання про мову [6].
У лінгводидактиці і соціальній педагогіці здебільшого послуговуються
терміном «комунікативна компетенція», яка також не має однозначного
визначення. Так, Д.І. Ізаренков зазначає, що при визначенні комунікативної
компетенції студентів-нефілологів слід ураховувати такі положення: а)
здатність до спілкування є складне, набуте вміння, що формується або у процесі
природного пристосування людини до умов життя в певному мовленнєвому
середовищі, або шляхом спеціально організованого навчання; б) ця здатність
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може знайти прояви в одному чи кількох, або, що більш природно, в усіх
основних видах мовленнєвої діяльності [10:55].
Автор пов'язує формування комунікативної компетенції з мовною особистістю
і подає таке визначення означеного поняття: «комунікативна компетенція - це
здатність людини до спілкування в одному, кількох чи всіх видах мовленнєвої
діяльності, що є набутою у процесі природної комунікації чи спеціально
організованого навчання особливою якістю мовленнєвої особистості» [10:55].
Щодо об'єму комунікативної компетенції, то Д.І. Ізаренков пропонує різні
її варіанти (до 8 варіантів) залежно від того, які види мовленнєвої діяльності
здійснює комунікант (слухання, говоріння, читання, письмо) та їх поєднання.
Наприклад, а) мовця і слухача; б) слухача; в) того, хто пише і читає і т. ін.
У структурі комунікативної компетенції автор виокремлює три її складові, а
саме: а) мовна компетенція; б) предметна компетенція; в) прагматична
компетенція.
Мовну компетенцію учений визначає як знання одиниць мови всіх рівнів
(фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного), які
будуть використані як будівельний матеріал для породження/впізнавання
висловлювань у процесі формування комунікативної компетенції того, кого
навчають, в обсязі, що передбачався метою навчання. Крім того, за його
словами, мовна компетенція пов'язана з формуванням здатності на основі
будівельного мовного матеріалу і правил комбінування одиницями мови
будувати необмежену кількість комунікативних одиниць певної семантики [10].
Предметну компетенцію, за словами Д.І.Ізаренкова, становить змістовий
денотативний план висловлювань, фрагменти довкілля,тобто знання людини
про довколишнє. У процесі навчання обмежуються сфери спілкування темами і
мовленнєвими ситуаціями, в яких і буде відбуватися навчання.
Прагматична
компетенція
передбачає
уміння
використовувати
висловлювання у відповідності з комунікативною метою мовця і ситуативними
умовами мовлення, а саме: а) знання відповідності між комунікативними
намірами (інтенціями) і висловлюваннями, в яких вони реалізуються; б) знання
відповідності між варіативною формою висловлювань, що реалізують один і
той самий намір, і ситуативними умовами мовленнєвого акту; в) уміння
реалізувати комунікативний намір шляхом вибору мовленнєвої дії у
відповідності з вимогами ситуації і логікою протікання мовленнєвого акту [10].
Як бачимо, всі складові комунікативної компетентності реалізуються у
процесі вивчення дисциплін лінгвістичного і фахового циклів.
У методиці викладання іноземних мов учені (О.Б.Бігіч, С.Ю.Ніколаєва,
Н.К.Скляренко, Л.П.Смолякова та ін.) у структурі комунікативної компетентності
виокремлюють такі її складові, як лінгвістична, вербально-когнітивна,
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метакомунікативна, соціолінгвістична, дискурсивна, стратегічна та інші види
компетенцій.
Отже, специфіка формування комунікативної компетентності, її змістове
наповнення залежить від віку дітей, навчального закладу, мови і умов
спілкування.
У Базовому компоненті дошкільної освіти у змістовій лінії «Мовлення
дитини» передбачається формування у дітей-випускників дошкільних закладів
фонетичної, лексичної, граматичної, мовленнєвої і комунікативної компетенцій.
До випускника дошкільного закладу ставляться такі вимоги щодо його
мовленнєвої компетенції:
- Володіє українською розмовною мовою. Легко й невимушено спілкується
з дорослими та дітьми. Підтримує розмову відповідно до ситуації, зрозумілості
теми та зацікавленості. Доречно застосовує мовленнєві і не мовленнєві засоби.
Відповідно до ситуації регулює силу голосу, темп мовлення, використовує
засоби інтонаційної виразності. Володіє формулами мовленнєвого етикету.
Орієнтується у ситуації спілкування; виявляє ініціативу або коректно припиняє
розмову. Володіє монологічним мовленням. Здатна висловлювати свою думку
чітко, логічно, образно, переконливо. Вміє самостійно складати розповіді [1].
Щоб сформувати у дітей дошкільного віку мовленнєву компетенцію
необхідна відповідна професійно-мовленнєва підготовка майбутніх вихователів
ВНЗ.
Професійно-комунікативну готовність майбутніх педагогів дошкільних
навчальних закладів до навчання рідної мови розглядаємо як сукупність
лінгвістичних, лінгводидактичних та народознавчих знань, умінь і навичок, що
визначають
професійно-мовленнєву
і
комунікативну
спрямованість
педагогічної діяльності вихователя: нормативність, виразність, образність його
мовлення.
Кінцевим результатом професійно-комунікативної готовності майбутніх
вихователів виступає сформованість у них комунікативної компетентності, що
передбачає уміння спілкуватись з дітьми на етапі дошкільного дитинства.
У змісті комунікативної компетентності виокремлюємо такі складові:
мовна, мовленнєва, народознавча, лінгводидактична компетенції.
Мовну компетенцію розуміємо як інтегральне явище, що охоплює цілу низку
спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, стратегій і тактик мовленнєвої
поведінки, настановою задля успішного здійснення мовленнєвої діяльності в
конкретних умовах спілкування. Це засвоєння, усвідомлення мовних норм, що
історично склались у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці
української мови та адекватне їх використання у педагогічній діяльності у процесі
спілкування та навчання дітей рідної мови в дошкільному закладі.
154

Мовленнєву компетенцію розглядаємо як уміння адекватно й доречно
практично застосовувати мову в конкретних ситуаціях спілкування і навчання,
використовуючи задля цього як мовні, так і немовні (міміка, жести, рухи) та
інтонаційні засоби виразності мовлення.
Народознавча компетенція - це обізнаність майбутніх вихователів з
народними українськими символами, оберегами, народними традиціями і
звичаями, обрядами, національними святами; використання в активному
мовленні з дітьми народознавчої лексики, малих форм українського фольклору
(прислів'я, приказки, забавлянки, утішки, загадки, скоромовки, образні вирази,
зачини та кінцівки до казок тощо).
Лінгводидактична компетенція - це вміння вихователя прогнозувати, планувати
і здійснювати мовленнєву діяльність з дітьми як на заняттях, так і в повсякденній
діяльності (ігровій, дозвіллєвій, театральній тощо), адекватно оцінювати її
результати.
У межах кожного виду компетенцій було виокремлено відповідні
показники: обізнаність студентів з теоретичними лінгвістичними поняттями,
фонетикою, лексикологією, морфологічною і синтаксичною системами,
літературними нормами української мови (мовна компетенція); вміння
адекватно і доречно застосовувати мову в конкретних ситуаціях спілкування з
дітьми,
виразність мовлення, використання формул мовленнєвого
етикету(мовленнєва компетенція); обізнаність з українськими народними
традиціями, звичаями, святами, оберегами, з програмно-методичним
забезпеченням навчально-виховного процесу дошкільного закладу, наявність
народознавчої лексики в мовленні студентів, вживання та розуміння, знання
прислів'їв, приказок, загадок, лічилок та інших форм українського фольклору
(народознавча компетенція); вміння планувати роботу з розвитку мовлення,
складати конспекти і сценарії занять і свят, обізнаність методами, прийомами,
формами, засобами навчання дітей рідної мови, вміння коригувати,
контролювати і оцінювати результати навчально-мовленнєвої діяльності дітей.
На підставі означених показників було спрогнозовано та схарактеризовано
чотири рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх
вихователів: високий, достатній, допустимий, критичний. Високий рівень
характеризувався сформованими навичками спілкування у різних видах
професійно-комунікативної діяльності, адекватно ситуації і адресата
спілкування. Мовленнєва правильність відповідає нормам сучасної літературної
української мови. Темп та інтонаційна мелодика нормальні, відсутні
незаплановані паузи. Студенти вміють творчо встановлювати контактнокомунікативні мовленнєві зв'язки, створювати мовленнєві ситуації-стимули.
Вони достатньо повно володіють професійно необхідним мовленнєвим
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народознавчим і фольклорним матеріалом, що використовується з певною
дидактичною метою. Методично грамотно проводять заняття з навчання дітей
рідної мови. Оптимально використовують міжмовні зв'язки.
Достатній рівень характеризувався такими ознаками: сформованість
уміння і навички спілкування українською мовою адекватно мовленнєвої
ситуації. Правильність мовлення відповідає нормам літературної вимови.
Трапляються поодинокі помилки під впливом російської мови, що не
заважають акту комунікації. Монологічне мовлення характеризується
інформативністю, розгорнутістю, адекватністю темі висловлювання(подекуди
трапляються відхилення від теми), емоційністю, композиційною завершеністю.
Вміють створити необхідну ситуацію, що стимулює спілкування.
Допустимий рівень: комунікативні вміння і навички сформовані
недостатньо. Темп мовлення уповільнений, з паузами. У мовленні відчутний
вплив російської мови як на лексичному, так і на фонетичному рівнях.
Критичний рівень: відчувають труднощі у спілкуванні українською мовою,
особливо в розмовному і діалогічному мовленні. Наявні всі види інтерференцій
(лексична, граматична, фонетична), відсутня ініціатива і бажання спілкуватися
українською мовою. Не знають малих жанрів українського фольклору. Мають
недостатні знання з методики навчання дітей рідної мови. Монологічне
мовлення зв'язне, послідовне, діалогічне, розмовне мовлення одноманітне,
відчувають труднощі у вживанні формул українського етикету. Недостатньо
використовують у своєму мовленні малі жанри українського фольклору;
обізнані з методикою навчання дітей рідної мови.
Базою дослідження виступили студенти 1-3 курсів факультету
дошкільного виховання Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д.Ушинського. В експерименті взяло участь 220
студентів.
Результати констатувального етапу експерименту засвідчили відсутність
високого рівня сформованості комунікативної компетентності у студентів 3
курсу. На достатньому рівні перебувало всього 24% студентів експериментальної
і 22% - контрольної груп. На достатньому рівні було 34% студентів в
експериментальній і 32% - у контрольній групах. Значна частина студентів
знаходилась на критичному рівні: 42% експериментальної і 46% -контрольної
груп.
Педагогічними умовами організації експериментального навчання
виступили: занурення студентів в активну мовленнєву діяльність (як навчальну,
так і позанавчальну); орієнтація студентів на національну спрямованість
навчально-мовленнєвої роботи в дошкільному закладі; збільшення питомої ваги
«національного компонента освіти» в чинних програмах з лінгводидактики та
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інших фахових дисциплін вищих навчальних закладів дошкільного профілю;
забезпечення міжпредметних зв'язків у викладанні фахових дисциплін щодо
збагачення словника студентів лексикою; розробка і впровадження нових
навчальних курсів з української лінгводидактики; залучення студентів до
науково-дослідної роботи з лінгводидактики; стимулювання оцінно-контрольних
дій студентів, що сприятиме формуванню адекватної самооцінки і взаємооцінки
результатів навчально-мовленнєвої діяльності; реалізація студентами одержаних
знань у процесі педагогічної практики в дошкільних навчальних закладах.
Експериментальне навчання відбувалось за трьома послідовними етапами:
когнітивно-збагачувальним, практично-діяльнісним і продуктивно-творчим.
Метою першого, когнітивно-збагачувального етапу, було збагачення знань
і словника студентів з лінгвістики, лінгводидактики і народознавства фахової
спрямованості. На цьому етапі реалізувалися такі педагогічні умови: орієнтація
студентів на національну спрямованість навчально-мовленнєвої роботи в
дошкільному закладі; збільшення питомої ваги «національного компонента
освіти» в чинних програмах з лінгводидактики та інших фахових дисциплін
вищих
навчальних
закладів
дошкільного
профілю;
забезпечення
міжпредметних зв'язків у викладанні фахових дисциплін щодо збагачення
словника студентів професійною лексикою; розробка і впровадження нових
навчальних курсів.
Засобами реалізації змістового аспекту експерименту виступили
розроблені нами нові програми і навчальні курси: «Дошкільна лінгводидактика:
теорія і методика навчання дітей рідної мови», «Методика організації
художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільному закладі», «Методика
народознавчої роботи в дошкільному закладі», «Методика ознайомлення дітей з
довкіллям у сучасному дошкільному закладі». Крім того, було реалізовано
принцип міждисциплінарного інтегрованого зв'язку щодо формування у
студентів комунікативної компетентності.
Змістовий аспект другого етапу експериментальної роботи становили
виокремлені нами прогностичний і оцінно-регулятивний чинники. Вони
передбачали формування у студентів таких умінь: уміння планувати
мовленнєву роботу з дітьми; вміння складати сценарії українських народних
свят; уміння оцінювати та аналізувати конспекти занять і плани навчальновиховної роботи з дітьми; вміння оцінювати та аналізувати сценарії
національних свят; володіння діагностичними методиками виявлення рівня
розвитку мовлення дітей дошкільного віку. На другому етапі реалізувались такі
педагогічні умови, як забезпечення міжпредметних зв'язків і стимулювання
оцінно-контрольних дій студентів, що сприятиме формування адекватної
самооцінки і взаємооцінки результатів навчально-мовленнєвої діяльності.
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Формами навчання були: практичні і лабораторні заняття, відвідування і
перегляд занять і розваг народознавчої спрямованості в дошкільних закладах,
дослідницька діяльність студентів у дошкільних закладах.
На третьому, продуктивно-творчому етапі, стимулювали студентів до
творчого використання набутих знань, умінь і навичок за показниками всіх
чинників:лексичного,народознавчого,лінгводидактичного,комунікативного,
оцінно-регулятивного. На цьому етапі реалізувались такі педагогічні умови:
залучення студентів до науково-дослідної діяльності; реалізація студентами
одержаних знань у процесі педагогічної практики в дошкільних навчальних
закладах. Формами роботи виступили: педагогічна практика, гурток «Мовлення
і діти», підготовка курсових і дипломних робіт, науково-практичної
конференції, конкурси наукових студентських робіт.
За результатами прикінцевого зрізу відбувались відчутні позитивні зміни
за всіма показниками у студентів експериментальних груп. Так, до високого
рівня готовності піднялось 42% студентів (у контрольній групі цей рівень був
відсутнім), на достатньому - стало 46% студентів (було 24%) і надопустимому
рівні залишилось 12% (було 34%), критичний рівень був відсутнім.
У контрольній групі на достатньому рівні виявилось 26% студентів (було
22%) і на критичному рівні перебувало ще 34% (було 46%) майбутніх фахівців.
У процесі дослідження було виявлено, що формування комунікативної
компетентності студентів проходить певні послідовні стадії, а саме: збагачення та
уточнення системи знань з українського мовлення у процесі вивчення відповідних
тем у фахових дисциплінах лінгвістичної і народознавчої спрямованості;
активізація набутих знань, формування мовленнєвих умінь і навичок щодо роботи
з дітьми у процесі практичних і лабораторних занять з фахових дисциплін;
практичне втілення набутих знань і вмінь, сформованих навичок мовленнєвої
роботи в активній професійно-мовленнєвій діяльності, в ході педагогічної
практики; усвідомлення майбутніми вихователями місця і значення мовленнєвої
роботи в навчально-виховній системі дошкільного закладу.
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Компетентностный
поход
в
процессе
профессиональной
подготовкибудущих воспитателей дошкольных учреждений
В статье раскрыто понятие профессионально - коммуникативная готовность
будущих воспитателей к обучению детей родному языку, коммуникативная
компетентность и ее структура, языковая и речевая компетенции.
Представлено
экспериментальную
методику
формирования
коммуникативной компетентности у будущих воспитателей дошкольных
учреждений, анализ полученных результатов, эффективные педагогические
условия сформированности основного ключевого понятия исследования.
A.M.Bogush
The competence-based approach at the professional training of the future
pedagogues of the preschool institution.
The article deals with notions ‘professional communicative readiness of the future
pedagogues to teaching children native language’, ‘communicative competence’, it’s
structure, ‘language competence’ and ‘speech competence’.
An experimental methodic of forming communicative competence of the future
preschool pedagogues, analysis of the achieved results of the research, pedagogical
arrangements of forming the basic notion of the research are represented in the article.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
У статті розглядається проблема модернізації підготовки майбутніх
педагогів у ВНЗ на основі упровадження компетентнісного підходу навчання
студентів.
Особливості
організації
компетентністного
процесув
педагогічному ВНЗ, орієнтація його на використання сучасних інтерактивних
технологій навчання та наближення навчального процесу до реально існуючих
професійних ситуацій. Розглянуті шляхи реалізації та деякі труднощі, що
виникають в розглянутому підході, а також певні зміни в методичній
організації діяльності студентів та інтенсивного використання в навчальному
процесі інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
Ключові слова: інновації, інтерактивні технології, компетентність,
компетенції, компетентнісний підхід, модернізація, навчальний процес.
Постановка проблеми. Нині в усіх Європейських країнах і в Україні
відбувається процес оновлення вищої освіти в напрямі формування в студентів
ключових (базових) компетенцій. Суспільству потрібні фахівці нової формації,
активні, творчі мислячі, здатні до самостійного пошуку наукової інформації та
застосування наукових знань на практиці. Вітчизняні та зарубіжні вчені справедливо
вважають, що перспективним підходом у професійній підготовці людини, яку треба
навчити діяти активно і конструктивно, є компетентнісний підхід.
Упровадження компетентістного підходу в навчання студентів у ВНЗ
сприятиме модернізації традиційного підходу, пріоритетом якого є формування
знань, умінь і навичок.
Науковці зазначають, що проблема традиційної, знаннєво-орієнтованої освіти
полягає в суперечності між достатньо високим рівнем засвоєння студентами
предметних теоретичних знань і значними труднощами їх використання в
практичній діяльності, тобто компетентністний підхід у підготовці фахівців
передбачає не просту трансляцію знань, умінь і навичок від викладача до
студента, а формування в майбутніх випускників професійної компетентності.
Такий випускник має бути конкурентоздатним на ринку праці. Компетентна
людина вільно володіє власною професією й орієнтується в суміжних галузях
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діяльності, готова до постійного професійного зростання, має соціальну і професійну
мобільність.
У зв’язку з цим основним завданням освітньої політики вважається забезпечення
сучасної якості освіти на основі збереження її фундаментальності і відповідності
актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави [5, с. 30].
Аналіз попередніх досліджень свідчить, що само поняття компетентістного
підходу прийшло до нас із західноєвропейської системи професійної освіти (в
цій системі використовується термін «навчання на основі компетенції»).
Вперше концепція опису освіченості людини стала активно розвиватися
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. під впливом моделей освіти в США та
західній Європі.
Нині компетентістний підхід у межах Болонського процесу розглядається
українськими і закордонними вченими: В. Байденком, В. Болотовим,
А. Вербицьким, А. Марковою, В. Сєріковим, А. Хуторським, І. Зимньою,
Н. Бібік, О. Локшиною, О. Овчарук, О. Пометун та ін.
У дослідженнях вчених компетентність розглядається неоднозначно і
трактується достатньо широко. Різноманітні трактовки цього поняття зумовлені
різними теоретичними підходами дослідників, а також особливостями
структури діяльності фахівців різних професійних галузей.
Учені зазначають, що нині «компетенція» виступає основним поняттям у
модернізації змісту освіти. Компетентнісний підхід до освіти не заперечує
необхідності формування знаннєвої бази (компетентності); мова йде про
компетенції як інтегральний результат.
Мета статті полягає в розгляді використання компетентнісного підходу в
процесі модернізації підготовки майбутніх педагогів.
Виклад основного матеріалу. В теорії компетентнісного підходу виділяють
два базових поняття: компетенція і компетентність. При цьому компетенція
включає сукупність взаємозв’язаних якостей особистості, що задаються за
відношенням до певного кола предметів, процесів.
Компетентність співвідноситься з володінням, наявністю в людини
відповідних компетенцій, включаючи його особисте ставлення до неї та
предмету діяльності [2, с. 1]. За думкою В. Болотова і В. Серікова
компетентнісний підхід висуває на перше місце не інформативність студента, а
вміння розв’язувати проблеми, що виникають в таких ситуаціях:
− в процесі пізнання і пояснення явищ дійсності;
− в оволодінні сучасною технікою;
− у взаєминах людей в етичних нормах, в оцінці власних вчинків;
− у практичному житті в процесі виконання соціальних ролей громадянина;
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− у правових нормах і адміністративних структурах, у користувацьких і
естетичних оцінках;
− у виборі професії й оцінці своєї готовності до навчання в професійному
навчальному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринок праці;
− за необхідністю розв’язувати власні проблеми: життєвого самовизначення,
вибору стилю й образу життя, способів розв’язування конфліктів [1, с. 11].
Усі дослідники зазначають, що компетентністний підхід підсилює
практичну спрямованість педагогічної освіти, підкреслює необхідність
одержання досвіду діяльності, вміння на практиці реалізовувати знання. Тому
формування педагогічної компетентності не закінчується набуттям кваліфікації
вчителя; її розвиток продовжується впродовж усієї професійної діяльності
вчителя.
Як наголошують російські науковці В. Болотов і В. Сєріков,
компетентність виступає результатом навчання, не прямо випливає з нього, а є
наслідком саморозвитку індивіда й узагальнення особистісного і діяльнісного
досвіду [1].
Таке навчання дозволяє оптимально адаптуватися до реальної діяльності і
використовувати компетенції в різних ситуаціях. Так, у навчальному процесі,
побудованому на основі компетентісного підходу, встановлюється залежність між
знаннями та вміннями, підпорядкування набутих знань професійним умінням. Це
сприяє тому, що освіта є для студента особистісно значимою і набувається в
процесі
активної
пізнавальної
самостійної
діяльності:
навчальної,
квазіпрофесійної і професійної; до сфери діяльності вчителя постійно залучаються
нові, більш складні проблеми, що вимагають нових підходів до їх розв’язання.
Виходячи з поняття компетентності як результату одержання освіти у ВНЗ,
освітній процес необхідно будувати таким чином, щоб у ньому виникали
проблемні ситуації, що наближені до реально існуючих професійних ситуацій,
котрі дають можливість майбутнім вчителям реалізувати професійні
педагогічні компетенції. За таких умов підготовка майбутніх учителів у
педагогічному ВНЗ буде наближеною до реальних умов і дозволить підготувати
випускників до розв’язання реальних професійних задач, тобто оволодіння
знаннями зі змісту навчального предмета і засобів оцінки його засвоєння,
організацією групової роботи учнів і планування їхнього дослідною діяльністю.
Все це вимагає систематичної роботи щодо засвоєння, використання і
вдосконалення компетенцій майбутніх учителів у навчальному процесі.
Особливістю компетентнісного підходу до організації навчального
процесу в педагогічному ВНЗ є орієнтація його на навчання, активне і
самостійне оволодіння студентами теоретичними і прикладними знаннями, що і
закладено в побудові навчальних планів відповідно до Болонської декларації.
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Значне збільшення самостійної роботи студентів сприяє підсиленню їхньої
відповідальності за власні результати діяльності. За цієї умови значно
зменшується навантаження на студента, що реалізується за рахунок його
індивідуальної траєкторії розвитку, врахування його пізнавальних і
індивідуальних особливостей. Результати такого навчання надають можливість
засвоєння студентами досвіду виявлення проблеми, набуття навичок її
дослідження, проектування, співпраці, застосування вже відомих і набуття
новітніх технологій одержання продукту власної діяльності, оцінювання його
якості і можливостей використання.
Зміни, що відбуваються в навчальному процесі необхідні, але недостатні
щодо формування педагогічної компетентності студента. Важливим є
систематичне оновлення змісту навчальних предметів, методик і технологій
підготовки студентів до професійної діяльності в навчальному закладі,
розробки і впровадження більш надійної і ефективної системи оцінки
готовності починаючого вчителя до педагогічної діяльності.
Все це вимагає певних змін у методичній організації діяльності студентів і
створення умов для розвитку професійних знань і вмінь, досвіду і способів
перетворення творчої діяльності, адаптації до роботи навчального закладу, а
також розвитку здібностей самостійного розв’язку проблем. Для розв’язання
основних завдань побудови навчального процесу на компетентнісній основі
необхідно:
- здійснити концентрацію зусиль на головному, тобто цілей, що визначатимуть
першочергові задачі, зміст, порядок і перспективи подальшої роботи
формування педагогічної компетентності студентів;
- дотримуватись ясності і відкритості в спільній діяльності «викладач –
студент», що надає можливість викладачам і студентам орієнтуватися в
процесі формування педагогічної компетентності;
- створення і дотримання еталону оцінки рівня сформованості професійної
педагогічної компетентності.
Важливим в умовах компетентнісного навчання є питання вибору форм і
методів навчання студентів, коли формування знань і вмінь здійснюється в
практичній діяльності студентів; роботі в групі; використання активних форм і
методів навчання; інноваційних технологій продуктивного навчання та ін.
Нині в навчальному процесі ВНЗ широкого використання набули проектні
технології: телекомунікаційні проекти, проекти за технологією Інтел «Навчання
для майбутнього», Веб-квести.
Наприклад, студенти – майбутні педагоги, вивчаючи німецьку мову, навчаються
за проектною технологією Веб-квест. Наведемо приклад проекту за темою: «Schul –
undLehrjahre», який виконують студенти з використанням телекомунікаційної мережі.
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Навчання з використанням методу проектів сприяє розвитку навичок
самостійного одержання знань, використання інноваційних технологій
навчання, за умови наявних предметних знань уже одержаних під час навчання
у ВНЗ та з урахуванням засвоєння нових.
Використання в навчальному процесі ВНЗ неімітаційних та імітаційних
методів навчання дозволяє залучати студентів до активної пізнавальної діяльності,
розвитку інтересу до майбутньої професії, сформувати самостійність і
відповідальність за прийняті рішення. Особливого значення набуває правильна
організація самостійної роботи студентів з дотриманням умов:
- поєднання аудиторної і позааудиторної самостійної роботи та методик її здійснення;
- створення необхідного навчально-методичного забезпечення самостійної роботи;
- здійснення систематичного контролю за результатами самостійної роботи студентів.
Прикладом сучасного підходу до створення цих умов може бути
використання єдиного інформаційного освітнього середовища у ВНЗ, в якому
працює корпоративна мережа з виходом в Інтернет.
Наведемо для прикладу електронний навчально-методичний комплекс з
дисципліни: «Системи керування базами даних».
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Наведемо структуру ЕНМК:
І блок – методичний, складається з анотації та методичних рекомендацій
для користувача та викладача; державний стандарт з дисципліни або навчальна
програма, тематичний план і робоча програма.
ІІ блок – навчальний, складається з теоретичної частини, що містить:
матеріали лекцій, лабораторні роботи, додаткові навчальні матеріали, словник і
глосарій, електронний практикум та практичну частину.
ІІІ блок – контроль знань: контроль успішності, тести, самостійна робота,
практичні завдання, питання до екзамену, тести, роботи студентів.
ІV блок – література: основна, додаткова, інтернет-джерела.
Кожний студент одержує вільний доступ до навчальних матеріалів,
незалежно від часу і місця знаходження має змогу виконувати різні види
навчальних робіт, результати виконання яких фіксуються в електронному
журналі. Таким чином виконуючи самостійну роботу, аналізуючи власні
результати, студент демонструє рівень сформованості власної компетентності.
Проблема побудови в навчальному процесі на компетентнісній основі має
певні труднощі. Це пояснюється низькою активністю впровадження
компетентнісного підходу в навчальному процесі, а це явище можна пояснити
інертністю професорсько-викладацького складу, відсутністю бажання перебудови
своєї діяльності, оволодіння інноваційними технологіями навчання, що пов’язане
з модульною організацією навчального процесу, єдиною системою залікових
одиниць (кредитів), якісно новим підходом до оцінки результатів навчання.
Іншою проблемою тут є відсутність нормативного і методичного
забезпечення оцінки компетенції. Тому для якісної підготовки фахівців
необхідно створити систему оцінки компетенції, що має враховувати запити
користувачів і цільові орієнтири освіти.
Висновок. На підставі розглянутого можна виокремити особливості
побудови навчального процесу на компетентнісній основі:
- залучення студентів до активної діяльності з планування, реалізації,
оцінювання і корекції процесу їхньої підготовки до педагогічної діяльності в
навчальному закладі;
- організація спільної діяльності з викладачем щодо визначення власної
освітньої траєкторії;
- організація спільної діяльності з розробки освітніх проектів;
- участь в реальній педагогічній діяльності в якості викладача в період
педагогічної практики;
- розвиток самостійного творчого і відповідального ставлення до навчання;
- підвищення мотивації і стимулювання до самовдосконалення.
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У сучасних умовах підготовки майбутніх педагогів необхідно вивчати потреби
і запити роботодавців, тобто навчальних закладів, в яких будуть працювати
випускники педагогічних ВНЗ, удосконалювати зміст, форми і методи організації
педагогічної практики студентів. Тісна співпраця між вищими навчальними
закладами і роботодавцями дозволить не тільки ВНЗ випускати конкурентоздатних
фахівців, а й роботодавцям надавати їм робочі місця.
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2.
3.
4.
5.
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В статье рассматривается проблема модернизации подготовки будущих
педагогов в ВУЗе на основевнедрениякомпетентностного похода в
обучениестудентов. Особенностямиорганизациикомпетентностного похода к
осуществлению ученого процесса в педагогическомВУЗе, ориентацияего на
использованиесовременныхинтерактивныхтехнологийобучения и приближения
ученого
процесса
к
реальнымпрофессиональным
ситуаціям.
Рассмотреныпутиреализации, а также некоторые трудности, которые
возникают в даном подходе, а также определенные изменения в методической
организации деятельности студентов и интенсивного использования в учебном
процессе информационно-коммуникационных технологий обучения.
The modernization problem of future teachers’ training in higher educational
establishment on the basis of competence approach application in students’
education has been considered in the article. Peculiarities of competence process
organization in higher pedagogical educational establishment, its orientation onto
usage of modern interactive education technologies and approaching of educational
process to real professional situations. The ways of realization and some difficulties
that occur in the analyzed approach and also some changes in methodical
organization of students’ activity and intensive use of informative-communicative
education technologies in educational process have been considered in the article.
Ключевые
слова:
инновации,
интерактивные
технологии,
компетентность, компетенции, компетентностный подход, модернизация,
учебный процесс.
Keywords:innovation, interactive technology, competence, competence,
competence approach, modernization, educational process.
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СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
У статті обґрунтовано необхідність здійснювати професійну підготовку
фахівців у рамках компетентнісного підходу, що орієнтує освіту з процесу на
результат; показано актуальність вивчення даного феномену. Розглянуто
різноманітні наукові підходи до проблеми професійної компетентності вчителя;
проаналізовано зміст і структуру професійної компетентності фахівців;
узагальнено сутність понять «компетентність», «компетенції».
Ключові слова: професійна підготовка вчителя, компетентність,
компетенції, педагогічна майстерність.
Одним із шляхів поширення освітнього простору України слід вважати
необхідність створення умов для підвищення якості професійної освіти. Інтеграція
освіти України в європейський освітній простір передбачає підготовку вчителя
нової
генерації;
формування
компетентного,
висококваліфікованого
конкурентоспроможного фахівця, який буде відповідати міжнародним вимогам та
стандартам якості. З огляду на зазначене, формування готовності майбутнього
вчителя до професійної діяльності і його педагогічної майстерності як атрибутивної
складової педагогічної дії у сучасних умовах набуває особливої значущості.
Завданнями статті є: розглянути сутність понять «компетентнісний
підхід», «компетентність», «компетенції» та встановити їх значення для
формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя.
Переважна більшість педагогів-науковців і освітян-практиків переконані,
що підготовка фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватися на новій
концептуальній основі в рамках компетентнісного підходу (Л. Архипова,
І. Васильєв, Н. Волкова, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Пометун). Основні
положення компетентнісного підходу – це побудова стандартів вищої освіти
нового покоління на основі професійної спрямованості; необхідність переходу
від кваліфікаційної характеристики до компетенції, що дозволяє людині
знаходити рішення в будь-яких професійних і життєвих ситуаціях та
уможливлює діяльність освіченої особистості незалежно від локального чи
глобального ринку праці. Нині саме компетентнісний підхід є тим
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пріоритетним напрямом, що орієнтує освіту на всі її вектори: навчання,
самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію й розвиток індивідуальності.
Утвердження такого підходу в професійній освіті означає переорієнтацію з
процесу на результат у його діяльнісному вимірі (М. Михайліченко).
Відомі різні підходи до визначення сутності професійної підготовки з
позиції сучасної психолого-педагогічної науки. Загалом, професійну підготовку
науковці визначають як процес формування фахівця для певної галузі
діяльності, оволодіння ним певним родом занять, професією.
З точки зору О. Отич, професійно-педагогічна підготовка – це процес та
результат засвоєння майбутнім учителем професійно-педагогічних знань, умінь
та навичок, у ході якого відбувається формування його готовності до
здійснення професійно-педагогічної і виробничо-технологічної діяльності у
професійних закладах освіти різних профілів та рівнів акредитації і розвиток
його творчої індивідуальності [6, с. 24].
Ю. Сенько вважає, що результатом професійної підготовки майбутнього
вчителя є готовність випускника вищої педагогічної школи до педагогічної
діяльності, а результатом професійної педагогічної освіти є професійна
компетентність. Учений зазначає, що готовність до професійної діяльності як
новоутворення майбутнього вчителя є фундаментом його професійної
компетентності, тобто готовність і компетентність – це рівні професійної
педагогічної майстерності, вони є інтегральним багаторівневим особистісним
новоутворенням, яке характеризує ступінь підготовленості до діяльності.
В одному із трактувань поняття “педагогічна майстерність” І. Зязюн визначає
його як високий рівень професійної діяльності викладача й пояснює:
“Конкретні показники майстерності виявляються у високому рівні виконавства,
якості праці, доцільних, адекватних педагогічним ситуаціям діях викладача,
досягненні високих результатів навчання і виховання” [3, с. 360]. О. Отич
професійно-педагогічну майстерність визначає як сукупність своєрідно
поєднаних
індивідуально-психологічних,
соціально-психологічних
та
професійних якостей педагога, що забезпечують досягнення ним високого рівня
самоорганізації професійно-педагогічної діяльності на рефлексивній основі та
свободу вияву його творчої індивідуальності [6, с. 23–24]. Учена зауважує, що
професійно-педагогічна майстерність студентів професійно-педагогічних
навчальних закладів формується у ході її професійно-педагогічної підготовки.
Розкриваючи сутність педагогічної діяльності, Т. Леонтьєва зазначає:
“Професія вчителя має свою специфіку, яка полягає в тому, що він працює з
Людиною, а отже його власна особистість є могутнім робочим інструментом, і чим
досконаліше цей інструмент, тим успішніше професійний результат, саме в
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педагогічній професії відбувається особистісне зростання, а розвиток професійної
компетентності є неодмінною умовою досягнення професіоналізму” [1, с. 34].
Ефективність професійної підготовки майбутнього фахівця і якість освіти
загалом визначаються рівнем сформованості професійної компетентності
сучасного вчителя.
І. Зязюн відзначає, що під компетентнісним підходом розуміється єдина
система визначення мети, відбору змісту, організаційного й технологічного
забезпечення процесу підготовки вчителя на основі виокремлення спеціальних,
загальних і ключових компетенцій, що гарантують високий рівень і
результативність професійно-педагогічної діяльності вчителя. Послуговуючись
цим, учений окреслив його функції:
1. Компетентнісний підхід дозволяє більш точно визначити номенклатуру й
логіку розвитку значущих у професійному плані педагогічних знань і вмінь,
що відповідають сучасним поняттям “педагогічна культура”, “педагогічна
творчість”, “педагогічна майстерність”.
2. На його основі можна більш точно визначити орієнтири в конструюванні
змісту педагогічної освіти.
3. Визначення ключових, загальних і спеціальних компетенцій дозволяє
розробити більш точну й діагностично вивірену систему вимірів рівня
професійно-педагогічної компетенції майбутнього спеціаліста на всіх етапах
його підготовки.
4. Компетентнісний підхід, що відображає уявлення про професіоналізм і ділові
якості сучасного вчителя, зумовлює позитивний уплив на розвиток
інноваційних процесів у системі педагогічної освіти [2, с. 14].
На думку С. Якубовської, компетентнісний підхід у професійній підготовці
фахівців – це спрямованість педагогічного процесу на формування й розвиток
ключових (основних) і предметних (професійних) компетентностей
особистості. Результатом такого процесу виступає загальна компетентність
людини, що є сукупністю ключових компетентностей або інтегрована
характеристика особистості, яка сформована у процесі навчання й містить
знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.
Визначальними категоріями компетентнісного підходу в освіті є поняття
“компетенції” та “компетентності”, які в педагогічній науці досить плідно
розробляються і різнобічно розглядаються.
Тлумачний словник В. Бусела подає досить схожі визначення цих понять:
“компетенція” – 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло повноважень якоїнебудь організації, установи чи особи; “компетентність” – властивість за
значенням компетентний; “компетентний” – 1) який має достатні знання в якій169

небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на
знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження, повноправний,
повновладний.
Обидва терміни походять з латинської мови і мають у своїй основі один і той
же словотвірний корінь: compete, від якого походить “competentia” (компетенція),
що означає коло питань, у яких людина добре обізнана, володіє знаннями й
досвідом, і compete (компетентність) – відповідати, бути годящим, здатним.
Для розподілу загального й індивідуального потрібно відрізняти поняття
“компетенція” і “компетентність”, які часто використовуються як синоніми.
Широке визначення поняття “компетентність” подає І. Зязюн, який
розкриває його в соціально-педагогічному контексті та вважає, що
компетентність як екзистанціональна властивість людини є продуктом власної
життєтворчої активності людини, ініційованої процесом освіти. Учений
зазначає: “Компетентність як властивість індивіда існує в різних формах – як
високий рівень умілості, як спосіб особистісної самореалізації (звичка, спосіб
життєздатності, захоплення); як деякий підсумок саморозвитку індивіда, форма
вияву здібностей тощо” [4, с. 17].
На думку А. Хуторського, компетенція – це сукупність взаємозалежних
якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються
відповідно до певного кола предметів і процесів, і необхідні для якісної
продуктивної діяльності відносно них. Компетентність учений розглядає як
інтегральне утворення, куди входить система теоретичних знань, практичних
умінь, соціально значущих і професійно важливих якостей, набутого досвіду,
взаємозв’язок яких забезпечує результативність професійної діяльності
вчителя, тобто володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її
особистісне відношення до неї й до предмету діяльності.
М. Михайліченко зазначає, що компетентність, по-перше, є сукупністю
особистісних якостей студента (ціннісно-змістових орієнтацій, знань, умінь,
навичок, задатків), зумовлених досвідом його діяльності у визначеній соціально й
особистісно значущій сфері; по-друге, це володіння студентом відповідною
компетенцією (компетенціями), що включає його особистісне ставлення до неї як
до предмету діяльності; компетенція, у свою чергу, визначається вченим як
відчужена, наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки
студента, необхідна для його якісної продуктивної діяльності у визначеній сфері.
Компетентність
учителя
обов’язково
передбачає
сформованість
педагогічної свідомості, що базується на розвиненому педагогічному мисленні.
Бути компетентним – значить уміти мобілізувати в певній професійній ситуації
набуті знання і досвід (О. Гура), тобто педагог повинен не просто давати
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знання, а виражати своє ставлення, бачення, розуміння того, що говорить, і
студент робитиме те саме. Компетентність – це специфічна здатність, що дає
змогу ефективно розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях.
З точки зору В. Сластьоніна, професійна компетентність педагога – це
вираження особистих можливостей педагога, що дозволяють йому
самостійно й достатньо ефективно вирішувати педагогічні задачі, а для
цього вчителеві необхідно знати педагогічну теорію, уміти і бути готовим
застосувати її на практиці.
У 90-х роках ХХ ст. Є. Кузьмін, Н. Кузьміна дослідили необхідність
поняття “професійно-педагогічна компетентність”, на трактування якого
досить часто спираються сучасні науковці, вивчаючи проблеми професійнопедагогічної компетентності. На думку Н. Кузьміної, професійнопедагогічна компетентність полягає в обізнаності у таких галузях:
спеціальній (дисципліни, яку викладає педагог, науки, мистецтва, які ця
дисципліна акумулює); методичній (у галузі засобів, форм і методів
педагогічного впливу); психологічній (у галузі врахування особливостей
відображення впливу педагогічної дії на психічний розвиток особистості).
Професійно-педагогічна компетентність, за визначенням автора, – це
здатність педагога перетворювати спеціальність, носієм якої він є, у засіб
формування особистості з урахуванням обмежень і приписів стосовно
навчально-виховного процесу та відповідно до вимог педагогічної норми, у
якій він здійснюється; це сукупність умінь педагога як суб’єкта
педагогічного впливу особливим чином структурувати наукове і практичне
знання з метою кращого вирішення педагогічних завдань [5, с. 89–90].
І. Зязюн визначає професіонально-педагогічні компетентності вчителя як
процесуально важливі якості, пов’язані з властивостями інтегральної
індивідуальності педагога; здатність педагога перетворити спеціальність на
засіб формування особистості учня з урахуванням обмежень, розпоряджень,
вимог, у полі яких вона розвивається; працю вчителя, у якій на достатньо
високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування,
реалізується особистість учителя, досягаються хороші результаті в учінні та
вихованні школярів; знання й досвід, що уможливлюють професійне,
грамотне вирішення питань учіння та виховання; сукупність професійнопедагогічних компетенцій [2, с. 14].
У документах Міжнародної комісії Ради Європи поняття компетентності
розглядається як загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи
навчання, ключові кваліфікації, крос-навчальні вміння або навички, ключові
уявлення, опори або опорні знання. На думку експертів Ради Європи,
171

компетентності передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати
на індивідуальні й соціальні потреби, комплекс ставлень, цінностей, знань і
навичок. Згідно з трактуванням Міжнародного комітету стандартів для навчання,
виконання та управління, поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано здійснювати певну діяльність, виконувати завдання або роботу. При
цьому поняття компетентності містить перелік знань, навичок та уявлень, що дають
змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на
досягнення стандартів у професійній галузі або певній діяльності [7, с. 6].
Узагальнюючи різні погляди вчених, зазначимо, що компетентнісний підхід
зорієнтовано на кінцевий результат освітнього процесу, і він спрямовується на
формування в майбутнього фахівця готовності ефективно використовувати
потенційні можливості (знання, уміння, навички, цінності, психологічні
особливості) та зовнішні ресурси (інформаційні, людські, матеріальні) для
досягнення поставленої мети. Компетентність характеризує ступінь “включення”
до активної діяльності, здатність ефективно діяти в конкретних ситуаціях,
мобілізуючи при цьому знання, уміння, досвід, цінності та ін.
Компетентність є системною якістю фахівця, що формується, розвивається
в процесі навчання (діяльності) й удосконалюється у практичній діяльності та
розглядається як система базових характеристик, які визначають професійний
успіх, і можуть бути описані в термінах поведінки, можуть бути оціненими
якісно й кількісно, тобто компетентність є технологічною й піддається
діагностиці.
Під професійно-педагогічною компетентністю можна розуміти також
сформовану у процесі учіння й розвинену в ході професійної діяльності
інтегративну якість педагога, утворену системою ключових, загальних і
спеціальних компетенцій, які є сукупністю професійно значущих властивостей і
забезпечують успішну реалізацію педагогічної діяльності. Тож, компетентність
є результатом набуття компетенцій.
Отже, компетенція – це певна норма, досягнення якої може свідчити про
можливість правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетентність –
це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми. Відтак цілісне
категоріальне утворення із сукупності професійних педагогічних компетенцій
зумовлює ефективну педагогічну дію, Тож, формування системи професійної
компетентності є необхідною умовою розвитку педагогічної майстерності
сучасного вчителя.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в ретроспективному
вивченні системи професійної компетентності, що складала необхідну умову
розвитку педагогічної майстерності вітчизняного вчителя в ХІХ ст.
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В статье обоснована необходимость производить профессиональную
подготовку специалистов на основе компетентносного подхода, который
ориентирует образование с процесса на результат; показана актуальность
изучения этого феномена. Рассматриваются разнообразные научные подходы
к проблеме профессиональной компетентности учителя; анализируется
содержание и структура профессиональной компетентности специалистов;
обобщается суть понятий «компетентность», «компетенции».
The necessity to carry out professional training of specialists on the base of
competence approach which orients education from a process to a result is defined in
the article. It also shows the importance of studying this phenomenon. Different
scientific approaches to the problem of professional competence are dealt with in this
article. The views on the content and structure of the professional competence of staff
are analyzed. The essence of concepts «competence», «competences» is summarized.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность,
компетенции, педагогическое мастерство.
Key words: professional teacher training, competence, competences, pedagogical skills.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНОМУ ВІДБОРІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
У статті висвітлено проблеми та можливості використання
компетентнісного підходу в системі педагогічної освіти. Розкриваються
вихідні положення компетентнісного підходу та психологічні умови його
реалізації в процесі професійного відбору майбутніх педагогів.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність,
професійний відбір, професійна придатність.
В статье освещены проблемы и возможности использования
компетентностного подхода в системе педагогического образования.
Раскрываются исходные положения компетентностного подхода и
психологические условия его реализации в процессе профессионального отбора
будущих педагогов.
Ключевые
слова:
компетентностный
подход,
компетенция,
компетентность, профессиональный отбор, профессиональная пригодность.
The article highlights the challenges and opportunities of using competence-based
approach to teacher education. Disclosed assumptions competency approach and
psychological conditions of its realization in the professional selection of future
teachers.
Keywords: competence approach, expertise, competence, professional selection,
professional suitability.
Реалізація компетентнісного підходу в професійному відборі майбутніх
педагогів являє собою актуальну науково-практичну проблему. Ця проблема
зумовлена низкою причин, серед яких найбільш істотною є: невідповідність
вихідної практичної орієнтованості компетентнісного підходу та існуючої
орієнтації теорії і практики професійної підготовки в системі педагогічної
освіти. У сучасній психолого-педагогічній теорії та практиці компетентнісний
підхід розглядається як корелят системи традиційних підходів, зокрема
культурно-історичного, діяльнісного, особистісно-зорієнтованого та інших.
Відносно до вітчизняної системи педагогічної освіти компетентнісний підхід не
утворює власну концепцію і логіку, а передбачає спирання або використання
поняттєвого та методологічного апарату з вже існуючих у психологопедагогічній науці парадигмальних конструктів.
Категоріальна база компетентнісного підходу, ключовими поняттями якої
є компетенція та компетентність, безпосередньо пов’язана з ідеєю
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цілеспрямованості освітнього процесу, при якому компетенції задають вищий,
узагальнений рівень умінь та навичок особистості, а зміст освіти визначається її
чотирьохкомпонентною моделлю (знання, уміння, досвід творчої діяльності та
досвід ціннісного ставлення). При цьому компетенція «включає сукупність
взаємопов’язаних якостей особистості», а компетентість співвідноситься з
«володінням людиною відповідною компетенцію, що включає її особистісне
ставлення до неї та предмету діяльності». У цьому ж контексті функціонує
поняття «освітньої компетенції», що розуміється як «сукупність смислових
орієнтацій, знань, умінь, навичків та досвіду діяльності особистості … , які
необхідні для здійснення особистісно та соціально значущої продуктивної
діяльності» [1]. У зв’язку з цим, освітні компетенції диференціюються за тими
рівнями, що і зміст освіти: ключові, загальнопредметні, предметні. При
формулюванні ключових компетенцій та їх систем використовуються і
європейська система ключових компетенцій і вітчизняні класифікації, у складі
яких представлені ціннісно-смислова, загальнокультурна, навчальнопізнавальна, інформаційна, комунікативна, соціально-професійна компетенції
та компетенція особистісного самовдосконалення.
Оскільки методологічним підґрунтям сучасних уявлень компетентнісного
підходу у вітчизняній психолого-педагогічній науці стали ідеї загального та
особистісного розвитку, що були сформульовані в контексті психологопедагогічних концепцій розвивальної та особистісно-орієнтованої освіти, то
компетенції розглядаються як наскрізні, поза-, над- та метапредметні
утворення, що інтегрують у своєму змісті як традиційні знання, так і різнобічні
узагальнені інтелектуальні,
комунікативні,
креативні,
методологічні,
світоглядні та інші уміння. За цією логікою компетентнісний підхід
сприймається як своєрідна профілактика багатопредметності та є практикоорієнтованою версією установок особистісно-орієнтованої освіти.
Для вирішення проблеми реалізації компетентнісного підходу в
професійному відборі майбутніх педагогів необхідно звернутися до досвіду
реалізації цього підходу в США [4-7]. Американцями компетентнісний підхід
розглядається як діалектична альтернатива більш традиційному кредитному
підходу. Відповідно, оцінка компетенцій будується ними на використанні
об’єктивних методів діагностики діяльності таких, як спостереження та
експертиза продуктів професійної діяльності. Компетентність визначається при
цьому як «здатність до вирішення завдань та готовність до своєї професійної ролі
у тій чи іншій сфері діяльності», а компетенція, відповідно, пов’язується з
деякими специфічними очікуваннями, що зумовлені професійною діяльністю
випускника, і пред’являються йому роботодавцями та суспільством. Більш того,
рівень відповідності індивідуальних показників очікуванням роботодавців та
суспільства і виступає у якості основного показника компетентності. Провідним
поняттям компетентнісного підходу є «освітній домен». При цьому загальна
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компетентність є сукупністю таких доменів, а кожний домен формується як
специфічна функція майбутньої професійної діяльності. Наприклад, при підготовці
вчителів, використовуються такі домени: домен розробки навчальних програм та
методів навчання; домен оцінок та вимірювань; домен інформаційної інтеграції;
домен менеджменту та інноваційної діяльності; домен дослідницької діяльності. В
подальшому кожний з доменів конкретизується у двох чи більше рівнях. Зокрема,
на першому рівні визначаються види діяльності та проблеми, до рішення яких
повинні бути підготовлені випускники (створення систем, оцінка досягнень,
планування результатів). На наступному рівні чітко фіксуються окремі дії та
властивості, що необхідні для успішної діяльності: уміння визначати,
інтерпретувати, порівнювати, розробляти, здійснювати, інтегрувати, контролювати.
Наприкінці опису компетенцій, як правило, наводяться шкали, на яких
відмічаються стандартні рівні професійної компетентності (новачок, користувач,
досвідчений користувач, професіонал, експерт). Опис компетенцій обов’язково
включає нормативну модель діагностичних процедур, що дозволяють практично
організовувати атестаційні процедури. У рамках моделі визначаються статус та
умови застосування усіх методів контролю, у тому числі: тестування, написання
ессе, складання і презентація портфоліо, експертиза практичної діяльності;
написання та захист атестаційних робіт. Найбільш значущою та примітною
особливістю компетентнісного підходу є авторство відповідних моделей: воно
належить недержавним асоціаціям (федераціям, комітетам), що здійснюють
координацію професіоналів у відповідних сферах професійної діяльності.
Відповідно, сама проблема компетентнісного підходу набуває іншого
інституціонального значення: мова йде про систему, що дозволяє досить
об’єктивно оцінити придатність кожного індивідуального пошукувача до
майбутньої діяльності, а також визначити чіткі критерії якості цієї діяльності, що
дозволяють майбутнім працівникам проходити цілеспрямовану підготовку для
отримання необхідного сертифікату та визнання у цій галузі. У рамках цієї ж
проблеми компетентнісна модель вміщує ясні вказівки відносно політики асоціації,
а також вимоги до рівня підготовки експертів для участі у атестаційних процедурах.
Отже, методологія компетентнісного підходу та традиційні уявлення
вітчизняної педагогіки про уміння та навички концептуально відрізняються.
Вітчизняна теорія та практика педагогічної освіти пов’язана з класичною
університетською традицією, з філософією культури, а компетентнісний підхід
виник та розвивається у некласичних уявленнях позитивізму та прагматизму,
сучасній теорії менеджменту, тестології. Тому розуміння компетентнісного
підходу та стратегія його впровадження реалізації повинні бути узгоджені не
тільки з науковими розробками, але й з змінами різного характеру, що
відбуваються в суспільстві та в системі педагогічної освіти.
Як зазначив І.Бех, «Принциповим моментом компетентності вищого рівня
є те, що він безпосередньо залежить від якості навчальних здобутків, які
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повинні трансформуватися у систему компетентностей суб’єкта. Лише власне
наукові (теоретичні) надбання мають достатній потенціал для такої
компетентності. … тільки педагогіка розвитку (а не педагогіка знань) може
забезпечити розвиток у суб’єкта компетентності вищого рівня. На жаль,
нинішній компетентнісний підхід – це культивування нерозвиненої форми
компетентності у порівнянні з її вищою формою. За такого підходу
закономірності педагогіки розвитку використовуються лише фрагментарно, що
різко знижує його практичну ефективність, тобто ступінь досвідченості
суб’єкта» [2]. У відповідності до цього зауважимо, що в основі реалізації
компетентнісного підходу в професійному відборі майбутніх педагогів полягає
розуміння їх придатності до педагогічної діяльності як основи формування у
них системи діяльнісних операцій, дій (компетенцій) та системи діяльностей,
що складають психологічну структуру педагогічної праці (компетентність).
З цієї точки зору компетентнісний підхід забезпечує адекватну оцінку та
ефективне формування професійної придатності молодої людини до освітньопрофесійної діяльності. Доцільність запровадження професійного відбору
майбутніх педагогів в закладах вищої педагогічної освіти на засадах
компетентнісного підходу визначена кількома причинами. По-перше,
професійний відбір на етапі вступу до вищого педагогічного навчального закладу
забезпечує можливість прогнозування успішності професійної підготовки
майбутнього педагога на підставі визначення придатності особистості до освітньопрофесійної діяльності. По-друге, професійна підготовка майбутніх педагогів
передбачає витрати різного плану, що не завжди виправдовуються. У контексті
цього доречним є висловлення К.Гуревича: «Кожна людина … може оволодіти
будь-якою професією (або майже будь-якою), але вся справа в тому, скільки на це
знадобиться сил та часу. Період трудової активності людини обмежений, а
непродуктивна, безрадісна діяльність не тільки особисте нещастя – вона
відтворюється, в кінцевому рахунку, на всьому суспільстві. Тому прогнозування
професійної придатності та шляхів її формування ніколи не втратить свого
актуального значення» [4]. Ще одна причина доцільності професійного відбору
майбутніх педагогів полягає втому, що середня оцінка шкільного атестата та
результати вступних іспитів не завжди дозволяють прогнозувати успішність їх
професійної підготовки. Психічні якості та особистісні властивості, що необхідні
для успішної освітньо-професійної діяльності майбутніх педагогів, виявляються
найбільш прогностичним критерієм.
У такий спосіб, основними завданнями професійного відбору майбутніх
педагогів є оцінка розвитку індивідуально-психологічних якостей і
властивостей особистості, що є необхідними для їх успішного навчання та
діяльності з обраної педагогічної спеціальності, а також винесення висновку
про придатність до навчання або практичної діяльності за цією педагогічною
спеціальності.
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Поняття професійної придатності майбутнього педагога за своєю суттю
відтворює як різні індивідуальні особливості молодої людини, що необхідні для
успішної професійної підготовки та у подальшому для успішного виконання
професійної діяльності, так і характеристики предмета педагогічної праці.
Сутність категорії професійної придатності майбутнього педагога полягає в
тому, що у ній відтворюються:
- свідомий та відповідальний вибір педагогічної професії як такої, що
найбільше відповідає схильностям та здібностям особистості;
- задоволення інтересу до педагогічної професії і задоволеність процесом та
результатами педагогічної праці;
- міра оцінки ефективності та успішності виконання навчально-професійної та
педагогічної діяльності, індивідуальну міру результативності праці;
- професійне самовизначення особистості, її самоствердження, самореалізація,
самоудосконалення у педагогічній праці;
- розвиток «Я-концепції», зародження та становлення образу «Я-професіонал»
та прагнення суб’єкта педагогічної діяльності до досягнення етелонної
моделі педагога-професіонала та вищого рівня компетентності.
З цих позицій властивість професійної придатності майбутніх педагогів
зумовлюється сукупністю вихідних (з точки зору включення у освітньо—
професійну діяльність) особливостей людини, а також формується, розвивається на
етапах професійного шляху в ході педагогічної діяльності. Істотну роль в цьому
процесі, особливо у зв’язку з вивченням індивідуальних передумов придатності
особистості до педагогічної праці та детермінації становлення професіонала на
наступних стадіях професіоналізації, грають психологічні особливості людини. Ще
один ракурс розгляду проблеми такий, що з професійною придатністю пов’язані
два взаємодіючих процеси, що істотно відрізняються за змістом: це процес
визначення придатності майбутніх педагогів, її оцінки, контролю, експертизи та
процес формування придатності на різних етапах їх професійного шляху
(професійної підготовки, адаптації молодих педагогів, їх професійної діяльності).
Професійна придатність майбутніх педагогів – це наявність природних задатків та
здібностей, які необхідні для успішного формування динамічного поєднання різних
властивостей особистості, що забезпечує високий рівень ефективності навчання за
педагогічними спеціальностями та педагогічної праці. А професійний відбір як
процес визначення професійної придатності майбутніх педагогів охоплює
діагностику індивідуально-психологічних особливостей, здібностей, професійноважливих якостей особистості та прогнозування на цій основі успішності
оволодіння педагогічною професією та успішності педагогічної діяльності, а також
є запорукою ефективного професійного розвитку особистості.
Оцінка і формування професійної придатності майбутніх педагогів
представляють собою елементи єдиної системи підготовки молодої людини до
педагогічної діяльності та забезпечення успішної її реалізації на всьому протязі
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професійного шляху. Процес формування професійної придатності особистості
до педагогічної діяльності, її розвиток на шляху професіоналізації, проходить
ряд етапів, основними з яких є:
- профільне навчання (підготовка до педагогічної праці і вибору педагогічної
професії);
- орієнтація на педагогічну професію (допомога у виборі педагогічної
спеціальності);
- професійний відбір (визначення ступеня придатності молодої людини до
педагогічної діяльності);
- професійна підготовка (формування та розвиток професійної придатності,
оцінка рівня професійної компетентності);
- професійна адаптація (розробка засобів, методів і критеріїв оцінки
особливостей пристосування суб’єкта педагогічної праці до змісту і умов
професійної діяльності та обгрунтування рекомендацій щодо прискорення
цього процесу);
- професійна діяльність (забезпечення оптимальної організації та ефективного
здійснення педагогічної діяльності);
- професійна атестація (періодична оцінка професійної компетентності та
професійної кваліфікації);
- професійна реабілітація (відновлення працездатності).
Кожний з перерахованих етапів формування професійної придатності
особистості має відповідні цілі, методи, засоби і терміни реалізації. Сутність
показників, що є критеріями успішності діагностики, прогнозування та
формування професійної придатності особистості, визначається характером
заходів на кожному з етапів її формування. На першому етапі ця оцінка
здійснюється на основі якісних показників, що носять стимулювальний,
спрямувальний і повідомлювальний характер. На другому і третьому етапах
діагностується стан компонентів психологічної структури особистості або
тільки професійно важливих якостей для окремої діяльності. На четвертому
етапі використовуються показники оцінки виконання конкретних завдань і
психофізіологічні показники ступеня напруженості виконання завдань. Рівень
професійної адаптації визначається за показниками виконання професійних
нормативів і якісними оцінками соціально-психологічної адаптації. На етапі
професійної діяльності основними показниками придатності служать дані про
ефективність та надійність педагогічної праці. На сьомому етапі
профпридатність оцінюється з точки зору поточних трудових досягнень і
передумов для успішного виконання нових професійних функцій. На восьмому
етапі оцінка ефективності заходів проводиться на підставі даних про швидкість,
повноту і стійкість відновлення працездатності.
Таким чином, психологічна характеристика професійної придатності
особистості значною мірою зумовлює особливості її формування та прояви в
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майбутньому. В цьому контексті психічний склад особистості, її здатності,
спрямованість та інші риси виступають як передумови досягнення того чи
іншого рівня професійної компетентності, що виявляється в успішності
навчання та успішності трудової діяльності, у задоволеності працею і в
прагненні особистості до професійного самовдосконалення.
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В статье обоснована необходимость производить профессиональную
подготовку специалистов на основе компетентносного подхода, который
ориентирует образование с процесса на результат; показана актуальность
изучения этого феномена. Рассматриваются разнообразные научные подходы
к проблеме профессиональной компетентности учителя; анализируется
содержание и структура профессиональной компетентности специалистов;
обобщается суть понятий «компетентность», «компетенции».
The necessity to carry out professional training of specialists on the base of
competence approach which orients education from a process to a result is defined in
the article. It also shows the importance of studying this phenomenon. Different
scientific approaches to the problem of professional competence are dealt with in this
article. The views on the content and structure of the professional competence of staff
are analyzed. The essence of concepts «competence», «competences» is summarized.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность,
компетенции, педагогическое мастерство.
Key words: professional teacher training, competence, competences, pedagogical skills.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ -СЛОВЕСНИКІВ
У статті окреслено семантичні поля понять «компетентнісний підхід»,
«професійна компетентність», «професійна компетенція». Крізь призму
компетентнісного підходу з'ясовано змістове наповнення професійних
компетенцій (лінгвістичної, мовної, комунікативної, лінгвокультурної,
лінгвокраїнознавчої, фольклорної, літературної, педагогічної, психологічної,
методичної) та їх реалізацію в навчально-пізнавальній підготовці майбутніх
учителів-словесників.
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність,
професійна компетенція, навчально-пізнавальна підготовка, майбутній
учитель-словесник.
Новим концептуальним орієнтиром модернізації системи професійної
підготовки майбутніх учителів в Україні вважають компетентнісний підхід.
Фахівці пов’язують його потребу процесами інтеграції, глобалізації,
прискореними темпами змін соціально-економічних умов життя.
Упровадження компетентнісного підходу в систему професійної підготовки
майбутніх учителів-словесників означає переорієнтацію підготовки з процесу
на результат у діяльнісному вимірі, акцентування уваги на новій якості
професійно-педагогічної дії у викладанні української мови і літератури.
Компетентнісний підхід став одним з провідних орієнтирів дослідження
міжнародної спільноти. Про це свідчать міжнародні документи із проблем
розвитку освіти в умовах глобалізації та європейської інтеграції (Стратегія
ЮНЕСКО щодо вчителів на 2012-2015 рр., Педагогічна Конституція Європи,
прийнята на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів європейського
простору (2013), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 20122021 рр., галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
(2013), конференції, проведені під егідою освітянських міжнародних
організацій, публікації (І.Бех, Н.Бібік, І.Зязюн, Н.Ничкало, О.Отич,
О.Савченко, С.Сисоєва, Л.Хомич, О.Хуторський та ін.). У науковометодичних працях і монографічних розвідках Л.Базиль, Н. Голуб,
О. Горошкіної, О. Куцевол, Л. Мацько, Н.Остапенко, М. Пентилюк,
В.Сидоренко, Т.Симоненко та ін. з’ясовано різні аспекти професійної
мовнокомунікативної, літературознавчої, лінгводидактичної, методичної
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компетентностей вчителя української мови і літератури, їх розвиток і
саморозвиток в умовах вищої школи і в системі післядипломної освіти.
З урахуванням напрацювань учених окреслимо семантичні поля понять
«компетентнісний підхід», «професійна компетентність», «професійна
компетенція», крізь призму компетентнісного підходу з'ясуємо змістове
наповнення професійних компетенцій та їх реалізацію в навчальнопізнавальній підготовці майбутніх учителів-словесників.
Питання, як і чи корелюють між собою когнітивно-інформаційна,
особистісна, культурологічна, компетентнісна педагогічні парадигми, яка з
них є пріоритетною на сьогодні (можливо, все ж культурологічна, адже
ключові компетенції випливають з культури), чи для забезпечення гнучкості
і цілісності навчально-виховного процесу важлива гармонізація цих освітніх
парадигм, як показує аналіз, є дискусійними. Характеризуючи
компетентнісний підхід, учені наголошують на сукупності конкретних знань
і навичок, здібностей, готовності до пізнання, оцінці підготовленості до
професійної діяльності на основі відповідних компетенцій
[1, с.5].
Щоправда, результати навчання і засвоєння освітніх програм, які виражені в
компетенціях, в багатьох випадках не можуть бути перевірені [6, с.14].
Водночас досвід вищих педагогічних навчальних закладів засвідчує:
компетентнісний підхід загалом сприяє зміні предметно-центрованої системи
освіти на особистісно-діяльнісну і при цьому враховує її традиційну
фундаментальність та універсальність, забезпечує цілісність, неперервність
зростання за науково-дослідницькою, професіографічною та освітньоперсонологічною (особистісною) складовими [7, с.5].
Визначальними складниками компетентнісного підходу виступають
компетенції, компетентності, професійна компетентність. Ці поняття
застосовують для опису якості підготовки і діяльності фахівців. Однак аналіз
науково-теоретичних джерел підтверджує дискусійність підходів щодо цих
понять. У довідниках частіше подають визначення терміна «компетенція»,
проте ці тлумачення містять певні неточності: враховують або добру
обізнаність із чим-небудь, або коло питань, в яких обізнана особа [4, с. 874];
однакове визначення може стосуватися обох понять або характеристика
одного поняття (в нашому випадку - компетентності) більше стосується
іншого – компетенції.
Контекстуальний аналіз словників, монографій, дисертацій щодо
вживання поняття «компетенція» дозволяє зрозуміти його соціально
закріплений освітній результат. Якщо компетенція (від лат. competentia пристосованість до справи) – це наперед задані вимоги до освітньої
підготовки, сукупності знань, способів діяльності, коло повноважень,
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досвіду, якостей особистості, складна, інтегральна, багатоаспектна якість
особистості, то компетентність (від лат. competens - здібний) – уже існуюча
якість, реальна демонстрація набутих знань і відповідних умінь, навичок
людини як суб′єкта професійної діяльності, володіння нею відповідною (ими)
компетенцією (ями) і здатність їх застосовувати у відповідних професійних
ситуаціях.
Професійну компетентність учителя української мови і літератури
визначаємо як інтегральну особистісну якість, що включає комплексне
поєднання поліфункціональних знань, професійно-педагогічних ціннісних
орієнтацій, мовних, літературних, спеціальних психологічних, педагогічних,
творчих умінь, здібностей,
акмеологічної професійної позиції, які
забезпечують готовність здійснювати інноваційну професійно-педагогічну
діяльність і є основою педагогічною майстерністю. У процесі навчання
студенти набувають професійних компетенцій, професійна компетентність
розвивається й виявляється вже у процесі реальної педагогічної діяльності.
З
урахуванням
освітньо-кваліфікаційних
вимог
спеціальності
розглянемо змістове наповнення деяких професійних компетенцій вчителясловесника.
Блок лінгвістичних дисциплін спрямований на глибоке наукове
осмислення природи й сутності мови як засобу спілкування, її суспільних
функцій,
формування
мовної,
лінгвістичної,
комунікативної,
лінгвокультурознавчої компетенцій з обов'язковою орієнтацією академічного
матеріалу на шкільне вивчення. Мовна компетенція передбачає опанування
мовної системи за рівнями фонетики, лексики, морфології, синтаксису,
стилістики тексту. Головними показниками лінгвістичної компетенції є
мовознавчі знання, що включають мовно-теоретичний, психолінгвістичний,
соціолінгвістичний та етнолінгвістичний компоненти, мовні уміння і
навички, високий рівень володіння різними видами мовленнєвої діяльності,
культуру усного і писемного мовлення, мовні здібності, мовне чуття.
У «Загальноєвропейських мовних рекомендаціях» ідеться про
комунікативну
мовленнєву
компетенцію,
яка
включає
також
соціолінгвістичну (володіння формами ввічливості, виразами народної
мудрості), прагмалінгвістичну, що відповідає за ефективне оволодіння
комунікативними стратегіями, дискурсивну (знання про принципи, за якими
структурується
висловлювання,
уміння
будувати
висловлювання,
враховуючи ознаки зв'язності, логічності, тематичної організації),
функціональну (знання про функції мовних форм) [2].
Сьогодні актуалізується потреба в термінологічній компетенції. Варто
уважно поставитися до фахових термінів: уникати полісемічності,
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перенасиченості, термінологічних запозичень, використовувати тільки
зрозумілі й недвозначні терміни. Лексикографічна компетенція проявляється
у сформованості стійкої усвідомленої потреби та інтересу в опануванні
здобутків лексикографії і в правильному послуговуванні словом, у вміннях і
навичках сприймати, впізнавати, аналізувати, коментувати, зіставляти мовні
явища і факти, укладати власні словники. Навчальні курси спрямовуємо і на
формування стилістичної компетенції, яку характеризуємо як готовність
будувати стилістично коректні тексти різних жанрів з урахуванням
структурно-смислових композиційних, категоріальних особливостей та
дотриманням принципів текстової організації.
Набуває важливості фольклорна і літературна компетенції. Зважаючи на
те, що у шкільному вивченні на першому місці має бути твір, прочитавши
який, учень має навчитися бачити красу світу, життя, а не розмова про нього,
майбутні вчителі повинні набути вмiнь через дослідження фольклорних
текстів відкривати особливий світ народного художнього мислення,
з'ясовувати
морально-психологічні,
морально-естетичні
проблеми.
Виховуємо прагнення до обов'язкового проникнення в таємниці творчої
праці письменника. На семінарських, практичних заняттях показуємо рух
літературно-естетичної думки, підкреслюємо її значення в розвитку
художнього слова, у виході нашого письменства на європейські обшири.
Осягнення глибини зображуваних письменником подій, характерів героїв,
їхніх доль, думок, почуттів, прагнення дати їм власну оцінку сприяє тому,
щоб морально-естетичний досвід людства, відображений на сторінках творів,
співвідносився з особистим досвідом.
До програми з української мови у старшій школі, особливо у профільних
філологічних класах включено, зокрема, блок «Українська мова серед інших
слов'янських і неслов'янських мов», що реалізується в таких темах, як
«Українська мова в «діалозі культур», «Спільні традиції слов'ян та їх мовне
вираження», «Етнічна близькість слов’янських народів», «Традиції, звичаї,
обряди мешканців, що живуть поряд з українцями» [3]. З огляду на це є
доцільність у формуванні лінгвокультурної і лінгвокраїнознавчої
компетенцій. Важливі знання лінгвокультурем та вміння проводити
асоціативні зв'язки між предметами і явищами у слов'янській
(неслов'янській)
та
українській
традиціях;
коментувати
лінгвокультурологічне використання мовних одиниць різних рівнів у
фольклорних та художніх текстах і дискурсах; будувати стратегію і тактику
міжкультурного спілкування відповідно до національної психології.
Лінгвокраїнознавчу компетенцію характеризують як комплекс певного
запасу фонових знань, що складають основу міжкультурного спілкування,
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оволодіння лінгвокраїнознавчим мінімумом, тобто лексичними одиницями, в
яких вербалізуються інокультурні концепти, опанування вербальними й
невербальними моделями поведінки в ситуаціях міжкультурної комунікації.
Викладаючи українську та зарубіжну літературу, іноземну мову, майбутній
словесник зорієнтовуватиме вихованців на дослідження культури певної
країни шляхом залучення автентичних матеріалів, використання активних
форм навчання (проблемних завдань, рольових ігор соціокультурної
спрямованості, лінгвокраїнознавчих вікторин і конкурсів та ін.).
Загальноосвітні навчальні заклади очікують на педагога, який вдало
володіє вміннями саморегуляції, самопрезентації, вербальної і невербальної
взаємодії, майстерністю й артистизмом. Тому в основі психологічної
компетенції - знання загальної, вікової, соціальної, педагогічної психології,
лінгвопсихології, психічних процесів, пам΄яті, мислення, мовної діяльності,
вміння визначати рівень і мотиви розвитку особистості, формувати ціннісне
ставлення до пізнавальної діяльності. Актуальними є вправи і завдання,
спрямовані на розвиток педагогічних здібностей, володіння виразним,
"живим", впливовим словом, удосконалення педагогічної техніки; тренінги
активності, партнерського спілкування, дискусії, рольові і ділові ігри,
методичні презентації, педагогічне моделювання, перегляд відеозаписів
педагогічних ситуацій тощо.
Важливими для вивчення є праці І.Беха, І.Зязюна, Г. Костюка,
О.Леонтьєва,
В.Рибалки,
Л.Рубінштейна,
В.Семиченко,
Е.Стоунса,
Л.Виготського, інших науковців, що стосуються природи мислення,
уявлення, емоцій, мистецтва спілкування, особистісно-орієнтовного
навчання, педагогічної дії.
Майбутній учитель має добре орієнтуватися в закономірностях
психічного розвитку особистості у процесі онтогенезу, з'ясовувати різні
прояви поведінки, пов'язані із процесами навчання і виховання, проблеми
психічного здоров'я, труднощі соціальної адаптації. З метою вивчення криз у
психічному розвитку дитини, егоцентризму дитячого мислення, емоційнопочуттєвої сфери дитини, спілкування як обміну інформацією, психологічної
сутності виховання тощо на заняттях з психології опрацьовуємо відповідний
матеріал у фольклорних жанрах, у творах С.Васильченка, О. Кобилянської,
М. Коцюбинського, Панаса Мирного, М. Стельмаха, В. Стефаника, Г.
Тютюнника, Т. Шевченка та ін.
Педагогічна компетенція передбачає набуття умінь проектувати
педагогічну діяльність, здійснювати науково-педагогічне спілкування в
галузі мово-, літературознавства, володіти професійно-практичними
навичками навчання мови і літератури, керувати пізнавальною діяльністю
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учнів, знаходити найбільш ефективні способи впливу на школярів,
ураховувати їх вікові і психологічні особливості, створювати і згуртовувати
колектив з метою вирішення освітніх завдань, планувати, контролювати і
коригувати власну діяльність тощо. Педагогічні здібності вчителясловесника через призму таких складових, як любов до дітей, прагнення
прищепити учням любов до мови і літератури, витримка, педагогічний такт,
спостережливість, гнучкість мислення, володіння методами навчання
предмета, інтерес до внутрішнього світу особистості, здатність до
співпереживання, а також самоосвіти, самовираження і саморозвитку
«віддзеркалюють» гуманістичну спрямованість, творчий потенціал
особистості.
Серед сучасних освітніх концепцій, урахування положень яких є
важливим у формуванні методичної компетенції, вважаємо концепцію
когнітивної методики навчання мови (М.Пентилюк, А. Нікітіна, О.
Горошкіна). Відповідно до концепції, основою процесу оволодіння певним
видом діяльності виступає метапізнавальний компонент. Словеснику
необхідно бути чутливим, мобільним
до різних нововведень: уміти
спрямовувати й формувати філологічні смаки учнів, виявляти сміливість у
поданні обґрунтованої оцінки тим творам, літературним явищам, які ще не
отримали офіційної критичної оцінки тощо. Це відповідає меті особистісноорієнтованого навчання і сприяє індивідуально-творчому саморозвитку
особистості у світі культури.
Практичні і лабораторні заняття з методики зорієнтовуємо на вирішення
безпосередніх завдань фахової підготовки, на розгляд ефективних форм і
методів навчання в умовах багатопрофільного навчання. Професійній
спрямованості студентів, організації їх самостійної дослідницької роботи
сприяє перегляд і аналіз відеоуроків учителів і студентів-практикантів. Їх
доцільне використання сприяє розвитку вмінь спостерігати, аналізувати,
робити висновки щодо ефективності методів та прийомів.
Ефективним засобом перевірки набутих компетенцій і рівня
професійного й особистісного розвитку є підсистема фахових практик.
Зростання соціальної ролі особистості й акцент на професійну
компетентність значною мірою впливають на розширення мети фахової
практики і спрямування її на самореалізацію, самовираження й
самовизначення особистості педагога.
Кожна з виділених професійних компетенцій (лінгвістична, мовна,
комунікативна, лінгвокультурознавча, лінгвокраїнознавча, фольклорна,
літературна, педагогічна, психологічна, методична) виконує власні функції і
теж може бути представлена як певна сукупність компетенцій, що
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розкривають її специфіку. Водночас усі види професійних компетенцій тісно
взаємопов’язані. Урахування змістової наповненості кожної із складових
професійної компетентності дозволяють переосмислити шляхи і засоби їх
формування у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
української мови і літератури.
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статье
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семантические
поля
понятий
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«профессиональная
компетентность»,
«профессиональная компетенция». Сквозь призму компетентностного подхода
рассмотрено смысловое содержание профессиональных компетенций
(лингвистической,
языковой,
коммуникативной,
лингвокультурной,
лингвокраеведческой,
фольклорной,
литературной,
педагогеской,
психологической, методической) и их реализацию в учебно-познавательной
подготовке будущих учителей-словесников.
This paper outlines the concepts of semantic fields «competence approach»,
«professional competence». In the light of the competence approach it is found content
of professional competences (linguistic, communicative, linguocultural, linguoregional,
folklore, literary, educational, psychological and methodological) and their
implementation in educational and cognitive training of future teachers-philologists.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная
компетентность, профессиональная компетенция, учебно-познавательная
подготовка, будущий учитель-словесник.
Key words: competence approach, professional competence, cognitive training,
of future teacher-philologist.
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УКРАЇНСЬКА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЯК ЧИННИК КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОЛОГІВ
У статті розглядається проблема концептуально-стилістичного аналізу
поетичної творчості Тараса Шевченка як елітарної сильної української мовної
особистості, що може бути використаний у педагогічному процесі
формування в учнів і студентів українськомовної компетентності.
Ключові слова: концептуально-стилістичний аналіз, дискурсний аналіз,
поетична творчість, Тарас Шевченко, образ України.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Мова є універсальною і
унікальною семіотичною системою, що об’єднує як індивідуальну свідомість
людини, так і зміст національного самоусвідомлення культурної традиції в
інформативних та інтерпретативних комунікативних актах і текстах.
Спілкування рідною мовою є першою ключовою компетенцією і основною
для реалізації наступних семи, визначених обов’язковими для сучасної
європейської освіти: 1. спілкування рідною мовою; 2. спілкування іноземними
мовами; 3. математична грамотність і базові компетенції в науці і технології; 4.
комп’ютерна грамотність; 5. освоєння навичок навчання; 6. соціальні і цивільні
компетенції; 7. відчуття новаторства і підприємництва; 8. обізнаність і здатність
виражати себе в культурній сфері [2, с. 1060].
Сучасна соціокультурна ситуація в Українській державі потребує вчителя і
викладача – словесника, який би був висококваліфікованим фахівцем, що
володіє системними знаннями комплексу лінгвістичних, літературознавчих,
психологічних і педагогічних наук, ефективними традиційними і новітніми
методиками, був всебічно розвиненою і культурно обізнаною людиною,
провідником ідей державотворення і демократизації країни, тобто був сучасною
високорозвиненою мовною особистістю.
У світовій лінгвістиці поняття мовної особистості виявляється через
розуміння надзвичайно важливої екзистенційної ролі рідної мови як
визначальної ознаки homo sapiens, що за силою впливу на все життя людини не
поступається перед законами природи. Німецький вчений Л.Вайсбергер назвав
це дією мовного закону людства (Das Menschengesetz der Sprache) [1, с. 8-9]. А
самого його за глибокі праці про феноменальну роль рідної мови у житті
людини колеги називали Апостолом рідної мови.
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Поняття мовної особистості стало основним предметом європейської
лінгвістичної персонології (sprachliche Persönlichkeit), лінгвоперсонології.
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковане розв’язання проблеми.
У радянській лінгвістиці у сфері лінгвоперсонології найбільше зробив
В.В.Виноградов у працях про художню прозову і поетичну мову
письменників. Ю.І. Караулов запропонував модель мовної особистості,
виділивши рівні: вербально-семантичний (лексикон особистості), когнітивнолінгвістичний (понятійно-смисловий рівень змісту), мотиваційний (інтенції,
мотиви) [8, с. 123]. В.І.Карасик вважав основними аспектами у вивченні
мовної особистості: когнітивний (пізнавальний), ціннісний (аксіологічний) і
поведінковий (мотиваційний) та виділяє і описує соціолінгвістичні дискурси,
зокрема й педагогічний [7, с. 22]. Мовна особистість – це узагальнений образ
носія мовної свідомості, національної мовної картини світу, мовних знань,
умінь і навичок, мовних здатностей і здібностей, мовної культури і смаку,
мовних традицій і мовної моди.
І хоча про феномен рідної мови, її ролі та значення для громадського
становлення української молоді, для її професійного вишколу і культурної
досконалості в останнє двадцятиліття немало писали відомі українські вченілінгвісти,
лінгводидакти,
методисти
(Вашуленко В.С.,
Голуб Н.Б.,
Єрмоленко С.Я.,
Жайворонок В.В.,
Караман С.О.,
Климова К.Я.,
Лисиченко Л.В., Маленко О.І., Мацько Л.І., Мех Н.О., Остапенко Т.В.,
Плющ М.Я., Пентелюк М.І., Семеног О.М., Струганець Л.В., Симоненко Т.В,
Хом’як І.М.) ця проблема залишається актуальною.
В українському педагогічному дискурсі досі є лінгводидактичною
проблемою аксіологічний аспект формування мовних особистотей молоді, суть
якого розкривається в ціннісно-оцінній орієнтації при виборі особою мови
спілкування, часто, на жаль, не на користь української мови. Серед учнів і
студентів поширений мовний нігілізм, нерозуміння мовної природо відповідності
етнічній особистості, байдужість до свого майбутнього, а відповідно і відсутність
програм та перспектив власного мовного розвитку і вдосконалення.
Мета статті полягає у висвітленні концептуально-стилістичних
особливостей поетичної творчості Т.Г.Шевченка як відображення його
української елітарної мовної особистості, що може бути зразком у формуванні
української мовнокомунікативної компетентності в учнів і студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження:
Сучасна середня і вища освіта має формувати особистість молодої
людини з рисами:
- громадянина і патріота Української держави;
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- сучасну соціокультурну людину, що спішно толерує у полікультурному
середовищі і здатна витримати тиск глобалізацій них процесів;
- високоосвічену українськомовну особистість з міцними знаннями, з
позитивними духовними, моральними і культурними цінностями, готовністю
до професійної освіти і роботи за фахом;
- носія української елітарності як соціокультурного феномена, української
національної ідеї, своєрідності української картини світу; знавця констант
української культури і її лінгвокультурем; самоідентифікованого українця;
- людину з мудрим розумом, добрим, чистим, благородним серцем.
Особистість українського вченого, вчителя, студента повинна відзначатися
українською елітарністю. Це поняття нелегко піддається дефініції у країні, що має
перервану традицію державності і тих верств, що відзначались як еліта. Але тим не
менше еліта є, і в народі живе досить стійке уявлення про еліту як освічених,
духовно і культурно просвітлених особистостей з високими ідеалами і
благородними діяннями на користь суспільно-громадських інтересів українського
народу. “Будучи національними, цінності української культурної традиції, як і
будь-якого іншого народу, за змістом збігаються із загальнолюдськими. Тому якщо
йдеться про повернення до фундаментальних цінностей, ми маємо на увазі
відродження й освоєння нашої культури” [3, с. 494].
До таких національних цінностей належить і художня спадщина
геніального сина України Тараса Григоровича Шевченка. “Т.Шевченко заклав
фундамент національного бачення української історії, поєднав ідею нації і
власної держави з найвищими гуманістичними цінностями, що стало наріжним
каменем національно-державницької свідомості українців, оформлення
національної ідеї” [11, с. 259].
Для Шевченка світ починався з України. Він першим увів в українську поезію
образ України як об’єкт глибокого осмислення і переживання. “Україна для нього –
це екзистенційний стан повсякдення. Образ України, яким вимальовується він у
поетичному доробку Т.Шевченка, утворив на емоційному рівні те підґрунтя, що
зумовлювало в той час і в подальшому спрямування інтелектуальних і теоретичних
зусиль у галузі розробки філософії української ідеї” [5, с. 164]. Україна була і
залишилася основним концептом його творчості навічно.
Шевченко створив філософію життя, але не як “систему застиглих догм,
змертвілих категорій, а як відкриту сукупність поглядів, що вічно рухаються в
пошуках істин між протилежними позиціями, що спроможні творити життя за
Божими законами” [12, с. 27].
Т.Г.Шевченко продовжив і поглибив національну українську кардо
центричну традицію, виразно окреслену у творчості Григорія Сковороди.
Головною рисою поетичної творчості Шевченка є “робота” серця як центру
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внутрішнього життя, найглибших почуттів і найщиріших переживань. Серце
для поета є способом самоусвідомлювання, шукання правди. В поезії Шевченка
серце є одним з основних образів-символів. Завдяки йому стиль мислення
носить софійний (мудрісний) характер, серце “правду каже”, бо є
першоджерелом знання, первинним знанням. Переживання цього знання
виливається в поезії цілою низкою образів.
Персоніфікована процесуальна дія серця така широка, як і вся дієвість
людини. Вона наповнена всією гамою світовідчувань та переживань ліричного
героя і на лексико-граматичному рівні виражена словосполученнями, що
виконують у стилістиці тексту роль дієслівної метафори.
Що робить серце в поезії Т.Шевченка? Серце любить, хоче, грає, плаче,
в’ється, мліє, в’яне, сміється, щебече, розмовля, заснуло, ниє, усміхнеться,
спочине, заплаче, рвалося, сміялось, б’ється, болить, усміхнеться, чує, скаже,
розривалось, сміялось, серце не заснуло, стрепенеться, ридає, кричить, віщує,
опочине, засушить, прошептало тихо, стрепенеться полине, ожива, холоне,
мерзло, пеклось, не прохолоне, запеклось, жде [10, ІV, 1596-1598].
Україно, Україно! Бідна моя, ненько! Як згадаю тебе, краю, Заплаче
серденько… [14, І, с. 86] Нехай ще раз усміхнеться Серце на чужині, Поки ляже в
чужу землю В чужій домовині [14, І, 121] Раз добром нагріте серце Вік не прохолоне
[14, І, 271] Нехай же серце плаче, просить Святої правди на землі [14, І, 255]. За карії
оченята, За чорнії брови Серце рвалося, сміялось Виливало мову [14, І, 124].
Яке серце у поета і його ліричних та історичних героїв? Козацькеє, моє
коханеє, дівоче, щире, єдине, одне на всім світі, серце жіноче, серце матері,
боязливе, погане, гниле, трудне, боязливе, добром нагріте, тихе, живе, добреє, не
розбите, чисте, побитеє, замучене, поточене горем, боляще, убоге, щире, молодеє,
праведне, побите, неукрите, голоднеє, одиноке, нелукаве [10, ІV, 1600-1605].
І досі не розшифрований феномен геніальності Шевченка спонукає
науковців до нового прочитання творчості його багатогранного таланту,
поглибленого осмислення його місця й ролі як знакової постаті української
літератури і мови, культури, історії й філософії, бо Тарас Шевченко не тільки
став основоположником нової української літератури і літературної мови, яка й
досі іменується сучасною, а й був визначним захисником ідеї національного
відродження всієї слов’янщини, був готовим заступитися за кожну
добротворящу людину всіх народів і національностей на землі.
Друзі поета і прихильники з кирило-мефодіївського товариства помічали
геніальність Шевченка. В листі до М.І.Гулака від 1 травня 1846 р.
В.М. Білозерський, повідомляючи про нову поему Шевченка “Иоан Гус”, писав,
що мимоволі задумався: “Яку геніальну людину ми маємо в Тарасі
Григоровичу, бо тільки геній за поміччю одного глибокого почуття має хист
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угадувати потреби народу і навіть цілого віку, до чого без поетичного і разом із
тим релігійного вогню не приведе жодна наука ані знання” [6, с. 170].
І хоча Шевченко офіційно не був членом Товариства св. Кирила і
Мефодія, жандармерія, прочитавши того листа, зацікавилася саме цією думкою.
В обвинуваченні про Шевченка було сказано, що з його “віршами на Україні
могли посіятися і згодом закоренитися думки про вигадане блаженство часів
гетьманщини, про те, що буде щастям повернути ці часи, і про можливість
існування України як окремої держави. …з огляду на бунтівний дух і
зухвальство, що виходять за всякі межі, треба визнати його за одного з
найважливіших злочинців” [6, с. 177].
Зібравши всіх причетних до справи кирило-мефодіївців, оголосили всім
покарання і найтяжче – Шевченку: десять років солдатської муштри в
Оренбурзькому корпусі з допискою царя: “Под строжайший надзор, с
запрещением писать и рисовать”, в той же день поета взяли під військовий
арешт. А переживання цієї страшної події і усвідомлення національної поразки
найвидатнішої й активної української молоді, відірваної, може й назавжди, від
України, вилились у рядки, які свідчать, що думав Шевченко не про себе, а про
Україну:
Чи ми ще зійдемося знову, Чи вже навіки розійшлись? І слово правди і
любови В степи і дебрі рознесли! Нехай і так! Не наша мати [чужа влада] А
довелося поважати! [виконувати вирок] То воля Господа! ... Годіть, Смирітеся,
молітесь Богу І згадуйте один другого; Свою Україну любіть,Любіть її … во
врем’я люте, В останю тяжкую минуту За неї Господа моліть [14, ІІ, 20]
У сьомому вірші циклу «В казематі» «Н.Костомарову»:
Дивлюсь – твоя, мій брате, мати Чорніше чорної землі, Іде, з хреста неначе
знята… [14, ІІ, 17]
рядок “Дивлюсь…” мав такі попередні редакції:
Дивлюсь – невольникова мати… Дивлюсь – товаришева мати… Дивлюсь,
аж, брате, твоя мати [14, ІІ, 382]
У дванадцятому вірші циклу “В казематі” “ХІІ Чи ми ще зійдемося знову?”
в автографі текст мав рядки: “Чи ви ще зійдетеся знову”; “І слово братства і
любови” [14, ІІ, 386].
Основний варіант має рядки: Чи ми ще зійдемося знову, Чи вже навіки
розійшлись? І слово правди і любови В степи і дебрі рознесли! [14, ІІ, 20].
Загальне поняття лексеми-етноніма Україна, що постає з поетичної
мовотворчості Т.Г.Шевченка – це концепт (логічна константа), а також
словообрази, дискурси і тексти, в яких про неї йдеться. Отже, Україна – це
ключова домінанта поетової мово свідомості і структурно-художня парадигма
його поетичної творчості, що розкриває глибинну суть поетичного
світовідчуття, світосприймання і світогляду.
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Як значеннєве осердя імені Україна концепт Україна є синкретичним
багатоскладовим словообразом – носієм історіософських, націософських
ознак етносу та історичної і культурної пам’яті. Саме в такому семантично
місткому і багатогранному словообразі постає Україна у Тараса Шевченка, в
сув’язі його політичних, релігійно-моральних, етично-естетичних поглядів,
інтелектуальної еволюції впродовж життя. Ю. Барабаш писав, що «поза
Україною не осягнемо Шевченка, без Шевченка не зможемо ні уявити, ані
вповні збагнути України [4, с. 510].
Справді, не зможемо, бо живемо з його новою українською літературною
мовою і літературою, його Словом, що поставив “на сторожі”, з його наукою: “І
чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь”, з його вірою в Апостола правди і
науки, з його філософією людинолюбства і правдолюбства.
Для основних констант і мотивів поетичної творчості Шевченка
характерна динаміка, рух, перетворення, розвиток, диференціація ознак на
різних етапах творчості, кожний з яких породжував появу якісно нових ознак
словообразу України. У ранніх творах Шевченко користується мовними
засобами українських народних пісень і дум, уславлюючи козацьких ватажків,
Гетьманщину, рідну природу і людність. Лінгвопоетика творення словообразу
Україна багата усталеними прикладами українського життєпростору (степ
широкий, гай зелений, верби, тополі, яри, могили, байрак, буйний
(буйнесенький) вітер, синє море), символічними образами (запорожець, козак,
кобзар, отаман, дівчина, парубок, кінь вороненький, козак молоденький).
В наступних, інтелектуально насиченіших, філософсько-історіонаціософських контекстах вони збережуться як сув’язь з якісно сильнішими
семантичними
психологічно
місткішими
авторськими
рефлексіями,
медитаціями, що ускладнюють і поглиблюють розмисли про образ України.
Народні пісні як органічний витвір живого духу живуть і розвиваються разом з
духовно-культурним життям народу і є найсильнішим його висловом. Вони
характеризуються персоніфікуванням і сакралізацією сил природи, багатством
образних засобів.
З суспільно-історичним розвитком народу з’являються історичні пісні, легенди,
думи, у яких засобами народнопісенної символіки і образності відображаються
реальні події і факти, тому народно-пісенна творчість має як естетичну, так і
історико-культурну вартість. На думку Михайла Драгоманова, гідний подивуванню
той факт, що “український народ зберіг ще таку живу традицію історичну та й досі
переховував у пам’яті таке велике число історичних пісень, що з того погляду… не
дорівнює українцям жоден з європейських народів” [9, с. 26].
Загальновідомо, що усна словесність на багато віків старша за письменство. І
часи Шевченка – це вже друга доба розвитку народної словесності: “2) середня доба
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– золотий вік української народної поезії, що приніс із собою козацькі історичні
пісні й думи та буйний розвиток любовної лірики” [9, с. 32].
Цей “золотий” період народної пісенності характеризується особливо
сильним народнопоетичним синкретизмом: все гарне, красиве, мінливе, плинне,
рухливе, змінне і настільки приємне, що поруч навіть окремі буденні, звичайні
речі опоетизовуються. Шевченко у ранній період творчості часто
використовував такі засоби поетичності у ліричних поезіях. Читач охоче
сприймає це й сам зачаровується таким пейзажем, дійством, настроєм:
Защебетав соловейко, Угору летючи; Закувала зозуленька, На дубу сидячи;
Защебетав соловейко – Пішла луна гаєм; Червоніє за горою; Плугатир
співає. Чорніє гай над водою, Де ляхи ходили; Засиніли понад Дніпром Високі
могили; Пішов шелест по діброві; Шепчуть довгі лози. “Причинна” (І., 76)
Посадили над козаком Явір та ялину, А в головах у дівчини червону
калину. Прилітає зозуленька Над ними кувати; Прилітає соловейко Щоніч
щебетати. “Причинна” (І., 78)
Орел вийняв карі очі На чужому полі, Біле тіло вовки з’їли – Така його
доля. “Причинна” (І., 74)
На чужині не ті люди – Тяжко з ними жити! “Думка” (І., 79)
Буде легше в чужім полі Сироті лежати Буде над ним його мила Квіткою
стояти “Думка” (І., 81)
Тяжко-важко умирати У чужому краю… “Думка” (І., 83)
Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш, Збуди його, заграй ти з
ним, Спитай синє море. Воно знає, де мій милий, Бо його носило, Воно скаже,
синє море, Де його поділо. “Думка” (І, 80)
Український романтизм на відміну російського і польського характеризується
тіснішим зв’язком з народною стихією, українською народною поезією і піснею,
що сприяло їх взаємному розвитку. До з’яви Тараса Шевченка уже сформувалася
значна романтична традиція літературної обробки фольклору (збірники
українських народних пісень Цертелєва, М.Максимовича, П.Лукашевича, творчість
Є.Гребінки, М.Маркевича, А.Метлинського, Л.Боровиковського, дослідження
І.Срезневського, О.Бодянського, П.Куліша, М.Костомарова).
Тарас Шевченко знав багато українських народних пісень з дитинства і
юності, від родини й односельців, умів гарно співати і майже кожну почуту
нову пісню легко переймав. Дослідники його творчості вважали, що можна
укласти цілу збірку його улюблених українських пісень (М.Сумцов,
Д.Ревуцький). Проте не можна вважати, що цим джерелом обмежувалося у
поета знання й розуміння ролі фольклору у літературі й мистецтві. Першу
літературну освіту, а з нею й розуміння ролі та значення народної пісні і взагалі
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фольклору для літератури, і особливо для літературної мови, молодий
Шевченко здобував у колі освічених петербурзьких земляків.
Збереглися свідчення сучасників про те, як майстерно й проникливо,
зворушливо співав поет народні пісні, переймаючись їх духом. Але Шевченко й
культивував народну пісню, як стилістичний засіб оцінно-емотивного вираження
певного значення, актуалізації змісту: “стилізував на народних мотивах так
удатно, що тяжко це складання відрізнити від щиронародних пісень” [9, с. 32].
Улюблений у творчості поетів-романтиків тип народного співця у поезії
Шевченка стає кобзарем з певним етнографічним образом (кобза, торбина, старий
чоловік, має провідника та інш.). Він присутній у всіх творах, де явно, де уявно,
ілюзорно; де діячем, де слухачем, де символічно як назва збірки поетичних творів.
Західноєвропейський романтичний мотив “світової туги (Welschmerz)” у
ліричних поезіях Шевченка відлунює мотивами: болю через сучасне
Шевченкове поневолення й запустіння України; сирітства й самотності; журби
й туги за кимось рідним, близьким, улюбленим, коханим; жалю за втраченою
юністю, молодістю; чужини і непевності (небезпеки) серед чужих; жаху смерті
на чужині; жалю за минулим, за втраченими можливостями; бажання волі;
мотив долі (щасливої, а частіше нещасливої).
Нехай ще раз послухаю, як те море грає, Як дівчина під вербою “Гриця”
заспіває; Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляжу в чужу землю,
в чужій домовині… Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами! Нащо стали на
папері Сумними рядами?
Мотиви сирітства, самотності зі сфери особистої лірики переходять у
сферу історіософських і національних почувань, поєднуються з думками про
долю, про історичне минуле, з оцінками сучасного становища України,
перетворюються у протест автора проти національного і соціального
поневолення, проти всіх несправедливостей світу щодо бідної людини…
Доле, де ти? доле, де ти? Нема ніякої! Коли доброї жаль, боже, То дай злої,
злої! Не дай спати ходячому, Серцем замирати І гнилою колодою По світу
валятись. А дай жити, серцем жити І людей любити А коли ні, то проклинать І
світ запалити.
Розрізняючи і описуючи комплексний (багаторівневий, порівневий) і
фрагментарний (однорівневий) лінгвістичні аналізи та описуючи їх, дослідники
відзначають, що найсуттєвішим у текстах є лексико-семантичний рівень.
Найскладнішим для аналізу є семантико-когнітивний рівень (або аспект)
тексту, бо в процесі його аналізу відчувається потреба макроконтексту, виходу
у культурно-історичний передтекст чи соціолінгвістичний післятекст. На цьому
рівні лінгвістичний аналіз бажано посилити дискурсним, точніше поєднати їх.
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Відмінності між лінгвістичним і дискурсивним аналізами є не стільки в їх
аналітичних, синергійних, синтетичних процедурах, бо обидва спрямовані на
цілісний системний підхід до кожного елемента в єдності з іншими, скільки в
якості текстів, що підлягають аналізам. Для лінгвістичного аналізу нехудожніх,
буттєвих текстів достатньо знання мовних норм, бо такі тексти перебувають у
живому дискурсі – соціолінгвістичному, прагматичному, і він очевидний. Інша
річ – тексти маніпулятивні (політичні, рекламні), патогенні (параноїдальна
одержимість, страхи), прецедентні (міфологічні, символьні, фраземні,
індивідуальні), і особливо – художні. Їх дискурсні поля надзвичайно широкі,
але бувають мало відомі, забуті чи зовсім не відомі реципієнтам. Тому
перцепція таких текстів потребує спеціальних і фонових знань, ерудиції,
реакції, орієнтації, знань історико-культурного досвіду народу, особистості
автора, тобто всього того, що разом з текстом називаємо дискурсом.
Наприклад, навіть геніально проста, лінгвально прозора поезія Тараса
Шевченка “Садок вишневий коло хати...” для повноти розуміння, чому
з’явилася і чим була для поета, потребує дискурсного аналізу: коментування й
інтерпретації, пояснення, хто такі в часи Шевченка “плугатарі”, чому “йдуть з
плугами”, що означає в українському етикеті “мати хоче научати”. Ця поезія є
восьмим віршем у циклі “В казематі”, написана 19 травня 1847 р. А в сьомому
вірші, присвяченому Миколі Костомарову, Тарас Шевченко згадує своє село,
своїх батьків і матір Костомарова, з якою зустрівся після заслання: “І я згадав
своє село. Кого я там, коли покинув? І батько й мати в домовині... І жалем серце
запеклось, Що нікому мене згадати! Дивлюсь, твоя, мій брате, мати, Чорніше
чорної землі, Іде, з хреста неначе знята...”[14, ІІ, с. 562-563].
Гармонія сільського українського побуту, людей і природи, праці й
відпочинку створює магію впізнаваності звичайного українського села у мирі і
спокої. Прозорий зміст без стилістичних нашарувань і ускладнень, класична
завершеність тексту. Все це, на думку Ю.Барабаша, “сприймається масовою
читацькою свідомістю як уповні адекватне й самодостатнє втілення образу
України, як її своєрідна поетична емблема” [4, с. 93].
І.Франко назвав цю поезію “моментальною фотографією поетової душі”
[13,Т.31,с. 68].
В цій поезії опоетизовано сільське життя часів малого Тараса. Образи саду,
хрущів над вишнями, вечірньої зіроньки, мами з дітками в уяві поета – це вже
символи далекої України, частка її міфології, що викликає приємні спогади,
ностальгійні почуття. Це вже ідилія України, уявний рай. Він потрібен як
контраст до каземату, як нездійсненна мрія.
Саме тому від часу написання ця поезія живе активним життям, мала
багато автографів, збереглося вісім. У Шевченка часто просили саме цей вірш.
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Михайло Максимович у листі до Тараса Шевченка від 15 листопада 1858 р.
передає прохання Івана Аксакова притьмом передати вірші “Вечір” і “Пустка”
для друкування їх у слов’янофільській газеті “Тарас”. Але перед тим І.Аксаков
виступив у газеті “Московские ведомости” на захист статті В.О.Черкаського
“Некоторые
общие
черты
сельського
управления”
(ж. “Сельськое
благоустройство”, 1958, № 9), у якій цей “обруситель” обстоював право
старости бити селян. На це прохання М.Максимовича Т. Шевченко відповів
так: “Спасибі вам, мій щирий, мій єдиний земляче, за ваш шанобливий лист,
котрий я читаю, дивуюсь і не надивуюсь: чого б то мені, скажіть, будьте
ласкаві, з своїми віршами плисти по суші, яко по морю під тим парусом. Хіба я
Олег, нехай Бог криє, абощо? “Парус” у своєму універсалі перелічив всю
слов’янську братію, а про нас (українців – Л.М.) і не згадав, спасибі йому... Не
доводиться мені давать під парус свої вірші і того ради, що парус надуває
заступник того вельможного князя, любителя березової каші”.
Поезія “Садок вишневий коло хати...” відома під кількома заголовками в
автографах з дарчими написами Тараса Шевченка: Я.Г.Кухаренку – під назвами
“Вечір”, “Майський вечір”; Марії Максимович – під назвою “Весенний вечер”;
Григорію Галагану – “Весенний вечір”, “Весенній вечір”; В.Я.Карташевській –
“Садок вишневий коло хати...”; Афанасії Лазаревській і Наталії Хрущовій –
“Садок вишневий коло хати...”, “Вечір”.
Під усіма цими заголовками поезія жила у друці, у альбомах і в устах
шанувальників. У виданнях коштом благодійників і в рукописних збірках була
ця поезія й під заголовками “Вечір в Україні”, “Вечір на Україні”. Вона
мандрувала з Шевченком у засланні у “Малій книжці”, потім з 18 березня
1958 р. – у “Більшій книжці” і так дійшла як спадок поета до сучасників.
Тарас Шевченко усвідомлено ставився до творення нової української
літератури і мови. Його художня творчість, малярство, щоденники й листи свідчать,
що вчився він усе життя і скрізь, де доводилося бути, охоче спілкувався з
розумними й порядними людьми незалежно від національності, а особливо з
освіченими земляками. В них він шукав іскру Божу, що розвине культурні сили до
майбутнього визволення українського народу. Перебування в Україні використав
для того, щоб особисто познайомитися з письменниками, вченими, відомими
землевласниками, промисловцями, нагадати про колишню славу, сучасні біди і
потреби свідомої розумної роботи на майбутнє благо України.
Запоруку майбутнього національного визволення України Шевченко бачив у
народній освіті, але такій, що має подаватися разом із всебічним вихованням
людини і поєднуватися з національними традиціями. На його думку, освіта
повинна йти разом з моральним зростанням дитини і виробленням національного
характеру. У бесіді з Козачковським Тарас Григорович сказав про освіту: “Якщо
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ми задля якогось марного срібника почнемо глумитися над своїми звичаями
старовини, то що з нас буде?... А на мою думку, нація без власної вдачі, що їй
самій належить та її характеризує, схожа на кисіль та ще й найнесмачніший
кисіль“ [6, с. 369].
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В статье рассматривается проблема концептуально-стилистического
анализа поэтического творчества Тараса Шевченко как элитарной сильной
украинской языковой личности, который может быть использован в
педагогическом процессе формирования украиноязычной компетентности.
The problem of conceptual and stylistic analysis of Taras Shevchenko poetry as
elitist strong Ukrainian linguistic identity is described in the article. This approach
can be used in the formation of the Ukrainian language competence.
Ключевые слова: концептуально-стилистический анализ, дискурсный
анализ, поэтическое творчество, Тарас Шевченко, образ Украины.
Keywords: conceptual and stylistic analysis, discourse analysis, poetry, Taras
Shevchenko, the image of Ukraine.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Стаття присвячена проблемі комунікативної компетентності у
контексті психологічної готовності майбутніх педагогів до професійного
навчання. Психологічна готовність до професійного навчання розглядається
як системно-структурне утворення, яке має свою певну структуру.
Розкривається роль комунікативного компоненту у розвитку загального рівня
психологічної готовності особистості до професійного навчання.
Ключові слова: психологічна готовність до професійного навчання,
комунікативна компетентність, учбово-професійна діяльність, психологічна
готовність до професійної діяльності, структура психологічної готовності до
професійного навчання.
Актуальність зазначеної проблеми полягає у тому, що при вступі у
педагогічний ВНЗ не враховується комплекс психологічних феноменів, який
обумовлює успішність професійного навчання та дійсне професійне
самовизначення особистості, тобто можна говорити у даному контексті про
різний ступінь психологічної готовності особистості до професійного
навчання.
На момент вступу особистості до професійного навчального закладу ми
розглядаємо психологічну готовність до професійного навчання як систему
внутрішніх характеристик особистості, які знаходяться у латентному стані, і
які прямо обумовлюють або суттєво впливають на успішність адаптації
особистості студента до умов професійного навчання, саме навчання та
особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця. Латентний стан
розуміється нами як можливість: особистість має певні характеристики,
проте вони не задіяні у діяльності або особистість має не певні
характеристики, а передумови для їхнього формування в результаті
створення зовнішніх умов або в процесі внутрішнього розвитку.
Психологічна готовність студента до професійного навчання – це
підсумок всього його попереднього розвитку. Вона передбачає достатній
рівень інтелектуального розвитку, рівень розвитку пізнавальних процесів, а
також сформованість певних якостей особистості.
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Як свідчать дослідження інших психологів, а також наші власні
дослідження, студенти перших курсів мають значні труднощі у навчанні не
тільки через слабку шкільну підготовку, а й через не сформованість у них
певних особистісних рис (самостійності, самоконтролю, відповідальності,
адекватної самооцінки тощо). З’ясувати причини цього можна шляхом
розгляду готовності особистості до професійного навчання.
У системі освіти проблема готовності до навчання є найбільш вивченою
як психологічна готовність до навчання у школі. Вивченню цією проблеми
присвячено праці таких відомих психологів як Л.І. Божович, Л.А. Венгер, Н.
І. Гуткіної, В.В. Давидова, О.В. Запорожця, Н.В. Нижегородцевої, Д.Б.
Ельконіна та ін. Проте схема готовності до навчання у школі ні в якому разі
не може бути достатньою для передбачення успішності професійного
навчання, оскільки учбова і учбово-професійна діяльність суттєво
відрізняються одна від одної як особливостями суб’єктів навчання, так і
своїми завданнями. Особливості суб’єкта учбово-професійної діяльності
визначаються особливостями психічного розвитку в юнацькому віці,
оскільки студентський період здебільшого приходиться саме на період
юнацтва. А головне завдання професійного навчання – це набуття професії.
Тому необхідно поняття «готовність до професійного навчання». Отже,
теоретично його обґрунтуємо.
Розглянемо роботи, в яких так або інакше досліджується ця проблема.
Так, відомий російський психолог Ю.М. Кулюткін зазначав, що всі етапи
освіти повинні бути пов’язані один з одним [4]. На кожному попередньому
необхідно формувати готовність людини до подальшої освіти і самоосвіти, а
на кожному наступному етапі необхідно розвивати і збагачувати ті знання,
які людина отримала раніше.
Оскільки, учбово-професійна діяльність провідна в юнацькому віці, і ми
розглядаємо її як етап професіогенезу, то в розробці її теоретичної моделі
доцільно використовувати результати досліджень готовності до професійної
діяльності.
М.І. Д’яченко і Л.О. Кандибович у психологічній готовності до
професійної діяльності виділяли такі її компоненти: мотиваційний,
орієнтаційний, операційний, вольовий та оціночний [1].
О.В. Крутецький у структурі психологічної готовності до професійної
діяльності виділяв позитивне ставлення до діяльності, інтереси, схильності,
риси характеру, психологічні стани, знання, вміння, навички.
Результати досліджень психологічної готовності до професійної
діяльності І.О. Калініної свідчать про те, що ця готовність є
200

багатокомпонентним утворенням зі складною динамічною структурою [3].
На першому курсі психологічна готовність до професійної діяльності
значною мірою визначається сформованістю навичок саморегуляції.
Н.О Зенкова у своєму дослідженні розглянула проблему готовності
студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ [2]. Під рівнем готовності
індивіда до пізнавальної діяльності вона розуміє комплексний показник
схильності до отримання певної професійної кваліфікації, який складається з
таких компонентів: рівень інтелекту, наявність певних знань і умінь,
мотивацію до навчання, здібності, які використовуються у вибраній
професійній діяльності.
Ю.М. Кулюткін, говорячи про навчання дорослих, зазначав, що
психологічний аналіз учбової діяльності дорослих передбачає вивчення
мотиваційно-ціннісної основи навчання; психологічних передумов розвитку
самостійності у процесі засвоєння знань, здатності до саморегуляції і
самоуправління; формування у дорослих способів і прийомів вирішення
навчальних задач, аналізу навчальних текстів, використання отриманих знань
на практиці [4].
Як ми бачимо, всі дослідники визнають, що готовність до професійного
навчання – це складне утворення, яке включає мотиваційний і
інтелектуальний компоненти. Проте, компонентний склад готовності
необхідно розширити. Опишемо значущі, на наш погляд, компоненти
психологічної готовності до професійного навчання за педагогічним фахом.
Відповідно до системно-структурного підходу кожний психологічний
феномен має свою структуру. Свою структуру має і психологічна готовність
до діяльності. Ми розглядаємо психологічну готовність як передумову
успішної діяльності. Потреби людини, її інтереси, переконання і установки,
життєвий досвід, особливості психічних функцій, нейродинамічних якостей,
властивостей особистості – це вихідна база для формування психологічної
системи діяльності. Отже, на нашу думку до складу структури психологічної
готовності до професійного навчання входять такі компоненти:
мотиваційний (прагнення досягти успіху у діяльності, позитивне ставлення
до діяльності, потреба в особистісній та професійній самоактуалізації і
саморозвитку), когнітивний (рівень інтелектуального розвитку та рівень
успішності навчання), емоційно-вольовий (вольові якості; стресостійкість;
навички самоорганізації і саморегуляції поведінки; емоційний інтелект);
особистісний
(утворюється
такою
інтегральною
характеристикою
особистості як соціальна зрілість), комунікативний, професійноорієнтаційний (знання особливостей, умов професійної діяльності, її вимог
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до особистості, професійно-кар’єрні перспективи, професійна спрямованість)
та типологічний компонент (природні передумови педагогічного потенціалу єдності педагогічних здібностей та педагогічної спрямованості). Критеріями
діагностики психологічної готовності особистості до професійного навчання
є рівні сформованості її компонентів.
Важливу роль у розвитку психологічної готовності до набуття професії
відіграє комунікативний компонент готовності або комунікативна готовність.
Комунікативний компонент (готовність)
відображає готовність
особистості студента до навчальної та міжособистісної взаємодії у процесі
навчання у ВНЗ. Сутність комунікативної готовності складає комунікативна
компетентність особистості. Вона забезпечує успішність спілкування з
іншими. Комунікативна компетентність виявляється у товариськості,
активності індивіда, усвідомленням ним цілей, умов і способів комунікації, а
також її результатів. Людина з розвиненою комунікативною компетентністю
спілкується за власним бажанням, активно, з захопленням, цілеспрямовано
Комунікативна компетентність або вміння досягнути контакту і
взаєморозуміння з іншими у всіх людей різна. Вона визначається досвідом
спілкування, а також потребою у спілкуванні з іншими.
Як відомо, людина практично завжди знаходиться у соціальному
середовищі, її діяльність пов’язана з умінням вибудовувати стосунки з
іншими людьми. Проте, необхідно зауважити, що освітній процес у ВНЗ
здебільшого спрямований на засвоєння професійних ролей насамперед
шляхом опанування освітньої програми та недостатньо уваги приділяється
розвитку комунікативної сфери особистості студента як одночасно і засобу, і
чиннику успішності учбово-професійної діяльності, соціальної адаптації,
професійного становлення. У студентські роки спілкування – це той вид
діяльності, у процесі якого студенти обмінюються досвідом, знаннями,
ідеями, вчаться бути уважними, співвідносити та узгоджувати свої інтереси і
потреби з інтересами і потребами інших людей, набувають соціального
досвіду. Проте спостерігається загальне зниження культури спілкування і
поведінки молодих людей: агресивне спілкування з однолітками і дорослими,
ненормативна лексика, невміння слухати співбесідника, відсутність
терпимості у стосунках з оточуючими тощо. Слід зазначити, що проблеми,
які пов’язані з комунікативною компетентністю, загострюються у юнацькому
віці, на який припадає професійна підготовка. Це виявляється у труднощах
адаптації до нових соціальних умов у зв’язку з вступом у ВНЗ, у самостійне
життя. Тому постає завдання розвитку комунікативної компетентності
студента.
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На підставі досліджень, які присвячені вивченню проблеми
комунікативної компетентності можна зробити висновок, що її рівень
визначається ступенем сформованості теоретичних знань особистості у сфері
спілкування; комунікативними вміннями; вмінням продуктивно виходити з
конфліктної ситуації; комунікативними якостями та емпатією.
У структурі комунікативної компетентності виділяють такі складові:
інформаційно-експресивну, гностично-перецептивну, інтерактивну.
Інформаційно-експресивна складова забезпечує комунікацію та передачу
інформації іншим, самовиявлення своєї особистості. Її елементи – культура
мови, виразність, правильність мовлення.
Гностично-перцептивна складова забезпечує здатність людини
сприймати та розуміти інших людей. Її елементи – прагнення до розуміння
інших, вміння слухати партнера по спілкуванню, спостережливість.
Інтерактивна складова забезпечує встановлення контакту з іншими
людьми.
Критеріями розвитку комунікативної компетентності є такі вміння:
- уміння вербально і невербально обмінюватися інформацією, а також
діагностувати якості співрозмовника;
- уміння розробляти стратегію і тактику взаємодії з людьми, організовувати
їх сумісну діяльність;
- уміння ідентифікувати себе з співрозмовником.
У виборі методик для дослідження комунікативної компетентності
необхідно виходити з того, що для вивчення складних проблем (до них
належить і комунікативна компетентність) тільки комплексне їх
використання може надати нам надійну інформацію. До такого комплексу
можна запропонувати такі методики: тест «Комунікативні вміння» (Л.
Міхельсон, адаптація Ю.З Гільбуха); шкала «Техніка спілкування (Н.Д.
Творогова); методика «Ставлення до іншого як цінності»; методика
виявлення рівня емпатії (В.В. Бойко); методика діагностики інтерактивної
компетентності [5]; методика визначення здатності до самоуправління у
спілкуванні [5]; методика визначення рівня перцептивно-невербальної
компетентності [5].
Умови для розвитку комунікативної компетентності студентів доцільно
створювати як у навчальній, так і позанавчальній діяльності. Широко
використовуються групові та колективні форми організації навчання. Завдяки
цьому студенти залучаються у різні форми навчальної взаємодії і спілкування,
які передбачають їхнє співробітництво. Це сприяє розвитку таких
комунікативних умінь, як уміння організовувати ділове спілкування ( у формі
бесіди, дискусії, диспуту, «круглих столів» тощо), уміння чітко, логічно і
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аргументовано висловлювати і відстоювати свою думку, розуміти інших,
уміння публічного виступу, вести діалог і дискусію, налагоджувати
співробітництво.
З метою підвищення рівня комунікативної компетентності як засобу
соціальної адаптації першокурсників нами розроблено програму спецкурсу
«Ефективна комунікація». Головні завдання спецкурсу полягають в
актуалізації, доповненні та розвитку потреби і можливості використання
студентами механізмів засвоєння та застосування навичок ефективного
спілкування. Зазначена програма охоплює такі теми: принципи ефективної
комунікації; міфи комунікації; бар’єри комунікації та способи їх подолання;
способи позитивної комунікації; техніки ефективної аргументації та
переконання; способи вирішення конфліктів; розуміння емоцій, потреб,
цінностей і мотивів інших; комунікативна гнучкість та внутрішня свобода;
маніпуляції та вміння протистояти їм. У програмі спецкурсу передбачено
поєднання вивчення теорії з розвитком практичних вмінь з її використання.
Форми організації і проведення спецкурсу: лекції, проблемно-проектні
семінари; практичні заняття; тренінг.
У роботі з групою підчас соціально-психологічного тренінгу
використовуються такі техніки: рольові та ділові ігри; дискусія;
моделювання проблемних ситуацій з досвіду студентів; аналіз поточного
досвіду у форматі «тут-і-зараз»; зворотній зв’язок.
Теоретичний аналіз проблеми комунікативної компетентності у
контексті психологічної готовності учнівської молоді до професійного
навчання за педагогічним фахом, а також результати експериментального
дослідження виявили, що дійсний розвиток складових психологічної
готовності до професійного навчання потребує від особистості високої
внутрішньої активності, зростання якої можливо лише в процесі навчання,
центрованого на студенті. Це потребує реалізації в освітньому процесі
гуманістичних принципів: орієнтація на розвиток і саморозвиток
особистості, на ставлення до студента як до суб’єкту розвитку, створення
умов для самореалізації і самовизначення особистості студента,
співробітництво
викладачів
і
студентів,
створення
атмосфери
взаємодопомоги, забезпечення емоційної підтримки студентів, підвищення
рівня самосвідомості студентів. Отже, у контексті гуманістичного підходу
вирішення проблеми розвитку психологічної готовності особистості до
професійного навчання передбачає особистісно-центровану освітню
парадигму: розвиток фасилітативних установок у викладачів ВНЗ;
психологічна підтримка особистості студентів у контексті учбово204

професійної діяльності у формі психологічного супроводу; розвиток і
реалізація суб’єктної основи професійно-педагогічної освіти.
Спираючись на основні принципи гуманістичної психології, ми виходимо з
того, що кожний студент має сприйматися позитивно, неупереджено, з
орієнтацією на позитивну природу людини. Отже, у наш час основний напрям
розвитку вищої освіти є її гуманізація: у центрі освітнього процесу стоїть
людина, особистість, задоволення її потреб та розвиток її здібностей.
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Є.В Єгорова. Коммуникативная компетентность как составляющая
психологической готовности будущих педагогов к профессиональному
обучению.
Статья посвящена проблеме коммуникативной компетентности в
контексте
психологической
готовности
будущих
учителей
к
профессиональному
обучению.
Психологическая
готовность
к
профессиональному обучению рассматривается как системно-структурное
образование, которое имеет свою определенную структуру. Раскрывается
роль коммуникативного компонента в развитии общего уровня
психологической готовности личности к профессиональному обучению.
E.V.Yegorova. Communicative competency as a component of psychological
readiness of future teachers for professional education.
The article is devoted to the problem of communicative competency in the context of
psychological readiness of future teachers for professional education. Psychological
readiness for professional education is considered as a system-structural unit with its
specific structure. The role of communicative competency in the development of the
general level of psychological readiness of a personality for professional education is
revealed.
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ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті розглянуто проблему методичної підготовки вчителів фізики до
ефективного використання навчальних матеріалів з метою формування в учнів
умінь вчитися. Запропоновано модель педагогічних дій при роботі з
підручниками фізики нового покоління у напрямі становлення професійної
компетентності учителя.
Ключові слова: методична підготовка вчителя фізики; підручники з фізики
нового покоління; професійна компетентність учителя фізики.
Сьогодні у навчанні фізики домінує проблема формування в учнів
компетентності щодо здатності вчитися, зокрема, на основі умінь працювати з
підручником. Проте у процесі розв’язання цієї проблеми виникли певні
ускладнення об’єктивного характеру. Справа в тому, що більшість учителів не
мають достатньої методичної підготовки для ефективного використання
підручників, навчально-методичних матеріалів та інформаційних ресурсів з
метою формування в учнів умінь вчитися. Така ситуація пояснюється
насамперед тим, що більшість нині працюючих учителів під час підготовки у
вищих навчальних закладах при вивченні дисциплін професійного циклу були
орієнтовані на використання підручників минулого покоління. Ці підручники
передбачали
передусім
ілюстративно-пояснювальний
тип
навчання,
застосування репродуктивних методів. Сьогодні ж національний фонд
підручників забезпечений підручниками з фізики нового покоління, у яких
мотиваційна і розвивальна функції домінують над функцією фактологічного
викладення, а подана навчальна інформація спрямована на становлення
логічного та евристичного мислення, творчий розвиток. Отже, реалії освітнього
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процесу зумовлюють необхідність посилення уваги до професійної підготовки
та перепідготовки учителів із урахуванням кардинальної зміни напрямів у
навчанні та в умовах упровадження у масову шкільну практику підручників
нового покоління.
Проблема методичної підготовки учителів фізики досить часто
досліджувалася у працях таких українських науковців, як П.С. Атаманчук,
Л.Ю. Благодаренко,
С.П. Величко,
О.І. Бугайов,
А.В. Касперський,
О.І. Ляшенко, М.Т. Мартинюк, В.П. Сергієнко, М.І. Садовий, В.Д. Сиротюк,
Н.Л. Сосницька, В.Д. Шарко, М.І. Шут та інш. Проте сьогодні об’єктивно
необхідно осучаснити і поглибити індивідуальні стратегії особистіснопрофесійного розвитку вчителів із використанням адекватних моделей і
технологій учіння. І першочергового значення при цьому набуває питання
підготовки учителів до використання підручників із фізики нового покоління,
що вимагає різноманітних педагогічних підходів для забезпечення не лише
інформаційно-знаннєвого насичення, а й детермінування індивідуальних
особливостей діяльності учнів.
Метою статті є висвітлення методичних підходів у формуванні в учителя
готовності до використання підручників із фізики як важливої складової його
професійної компетентності.
Досвідчені учителі сприймають підручник як суттєвий фактор успішності
викладання та використовують його для навчання учнів прийомів роботи з
навчальною літературою, для усвідомленого засвоєння ними навчального
матеріалу. Очевидно, що найбільш ефективно уміння працювати з підручником
фізики формуються за умов, коли це відбувається в декілька етапів. На
першому етапі слід приділити увагу формуванню в учнів умінь читати текст,
знаходити в ньому відповіді на запитання, які поставлені учителем або
містяться в кінці параграфу; одержувати необхідну інформацію з рисунків,
таблиць, схем, графіків; користуватись змістом підручника. На цьому етапі
учням доцільно пропонувати для самостійного опрацювання лише ті параграфі
або їх фрагменти, які не містять складних понять, світоглядних теорій. На
другому етапі завдання ускладнюються: від учнів вимагається самостійне
виділення головних ідей в запропонованому тексті, розв’язання проблемних
ситуацій з використанням тексту, його узагальнення. На третьому етапі
формуються уміння самостійно працювати зі складним текстом, аналізувати
його, логічно структурувати навчальну інформацію. Відомо, що якісно може
бути засвоєний той навчальний матеріал, який не лише сприйнятий учнем на
уроці зі слів учителя, а продуманий ним, усвідомлений і застосований на
практиці, інакше кажучи, такий, який став об’єктом навчальної діяльності учня.
Але досить часто учителі віддають перевагу традиційним підходам до
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навчання, посилаючись на те, що в учнів відсутні необхідні уміння і навики,
вони витрачають на виконання тих чи інших завдань досить багато часу і, до
того, ж, виконують їх на недостатньому рівні. На нашу думку, така
аргументація є помилковою, оскільки саме у навчальному процесі при вивченні
фізики учні можуть і мають опанувати відповідні уміння і навики, навчитись
самостійно набувати знання та застосовувати їх на практиці. А це передбачає
активну участь учнів у ході уроків, виконання ними з кожної теми шкільного
курсу фізики системи самостійних завдань, які забезпечать досягнення цілей
навчання, в тому числі відпрацювання певних умінь і навиків.
Зупинимось більш детально на методичних можливостях підручників
«Фізика 7» та «Фізика 9» авторів М.І. Шута, М.Т. Мартинюка,
Л.Ю. Благодаренко, спрямованих на інформаційне забезпечення навчального
процесу [2], [3]. Підручники «Фізика 7» і «Фізика 9» забезпечують активну
роботу учнів із матеріалом підручника та досягнення ними необхідного рівня
відповідних умінь, оскільки сконструйовані відповідним чином. В цільовій і
структурній основі конструювання цих підручників закладені можливості
одержання кожним учнем не лише знань і умінь, передбачених Державним
стандартом базової середньої освіти, але й продуктивного інтелектуального
саморозвитку з урахуванням відповідних якостей особистості, що реалізується
в ході організованої роботи учнів з підручником. При цьому слід зауважити, що
учень використовує підручник не лише під час уроку, коли ця робота
спрямовується учителем, а й у більшій мірі в самостійній роботі. Тому, при
створенні підручників, ми врахували, що вони обов’язково повинні містити
поради учням щодо раціональної організації роботи з підручником. Це значно
полегшить учням процес набування знань і умінь, а також дозволить їм
працювати на більш високому рівні самостійності. Поради учням не містять
зайвої чи надлишкової інформації. Їх головне завдання полягає в ознайомленні
учнів зі змістом рубрик, представлених у підручнику, та узагальненим планом
навчальних дій щодо опрацювання цих рубрик. Робота за підручниками
«Фізика 7» та «Фізика 9» дозволяє зосередити увагу учнів на головних
питаннях шкільного курсу фізики, забезпечити одержання ними більш
усвідомлених і міцних знань. Зрозуміло, що використання підручників нового
покоління передбачає вдосконалені методики і технології навчання, спрямовані
на активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності,
ініціативи, розширення їх участі у набуванні знань.
Які ж уміння і навики мають бути сформовані або розвинені у процесі
роботи з підручником фізики? У загальній формі відповідь на це питання може
бути сформульована таким чином: це уміння і навики навчальної діяльності.
Важливість сформованості в учнів умінь працювати з підручником фізики як
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основним джерелом знань пояснюється, насамперед, тим, що під час
продовження освіти після закінчення школи одним з найбільш важливих
джерел у процесі самоосвіти є книга, тому до роботи з книгою молодь
необхідно готувати ще у загальноосвітньому навчальному закладі. Для
досягнення цієї мети найбільш доцільно використовувати підручник, оскільки
він є основною навчальною книгою учня, а тому саме у процесі роботи з
підручником в учнів найкращим чином розвиваються пізнавальні здібності,
забезпечується усвідомлення ними нових знань, формуються навики
самостійної діяльності.
Розвивати уміння працювати підручником необхідно з перших уроків
фізики в 7-му класі. Цьому сприяє систематичне та багатопланове
використання підручника на уроках під керівництвом учителя. Першим
завданням учителя є ознайомлення учнів з особливостями підручника: його
структурою, значенням різних видів шрифтів, поданням ілюстративного
матеріалу. Особливу увагу учнів треба звертати на особливості підручника з
фізики, зокрема на те, що рисунки в підручнику фізики мають не лише
ілюстративне, але й змістовне значення. Учням необхідно продемонструвати,
як слід співвідносити текст підручника з рисунками, яку інформацію можна
одержати з них в кожному конкретному випадку, які рисунки і як можуть бути
використані під час відповіді на запитання, які рисунки у процесі підготовки до
уроку слід виконувати у робочому зошиті. Незважаючи на те, що така робота
вимагає додаткового часу, надалі це дозволить учням грамотно
використовувати підручник (а потім по аналогії й інші книжки) для
самостійного набування знань. Крім того, якщо учень не лише читає параграф,
а виконує запропоновані до нього завдання, які передбачають ретельне
вивчення викладеної у параграфі інформації, аналізує навчальний матеріал,
порівнює факти і висновки, то цікавість учня до підручника фізики та до
предмету в цілому значно підвищується.
Як було зазначено вище, підручники «Фізика 7» та «Фізика 9» – це
підручники якісно нового типу. За своїми структурою та змістом вони є не
лише джерелом наукового знання, але й важливим фактором інтелектуального
розвитку учнів. Приступаючи до створення підручників, ми, колектив авторів,
поставили перед собою запитання: а яким ми хочемо бачити свій підручник?
Всі ми навчались за радянськими підручниками з фізики і пам’ятаємо їх
високий науковий рівень. Відомою є для нас і тенденція деяких сучасних
авторів підручників – спрощення курсу фізики. Після певних роздумів і
міркувань ми дійшли висновку: новий підручник з фізики повинен мати
високий науковий рівень, оригінальне структурування, сучасну конструкцію
навчального тексту та якісне ілюстративне наповнення. Для виконання цих
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завдань нами здійснено ретельний аналіз та відбір наукової інформації, її
логічна побудова і розподіл за блоками. Навчальний матеріал адаптований до
інтелектуальних можливостей учнів, рівня їх підготовленості з урахуванням
пропедевтичних знань. Текст підручника представлено у різних формах, а саме:
інформативній, пояснювальній, проблемній. У підручнику використано різні
форми надання інформації: словесні, символічні, візуальні. Передбачено також
різні засоби організації навчальної діяльності учнів – виконавчу, пошукову,
експериментаторську, творчу.
Крім основного тексту підручник містить додатковий, до якого відносяться
зміст, довідникові матеріали, предметний покажчик. Для організації сприйняття
і засвоєння навчального матеріалу в підручнику містяться: поради юним
читачам; вступ; назви розділів та параграфів; вступ до кожного розділу;
рубрики до параграфів; узагальнення розділів; творчі завдання до розділів;
післямова; відповіді до завдань, відповіді до тестових завдань; підписи до
рисунків, фотографій, таблиць.
Підручники забезпечені такими видами ілюстративного матеріалу як
рисунки, фотографії, схеми, таблиці. На них представлено портрети вчених,
фізичні явища, прилади, побудови. За своєю головною функцією
ілюстративний матеріал є наочною основою мислення, яка підсилює
пізнавальний, ідейний, естетичний та емоційний аспекти навчального
матеріалу. Ілюстративний матеріал
відповідає концепції підручника,
узгоджений з текстом і розміщений відповідно до нього, при цьому він не
відображає інформації, яка не має відношення до навчального матеріалу і може
стати фактором зниження уваги учнів при роботі з підручником. На всі
ілюстративні матеріали є посилання в тексті підручника, всі вони забезпечені
підписами, які розкривають їх зміст. У підручнику виконано наскрізну
нумерацію ілюстративного матеріалу. Ілюстративні матеріали підручника
мають цілий ряд методичних можливостей, які дозволяють керувати процесом
навчання, зокрема: забезпечують покращення сприйняття навчального
матеріалу, оскільки ілюструють, доповнюють та конкретизують його зміст;
полегшують запам’ятовування образів та об’єктів; дозволяють ознайомити
учнів із фізичним явищами або відтворити їх у пам’яті; пожвавлюють текст
підручника; підвищують емоційність його сприйняття. Слід особливо
відзначити, що певна частина фотографій виконана безпосередньо у фізичних
лабораторіях, що дозволяє наблизити навчальний текст до реальних умов.
Робота учнів із ілюстративним матеріалом передбачає виконання ними завдань
репродуктивного, проблемного та творчого характеру.
На
початку кожного розділу наведено вступ, що починається з
формулювання проблемних питань, відповіді на які будуть одержані в процесі
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вивчення розділу. Ці питання розкривають головні аспекти навчального
матеріалу розділу і тим самим визначають напрями пошуку відповідей. Ми
розробили ці питання таким чином, що учні можуть усвідомити проблемність
навчального матеріалу та виявити розрив між тими знаннями, які вони мають і
які отримають. Наприклад, у вступі до розділу І наведено таке запитання: «Рух,
матерія та енергія – що їх поєднує?». Учні вже мають достатні пропедевтичні
знання щодо таких понять як матерія, рух та енергія, але вони не можуть
здійснити їх узагальнення на предмет виявлення внутрішніх зв’язків між цими
поняттями. У вступі до розділу ІІІ наведено питання: «Як виникають сонячні та
місячні затемнення?». Учням знайомі ці оптичні явища, але механізм їх
виникнення є для них невідомим. Важливо відмітити, що зазначені запитання
забезпечують методичну регуляцію мотиваційних процесів в учнів, оскільки
сприймаються і оцінюються ними з точки зору їх особистих цілей і цінностей.
Підручники містять декілька рубрик. У рубриці «Поглибте свої знання»
наводиться навчальний матеріал, який призначений для поглибленого вивчення
фізики. Проте він викладений на доступному для учнів рівні і дозволяє
реалізувати потенційні можливості впливу на їх пізнавальну діяльність, а тому
стимулює мотиваційну спрямованість та активність учнів. Основним цільовим
призначенням цієї рубрики є забезпечення індивідуалізації процесу пізнання,
створення умов для виникнення в учня потреби до самоосвіти, підвищення
рівня науковості навчального матеріалу. Відповідно, ця рубрика розширює
можливості учителя у здійсненні його діагностичної та проектувальної
діяльності, оскільки дозволяє проаналізувати стан готовності учнів до
сприйняття наукових знань на поглибленому рівні, одержати оціночну
інформацію і з урахуванням цього розробити механізм своїх дій щодо
можливостей забезпечення учнів додатковою науковою інформацією,
співвідносячи їх з умовами навчально-виховного процесу. У підручнику
«Фізика 7» у якості навчального матеріалу поглибленого змісту нами
запропоновано, зокрема, такі запитання: «Абсолютна та відносна похибки
вимірювань», «Явища змочування і незмочування рідини», «Плазма», «Рідкі
кристали», «Фізична природа світла», «Квантова теорія світла», «Сферичні
дзеркала», «Відносний показник заломлення», «Волоконна оптика» тощо.
Змістовне наповнення рубрики «Домашнє експериментальне завдання»
виконане на основі інтеграції теоретичного та діяльнісного компонентів
навчального процесу. Виконання домашніх експериментальних завдань вимагає
від учнів планування експерименту, висунення гіпотези, яка лежить в його
основі, її перевірки, аналізу виконаних дій та формулювання висновків. Це
сприяє розвитку продуктивного мислення учнів, навиків орієнтації в
нестандартних ситуаціях, формуванню їх умінь щодо розв’язання різного роду
практичних завдань. Відомо, що учні 7-го і 9-го класу в силу своїх вікових
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особливостей не схильні до тривалих аналітичних міркувань, проте вони
виявляють неабиякий інтерес до будь-яких практичних дій. Під час уроків
фізики в учнів виникає багато запитань, їх цікавить не лише теоретичне
описання фізичних об’єктів, явищ і процесів, але й їх практична реалізація. У
задоволенні цих потреб
великого значення
набувають домашні
експериментальні завдання. При цьому вони мають значний педагогічний
ефект, оскільки реалізують практичне пізнання учнем властивостей фізичного
об’єкту. Тому при визначенні змісту домашніх експериментальних завдань ми
ретельно продумали їх у методичному відношенні і розробили таким чином,
щоб забезпечити зацікавленість учнів та їх прагнення до виконання завдання,
задіяти всі компоненти їх пізнавальної діяльності, забезпечити усвідомлення
учнями глибинної суті фізичних закономірностей. При цьому пошукова мета
стає мотивом, що, в свою чергу, вимагає від учнів репродуктивного процесу,
зумовленого актуалізацією необхідних знань. За наявності часу учитель може
деякі з домашніх експериментальних завдань виконувати під час уроку, що
буде сприяти формуванню в учнів навичок алгоритмізації експериментальних
досліджень. Рубрика «Перевірте себе» містить усні завдання теоретичного
характеру і передбачає самостійну діяльність учнів щодо перевірки стану
засвоєння навчального матеріалу. Робота учнів із завданнями цієї рубрики
забезпечує їх активність у керуванні своїми діями, що дозволяє учням
правильно оцінити власні навчальні результати і відкриває їм шлях до
самовдосконалення. Запитання рубрики сформульовані на основі навчального
матеріалу, тому у процесі відповідей на них учні неодноразово будуть
звертатись до тексту підручника. Це сприятиме розвитку здатності до зорового
сприйняття тексту, навиків пошуку навчальної інформації із задіянням
логічного мислення. Таким чином, в учнів будуть формуватись уміння роботи з
текстом підручника, навики узагальнення та систематизації одержаних знань.
Важливі функції покладені на рубрику «Тестові завдання». Головною функцією
цієї рубрики є ознайомлення учнів з формою, змістом та особливостями
тестових завдань. Це буде закладати підґрунтя їх підготовки до проходження
зовнішнього незалежного оцінювання. Як найважливішу складову цієї
підготовки ми розглядаємо розуміння учнями, що саме тестується за
допомогою того чи іншого завдання, які знання і уміння їм необхідно мати для
його успішного розв’язання. Ознайомлення з типами тестових завдань та
можливими рівнями їх складності дає учням можливість визначитись, як
необхідно працювати з тестами, а також пройти тренування у виконанні
тестових завдань. Розподіл тестових завдань за рівнями дозволяє учням
визначитись із рівнями своїх навчальних досягнень за результатами вивчення
розділу.
Отже, потреби сучасної освіти вимагають розроблення таких методичних
засад підготовки учителя фізики, які дозволять розкрити сутнісні ознаки його
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особистісно-професійного
розвитку
у
вимірах
основоположних
компетентностей педагогічної діяльності. І особливої уваги при цьому слід
приділити такій складовій професійної компетентності учителя фізики, як його
готовність до роботи з підручниками, розробленими з урахуванням
методологічних і методичних вимог до сучасної навчальної книги, і є
основними засобами організації пізнавальної діяльності учнів. Учитель має
бути забезпечений комплексом професійних умінь, які дозволять йому
ефективно спрямувати розвиток самостійності учнів при роботі з підручником,
спонукати їх до практичного застосування знань. Реалізація цих важливих
завдань формування професійної компетентності учителя фізики передбачає,
насамперед, розроблення теоретичних моделей діяльності і особистості вчителя
нового типу.
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This paper considers the problem of methodological training physics teachers to
effectively use educational materials for development of students' abilities to learn. A
model of pedagogical action when dealing with a new generation of physics
textbooks in the direction of professional competence of the teacher.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
В статі розглянуто, запропоновану для впровадження в навчальній
підготовці майбутнього інженера-педагога модель інноваційної інформаційнокомунікаційної компетенції. Представлено аналіз вивчення інформаційного
напрямку освітнього розвитку вищої школи. Дається теоретичне та
практичне обґрунтування існуючої проблематики щодо формування
інформаційно-комунікаційного напрямку розвитку компетентнісного підходу
до навчання на конкретному прикладі підготовки інженера-дизайнера.
Аналізується процес формування інноваційних навчальних підходів та
принципів, інформаційно-комунікаційної компетенції студентів в освітньому
просторі. Пропонується перспективні етапи запровадження нової компетенції
при підготовці інженера-дизайнера.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетенція, інженерпедагог, інженер-дизайнер, інформаційно-комунікаційні технології.
Постановка проблеми. Сучасний освітній простір характеризується
високими показниками надання освітніх послуг населенню, але при цьому
важливо враховувати особливості компетентного напрямку розвитку студентів
у вищих навчальних закладах. На етапі широко розгорнутої програми
інформатизації, розробки нових педагогічних технологій, методик та форм
взаємодії викладача та студента виникає значна проблематика доцільного
вибору саме того «способу», який приведе до потрібного освітнього результату
– підготовки компетентного фахівця.
Вже інформаційно-комунікаційні технології не є чимось кардинально
радикальним і немає сумнівів в їх позитивному положенні в освітньому
просторі, але при цьому присутній значний комплекс їх можливостей, який
поки ще цілісно не реалізований в більшості напрямках підготовки студентів у
вищих навчальних закладах. Це викликано, в більшості випадків, відсутністю в
загальні структурі компетенцій, якими повинен оволодіти випускник вищого
навчального закладу, інформаційно-комунікативного спрямування. Серед них
на сьогодні є і підготовка інженера-педагога, насамперед, інженера-дизайнера,
в якій дана компетенція є важливо необхідною. Поява її в загальні структурі
надасть більш систематичне структурування розподілення навчальних умінь та
типових задач за змістовними модулями, об’єднає в окремо сформовану
інформаційно-комунікативну виробничу функцію.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізом використанні
інформаційно-комунікативних технологій в навчанні займалися значна плеяда
науковців та педагогів, серед яких: А. В. Богданова, А. Н. Яригін [2],
Т. Д. Дубовицька, В. А. Шептуховський, Т. Е. Алексєєва, А. Б. Розумова та інші.
Над дослідженням компетентного підходу
працювали В. І. Байденко,
І. А. Зимня, Н. В. Кузьміна, Дж. Равен, Г. С. Трофімова, А. В. Хуторський,
В. А. Якунін та інші. Е. В. Абизовою [1] більш детально було розглянуто в свої
роботах інформаційно-конструктивний напрямок розвитку компетенцій студентів,
визначена його змістовна характеристика та зорієнтована необхідність подальшого
вдосконалення системи компетенцій студентів-випусників. Також над
проблематикою формування інформаційної компетенції студентів працювали
О. Б. Зайцева, А. А. Камалова, А. А. Мірошніченко, Е. В. Піскунова та інші. Поряд з
цим розроблялася інформаційно-комунікативна компетенція педагога С. В. Титовою,
А Е. Долобаєвою, Н. В. Морзе, Г. А. Проценко поряд з компетенцією студента –
Н. А. Тураніною, І. К. Бекасовим, І. Г. Смирновою, В. А. Крючковою та інші.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику
формування інформаційно-комунікаційної компетенції інженера-педагога у
вищих навчальних закладах.
Об’єктом дослідження: є процес фахової підготовки майбутніх інженерівпедагогів у вищих навчальних закладах.
Предмет
дослідження:
формування
інформаційно-комунікаційної
компетенції інженера-педагога у процесі вивчення спеціальних дисциплін.
Результат дослідження. Інформаційно-комунікаційна компетенція як
складова професійного компетенції майбутнього фахівця має чіткі рамки для
кожного напрямку підготовки. Тому в даній статті буде розглянуто лише
конкретний рівень формування інформаційно-комунікативного напрямку
професійної компетенції інженера-дизайнера з виокремленням окремого
змістовного компоненту спеціальних дисциплін «Комп’ютерний дизайн» та
«Основи формоутворення», що формує окрему ланку нової компетенції, її
змістовний навчальний комплекс.
Навчальний процес підготовки інженерів-дизайнерів на інноваційному
розвитку освітньої сфери та підвищення рівня компетенції повинен постійно
знаходитися в динамічному розвитку, впровадження нових педагогічних ідей та
методик, забезпечення високого рівня професійного розвитку та опанування
сучасним
інструментарієм.
При
вивченні
спеціальних
дисциплін
«Комп’ютерний дизайн» та «Основи формоутворення» педагог повинен
сформувати поряд з вже існуючими професійними компетенціями новий спектр
інноваційного підходу до створення навчальної бази та інформаційнокомунікативної компетенції майбутнього фахівця. Дана компетенція є
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частковим поєднанням інструментальної та предметної, а також представляє
нову форму реагування освітньої сфери на радикальні зміни в технічній сфері
та наукосфері. Включення її до фундаментальних компетенції, як активного
образу реалізації та відповіді на сучасні зміни в освітньому просторі, дозволяє
вищому навчальному закладу, зокрема, викладачу спеціалізованих дисциплін,
надати оновлений «багаж знань», які залишаються на рівні активного
застосування, а не втрачає ролі застосування після закінчення студентом
періоду навчання.
Поряд з цим в новій компетенції присутній елемент вже сформованої
компетенції – комунікативної, яка включає знання мов, психологічних
особливостей, способів взаємодії в соціальному середовищі, вміння працювати
в групі, колективі, виконання певних соціальних ролей тощо. Тому виникає
«накладення шалонів» на нову формуючу компетенцію, що викликає
необхідність змінення її назви для уникнення співпадання з вже існуючими.
Для чіткого визначення назви нової компетенції, яка повинна вирішити
проблеми з присутністю нових знань, умінь та навичок, інноваційної
діяльності, розв’язання різного роду завдань та діяльності у нестандартних
ситуаціях, необхідний більш ґрунтовний аналіз професійних особливостей
діяльності майбутнього випускника – спеціаліста (фахівця) в галузі дизайну.
При підготовці інженера-дизайнера можна виділити значну кількість
спеціальних дисциплін, які мають інноваційний характер впливу на проектну
діяльність. Серед них також і дисципліни «Комп’ютерний дизайн», «Основи
формоутворення», а також і інші, в яких можна виділити окремі навчальні
блоки спрямовані на активізацію новітніх форм проектування, використання
методів, методик, технологій та інноваційних засобів. З появою нових
можливостей прототипування проектна діяльність значно змінилася, що також
призвело до необхідності формування нової компетенції, яка б враховувала:
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі інформаційних
технологій;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі комп’ютерної графіки та
прототипування;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі створення віртуальних
дизайн-продуктів;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі реалізації художньографічних проектів в спеціальних програмних продуктів;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі створення макетів та
прототипів проектів;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі використання
професійних програмних продуктів;
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 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі розробки комп’ютерних
форм та формоутворень;
 особливості діяльності інженера-дизайнера в галузі інформаційнокомунікаційних технологій та інші.
Відповідність рівня навчального процесу підготовки інженера-дизайнера в
конкурентоспроможній системі сформування повинно постійно триматися на
високих показниках розвитку та оновлення педагогічної навчальнометодологічного комплексу, а також реалізовувати включення інформаційнокомунікативної навчальної бази. Важливо включати параметр навчальної
інформації, яка надається педагогам студентам. Як зазначав відомий ідеолог в
сфері інформаційних технологій Девід Меррілл: інформація сама по собі ще не
є навчання. І це справедливо, бо представлений педагогом навчальний
інформаційний потік, який організує викладач у векторному напрямку на
студентську груп , кожного студента в персоналізованих освітніх системах. Для
переведення інформації з пункту “простого набору символів або графічних
матеріалів” до “навчальної інформації” передує тривалий етап підбору, аналізу,
постійного контролю відповідності до сучасних норм наукосфери та вимог до
спеціалістів. Попри існуючі різні погляди на якість інноваційних навчальних
технологій, особливості їх впровадження та реалізації, освітній розвиток
навчально-методичної системи стабільними темпами рухається в напрямку
збільшення опанування інформаційними технологіями, веб-технологіями та
дистанційними комплексами, передусім у вищих навчальних закладах, як
головних “вузлів” взаємозв’язку між освітою та промисловістю, навчанням та
реальним місцем роботи студента.
Для гарантування ефективності опанування студентом навчального
теоретичного та практичного блоків і сформування відповідної професійної
компетенції важливо, поряд із звичайним електронним представленням
викладачем авторської навчальної розробки, реалізовувати зворотній зв’язок із
користувачами-студентами, використовувати контрольний елемент системи (а
при її відсутності сформувати та застосовувати власний контрольний апарат)
для оцінки студентської діяльності та збереження мотивації студента на
досягнення свої навчальних результатів, проведення оцінювання роботи,
забезпечення індивідуальності навчальних систем та інше. Обов’язковим
елементом навчальної системи залишається саме практична підготовка, яка
реалізує головні професійні компетенції, ознайомлення, опанування та
використання технічного обладнання професійної сфери, процесів, явищ та
предметів, з якими безпосередньо студент буде стикатися в професійних
умовах, а також пряма взаємодія в системі «людина-людина» та «людинамашина».
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Отримання високо кваліфікаційного компетентного фахівця, який
досконально орієнтується в професійній сфері та інформаційно-комунікативних
технологіях, можливе лише завдяки налагодженню універсальної та гнучкої
навчальної системи, яка спрямована на забезпечення активних форм взаємодії
між викладачем та студентами, використання інноваційних педагогічних
методик, методів, технологій та засобів для досягнення освітніх результатів.
Саме інформаційно-комунікативний напрям є на сьогодні новим та потребує не
тільки опанування навчальної інформації під впливом викладачів, а й
постійний саморозвиток та самореалізацію студента-випускника. Професійна
компетенція студентів-випускників повинна надати майбутнім інженерамдизайнерам, крім єдності в теоретичних знаннях та практичній підготовці та
здібності виконувати всі види професійної діяльності, так і адаптаційну модель
до розвитку професійної сфери, нових технологій та методів, які можуть
кардинально змінити особливості протікання традиційних технологічних та
проектних етапів на виробництві, включення інформаційних та комунікативних
технологій тощо. Важлива мета, яка покладається саме на інформаційнокомунікативну навчальну базу, є зниження та повне виключення відставання
підготовки фахівців від розвитку професійної сфери та нових технологій,
надання студентам лише сучасної перевіреної інформації, знайомство з
перспективним та майбутніми напрямками оновлення технічних та
методологічних рівнів виробництва, а, особливо для інженерів-дизайнерів,
сформування власних методологій пошуку дизайн-ідей, реалізації дизайнпроектів та створення дизайн-продуктів.
Висновки: Останнє десятиріччя характеризується радикальним шляхом
змінення педагогічних технологій, розгортанням нових процесів «перебудови»
та координація на загальноєвропейські програми в освітньому просторі.
Стратегії модернізації не залишають вибору для очікування, а постійно
активізують діяльність вищих навчальних закладів, оновлення навчальнометодичної бази, підвищення рівня до абітурієнтів та студентів, що, в свою
чергу, перетікає на випуск компетентних спеціалістів. Пріоритетність
навчальних закладів досягається утриманням конкурентного рівня в загальній
структурі освітнього напрямку, додержання якості освітнього продукту,
підвищення рівня доступності та ефективності інноваційних методів та засобів
навчально-дослідної діяльності, сформування нових сучасних компетенцій. І
це ще не весь спектр для осягнення, в якому головною ланкою залишається
саме викладач, на плечі якого покладається розробка та створення,
впровадження та використання важливих сучасних дидактичних систем,
механізмів скорочення відставання національного освітнього простору та
підвищення професійного розвитку викладацького складу навчального закладу.
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В статье рассмотрены новая сформирована, предложена для внедрения
при учебной подготовке будущего инженера-педагога, модель инновационной
информационно-коммуникативной компетенции. Представленный анализ
изучения информационного направления образовательного развития высшей
школы. Дается теоретическое и практическое обоснование существующей
проблематики
по
формированию
информационно-коммуникативного
направления развития компетентного подхода к обучению на конкретном
примере подготовки инженера -дизайнера. Анализируется процесс
формирования инновационных учебных подходов и принципов, информационнокоммуникативной компетенции студентов в образовательном пространстве.
Предлагается перспективные этапы внедрения новой компетенции при
подготовке инженера-дизайнера.
Ключевые слова: информационно-коммуникативная компетенция, инженерпедагог, инженер-дизайнер, информационно-коммуникативные технологии.
The article deals with the new proposed model and generated innovative
informative-communicative competence for implementing the educational
preparation of future engineers-teachers. The analysis of the study of information
towards the educational development of high school. The analysis of the study of
information towards the educational development of higher education are presented
in this paper. We give a theoretical and practical study of existing problems
concerning the formation of informative-communicative towards the development of
a competent approach to learning a specific example of the preparation of engineerdesigner. The process of formation of innovative educational approaches and
principles of informative-communicative competence of students in the educational
environment is analyzed in this scientific article. It is proposed to introduce new
advanced stages of competence in the preparation of the engineer-designer.
Keywords: informative-communicative competence, engineer-teacher, engineerdesigner, informative-communicative technologies.
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті висвітлено основні підходи до наукового осмислення естетичної
компетентності вчителя, визначено складові та умови формування
естетичної компетентності майбутніх учителів школи.
Ключові слова: естетична компетентність, майбутнє вчителів, умови формування.
Професійна підготовка вчителя є тим питанням, що викликає особливий
інтерес широкої громадськості. Адже в цьому питанні знаходять своє відображення
такі категорії, як минуле, сьогодення і майбутнє. Саме тому висловлюються оцінні
судження стосовно того, якою була праця вчителя в минулому, якою вона є
сьогодні і якою вона повинна бути з урахуванням вимог майбутнього. Можна
бачити в літературі оцінки того, як працювали вчителі у попередні історичні
періоди і що було головним в їх праці. Маючи відповідну концептуальну
спрямованість, працівники школи прагнули залучити молодь до опанування певним
досвідом пізнання, збагачували їх знання, наукові уявлення про природу,
суспільство, людину. І це правильно. Адже без відповідного пізнавального грунту
важко усвідомити сутність багатьох явищ, подій, процесів, які мають місце у
навколишньому середовищі.
Сьогодні освітня парадигма набуває іншого змісту і спрямованості. На зміну
гносеологічному підходу у навчанні приходить практика, суть якої визначається
ціннісним ставленням до життя. При цьому домінуючу роль займають погляди
прагматичної спрямованості, пов’язані з необхідністю набуття людиною того
досвіду, який потрібен їй для повсякденного життя, професійної діяльності,
виконання окремих функцій тощо. За таких обставин виникла потреба у підготовці
вчителів, які були б здатні формувати у молоді відповідні якості. Перехід від
гносеологічного підходу до прагматичного в педагогіці передбачав внесення
відповідних змін у програмні засади вищої педагогічної школи, надання їй
прикладного характеру. Від вчителя за таких обставин вже не вимагається
поглибленого занурення в питання, пов’язані з пізнанням окремих явищ, процесів,
подій. Перед ним стоять завдання щодо надання певним явищам ціннісного
забарвлення і на цій основі спрямування діяльності учнів у певному напрямку [1].
Безперечно, можна сперечатися, полемізувати, розгортати дискусію з того,
наскільки це дозволяє вчителю досягати певних результатів у розвитку, формуванні
особистості. Проте очевидним є те, що вчитель суспільству потрібен саме той, який
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здатен задовольнити конкретні потреби, інтереси, програмні вимоги. Сьогодні
українське суспільство знаходиться на перехідному етапі свого розвитку і тому
остаточно ще не визначено його освітні пріоритети. Достатньо навести в якості
прикладу історію з введенням в Україні 12-річного терміну навчання в системі
загальної середньої освіти. Подібні факти не є поодинокими і засвідчують про те,
що триває в системі освіти України пошук оптимальних рішень, відпрацьовується
модель школи майбутнього, яка б була здатна забезпечити умови для становлення і
розвитку повноцінної, гармонійно розвиненої особистості.
Розмірковуючи над цими питаннями вчені-педагоги у переважній більшості
схильні до думки про те, що вчитель за своєю функціональністю має бути не лише
виконавцем суспільних вимог, але й водночас виходити з випередженням часу,
сприймати і бачити завтрашній день, моделювати чітку перспективу розвитку
людей, їх духовного світу, фізичної культури тощо. Саме тому сьогодні важливо не
зупинятися у пошуках того, якого вчителя має готувати вища школа, якими
професійними якостями і здібностями повинні володіти працівники освіти,
покликані готувати молоде покоління до завтрашніх днів.
У зв’язку із зазначеним вище виявляється доцільним осмислення питання про
естетичну компетентність вчителя, наявність у нього досвіду, спроможного вивести
його працю на рівень освоєння дійсності за законами краси, гармонії, виразності,
цілісності тощо. Не можна сказати про те, що у попередні історичні періоди це
питання не розглядалось. Воно було предметом уваги вчених, набувало певного
значення в роботі освітян, але належного і широкомасштабного розвитку ще не
отримало. На це були певні причини, серед яких можна назвати такі, як соціальні,
пізнавальні, організаційні, методичні та ін. Саме тому питання естетичної
компетентності вчителів сьогодні ще залишається недостатньо вивченим,
дослідженим і таким, що дуже повільно вирішується в умовах практики. До цього
питання ще дуже рідко звертаються вчені-педагоги у своїх наукових розвідках, не
пропонується чітка і всім зрозуміла система навчання, в якій естетичні параметри
набували б визначального характеру [2].
Чим викликане звернення до естетичної компетентності вчителя? Відповідь на
це питання можемо знайти в системі координат, на які має спрямовувати свої
зусилля педагогічна практика. Адже відомо, що вчитель прагне у своїй діяльності
збагачувати учнів необхідними знаннями, формувати їх готовність до моральних
вчинків, а також розкривати можливості сприймання, оцінювання та примноження
прекрасного в житті та мистецтві.
При цьому естетичні аспекти праці вчителя набувають все більшого значення
в умовах, коли суспільство прагне якомога активніше просуватися по шляху
цивілізаційного розвитку, посилення ролі духовних і культурних цінностей в житті
кожної людини. За таких обставин діяльність вчителя має перетворюватися в якісно
нову форму, суть якої полягає у гармонізації відносин людини до себе, природи,
інших людей тощо.
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Набуття педагогічною діяльністю естетичного змісту і характеру є
довготривалим процесом, у якому відчутну роль можуть відігравати різні чинники,
зокрема, розвиток культури вчителя, набуття ним необхідних якостей, ставлення
навколишнього середовища до питань естетичного рівня та ін. Але, не зважаючи на
складність зазначеного питання, його вирішення потрібне. І тому сьогодні важливо
визначати не лише роль естетичної компетентності вчителя, але й її складові, без
яких стають неможливими освоєння дійсності за законами краси, організація
навчально-виховного процесу в школі з урахуванням естетичних вимог.
Як засвідчують дані проведеного дослідження, естетична компетентність
вчителя може мати різну структуру і складатися з декількох компонентів. Найбільш
оптимальним можна вважати такий стан естетичної підготовки вчителя, коли в
центрі його уваги знаходиться три основні аспекти:
 усвідомлення естетики людини та її розвитку;
 розуміння естетики середовища, в якому перебуває людина;
 розкриття можливостей естетичної діяльності людини.
Одним із основних параметрів, що характеризує естетичну компетентність
вчителя, є усвідомлення естетики людини, найважливіших форм її розвитку.
Звернення до естетики людини зумовлено тим, що прекрасне акумулюється
передусім в тих якостях, які має в собі людина, які вона розвиває, збагачує,
примножує. Сприймаючи прекрасне на своєму власному прикладі та прикладі з
життя інших людей, можна пересвідчитися в необхідності та важливості
естетичного, його здатності вести людину по шляху самовдосконалення [3].
Краса людини та її основних параметрів розвитку має стати першочерговою
для вчителя. На це спонукає сьогодні педагогіка, спрямована на розвиток
особистості, формування людського в людині, її здатності сприймати і оцінювати
власні дії, вчинки, поведінку з урахуванням естетичних вимог. Для забезпечення
педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток естетичних якостей учнів, учитель
покликаний добре усвідомлювати те, що характеризує естетику людини. Саме тому
естетична компетентність вчителя має охоплювати такі питання, як:
 краса фізичного розвитку людини;
 краса психічного розвитку людини;
 краса духовного розвитку людини;
 краса творчого розвитку людини.
Можна бачити, що у своєму житті кожна людина прагне насолоджуватися
тим, що її оточує, що характеризує умови повсякденного життя, навчання, праці,
відпочинку. Навколишнє середовище часто виступає для людини джерелом
натхнення, пізнання, творчості. Саме тому важливо, щоб за своїм змістом
навколишня дійсність збагачувала людину, надихала її на подальший розвиток та
самовдосконалення. Але саме по собі середовище, в якому перебуває людина, не в
змозі забезпечити зазначений зв'язок. Потрібні відповідні дії з боку людини, її
ставлення до естетичних проявів окремих предметів, явищ тощо. Учитель
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покликаний спонукати учнів до активного взаємозв’язку з прекрасним в
навколишній дійсності. Але для цього він повинен бути готовим до вказаних дій,
глибоко розуміти красу навколишньої дійсності.
Естетична компетентність вчителя стосовно навколишнього середовища
має охоплювати такі питання, як:
 краса природного середовища;
 краса предметного середовища;
 краса соціального середовища;
 краса художнього середовища.
Немає сумніву в тому, що прекрасне може бути результатом життєвої
активності людини, її праці, творчості тощо. Адже є краса, створена природою,
водночас є краса, яку створює своїми руками людина.
Саме тому важливим постає питання про усвідомлення людиною тих процесів
і результатів діяльності, які спрямовані на естетизацію повсякденного життя,
привнесення в його зміст необхідних проявів краси.
Усвідомлення цього спонукає педагогічну практику до естетичного
забарвлення різних видів діяльності людини. Навчальна діяльність в школі повинна
бути не лише змістовною, але й виразною, привабливою, такою, що викликає
захоплення, позитивні почуття тощо. Аналогічним чином мають вирішуватися
питання організації змістовного дозвілля молоді, її творчості тощо. Для цього
працівники школи, організатори навчально – виховної роботи мають бути готовими
до усвідомлення естетичного змісту різних видів і напрямків діяльності учнів.
Естетична компетентність вчителя, пов’язана з діяльністю учнівської
молоді, має охоплювати такі питання, як:
 краса комунікативної діяльності;
 краса навчально – пізнавальної діяльності;
 краса трудової діяльності;
 краса творчої діяльності.
Таким чином, розглянуті вище аспекти вказаної проблеми повинні знайти
належне осмислення в сучасній педагогічній практиці. Майбутні вчителі у процесі
професійної підготовки повинні отримати необхідні знання, вміння та навички для
плідної організації естетичної освіти і виховання дітей та молоді. Маючи належним
чином сформовану естетичну компетентність, вони спроможні будуть свідомо
ставитися до вирішення вказаної проблеми, наближати дітей до світу прекрасного в
дійсності та мистецтві.
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ВЗАЄМОДІЯ МИСТЕЦТВ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У статті розглядається стан підготовки майбутніх вчителів до роботи з
художньо обдарованими дітьми. Виявлено сутність, зміст та етапи
художнього сприйняття, визначено наукові передумови на важливість
використання художнього синтезу.
В умовах докорінного оновлення всіх сфер нашого суспільства, його
національного відродження перед психолого-педагогічною наукою постає чимало,
проблем. Серед них на особливу увагу заслуговують посилання зв’язку між
культурою та освітою, важливість якого зумовлена ствердженням ідей
самоцінності людської особистості, гуманістичної сутності національно
орієнтованого світогляду молоді. На цьому шляху незмірно зростає роль учителя.
Від того, наскільки його особистісні якості відповідають вимогам сьогодення
значною мірою залежить відродження інтелектуального потенціалу країни. Тому в
умовах розбудови незалежної держави все більшого значення набуває
культурологічний аспект підготовки студентів педагогічних вузів, згідно з яким
акцент переноситься з традиційної настанови – засвоєння заданої кількості
інформації – на розвиток культури мислення, почуттів, поведінки особистості, що
разом утворюють той центр, навколо якого об’єднуються знання, уміння, навички
і стають константами діяльності суб’єкта як неповторної індивідуальності. Тим
самим поняття духовної культури вводиться у систему координат професійно
значущих якостей особистості і дає підстави говорити про педагогічну культуру,
яка охоплює характеристики технологічної майстерності та багатства
внутрішнього світу майбутнього вчителя. Функціонування в структурі загальної
культури її окремих видів зумовлює перспективність зіставлення педагогічної та
естетичної культур як взаємозалежних складників цілісної людської особистості.
Питання впливу різних видів мистецтва на розвиток майбутнього вчителя
ніколи не випадали з точки зору тих, хто займається проблемами освіти і виховання
молоді. Являючи собою специфічний генератор ціннісного ставлення до
навколишньої дійсності, що розширює можливості пізнання художньої картини
світу через передачу різноманітних настроїв, мистецтво активізує сферу власних
почуттів і переживань людини. Оскільки така емоційна забарвленість інформації є
необхідною умовою підвищення навчально-виховного процесу, застосування
різновидів мистецтва у професійній підготовці майбутнього вчителя становить
один із пріоритетних напрямків удосконалення педагогічної практики.
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Найважливішу ланку піднесення дієвості мистецтва, котре має виключне
значення в контексті розвитку педагогічної культури, складає формування
художнього сприйняття, яке може бути пасивно-споживчим або активнотворчим. Згідно із практичним досвідом, пасивні форми контактів з
мистецькими явищами не впливають суттєво на розвиток особистості.
Необхідною умовою ефективного виховання засобами мистецтва є активнотворче сприйняття, котре охоплює результати перцептивних та
інтелектуальних, репродуктивних і творчих психічних актів особистості. Саме
таке художнє сприйняття забезпечує формування інтересів, потреб, смаків,
уподобань та інших елементів естетичної свідомості учнівської молоді, що
безпосередньо пов’язані зі сприйняттям і здебільшого визначають його зміст.
Проблема формування художнього сприйняття складна та багатозначна. Її
досліджують представники різних галузей науки: естетики, мистецтвознавства,
психології, соціології, педагогіки.
У філософському аспекті (В. В. Блудова Є. В. Волков, І. А. Зязюн, М. С. Каган,
В. О. Курбатов, Л. Т. Левчук, М. Н. Максимов, Б. С. Мейлах, М. Ф. Овсянников,
Г. І. Панкевич, С. Х. Раппопорт, А. Н. Сохор, В. М. Храпченко та ін.) проблема
сприйняття розглядається як провідний компонент загальної культури особистості,
ефективний засіб підвищення її творчого потенціалу. У наукових працях психологів
(Р. Арнхейм, Л. С. Виготський, О. Г. Костюк, Г. Н. Кечхуашвілі, О. Н. Леонтьєв,
Є. В. Назайкинський, Ю. А. Полуянова, Б. М. Теплов, П. Я. Якобсон та ін.)
розкриваються механізми усвідомлення суб’єктом художнього образу, визначено
суть та зміст даного поняття, виявлено взаємозв’язок розвитку спеціальних
художніх здібностей та індивідуальних типологічних особливостей людини.
Питанням художньої рецепції та герменевтики присвячені окремі роботи
Ю. Б. Борева,
О. С. Канарського,
В. А. Кудіна,
О. Р. Мазуркевича,
Н. А. Яранцевої та ін.
У педагогічній літературі досліджується методика діагностування та
цілеспрямованого управління розвитком художнього сприйняття дітей та
юнацтва (О. О. Апраксіна, Є. І. Бальчитіс, В. К. Белобородова, Н. О. Ветлугіна,
О. Н. Гембицька, Н. Л. Гродзенська, Л. Г. Горюнова, Л. Г. Коваль, Г. С. Ригіна,
З. Ринкявічус, О. А. Ростовський, О. П. Рудницька, М. О. Румер, В. Н. Шацька,
Г. П. Шевченко та ін.). Наголошується на тому, що художнє сприйняття не є
апріорно властивим людській свідомості, простим та не формується самостійно.
Його динаміка потребує спеціальної педагогічної роботи, спрямованої на
розвиток перцептивних вмінь та навичок, збагаченої сенсорної культури,
проникливої спостережливості, особливих інтелектуальних процесів, творчої
активності школярів. Зазначається, що становлення художнього сприйняття
здійснюється протягом тривалого часу. Дослідники зауважують особливу
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сенситивність молодшого шкільного віку, коли закладаються основи
художньої культури, відбувається формування найважливіших якостей
особистості. За умови відповідної педагогічної роботи на цьому етапі
навчання можна домогтися високого рівня розвитку культури, сприйняття,
мислення, емоційно-творчого ставлення учнів до мистецтва. Без
спеціального педагогічного впливу індивідуальні властивості особистості
суттєво не змінюються і в подальшому важко піддаються педагогічній
корекції. Тому вже з перших кроків навчання необхідно розвивати потреби
дитини у спілкуванні з високохудожніми зразками мистецтва, формувати її
естетичну
вибірковість
і
самостійність
оціночних
суджень
(Ш. О. Амонашвілі,
Л. Б. Бартенева,
Н. О. Ветлугина,
С. Д. Діденко,
Б. І. Івасів, Т. Г. Пеня, А. Г. Схіртладзе, Ю. А. Соколовський, О. С. Чернова,
А. Б. Щербо та ін.). Існуючі наукові праці в цій галузі не вичерпують всю
багатоаспектність проблеми, яка вимагає подальших досліджень.
Так, недостатньо вивченими і розробленими залишаються питання
формування художнього сприйняття молодших школярів засобами
комплексної взаємодії мистецтв, яка складає «неперевершену школу
відчуттів» (Л. С. Виготський). Водночас, звернення до комплексу мистецтв є
доцільним саме у процесі художнього розвитку дітей молодшого шкільного
віку, оскільки у більшості з них схильність до окремих мистецьких видів ще
не встигла проявитися, а зацікавленість художньою творчістю вже починає
зароджуватися. Використання комплексу мистецтв у роботі з молодшими
школярами значно розширює можливості їхнього подальшого пізнання,
асоціативних уявлень, розуміння взаємозв’язку різновидів мистецтва.
Впливаючи на органи чуттів дітей різноманітністю фарб, звуків, словесних
інтонацій тощо, комплекс мистецтв викликає у них таку ж різноманітність
суб’єктивних
відчуттів,
які
потім
аналізуються,
порівнюються,
співставляються з уже засвоєними уявленнями і почуттями. Це сприяє
інтенсифікації процесу художнього сприйняття, виконує компенсуючу
функцію у розвитку сенсорної та інтелектуальної сфер особистості. Штучний
розрив та ізоляція одного виду мистецтва від іншого, що нерідко
спостерігається в школі, суперечить як самій природі мистецтва (в основі
якого закладено принцип синтетичності), так і психологічним особливостям
учнів молодшого шкільного віку. Разом з тим, згідно із аналізом художньопедагогічної практики, початковим класам бракує відповідного зв’язку у
викладанні предметів художньо-естетичного циклу. Навчальні програми цих
дисциплін дещо ізольовані і не завжди корелюють між собою. Так, в
багатьох школах України не проводяться позакласні заняття з музики,
літератури, образотворчого мистецтва, які могли б компенсувати недостатню
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кількість годин, передбачених на вивчення цих предметів. Майже відсутні
конкретні методичні рекомендації щодо організації і керівництва розвитком
художнього сприйняття естетично обдарованих школярів засобами
комплексної взаємодії мистецтв.
Таким чином, синтезуючи різні наукові підходи, розроблені у суміжних
галузях знань, педагоги-дослідники (Л.П. Воєводіна, О.Я. Ростовський,
О.П.Рудницька та ін.) тлумачать художнє сприйняття як складний
багаторівневий процес осягнення цілісного художнього явища, в структурі
якого тісно взаємодіють результати перцептивних, емоційних та
інтелектуальних, репродуктивних і творчих актів особистості.
Художнє сприйняття не обмежується лише процесом безпосереднього
відображення, хоча передусім воно орієнтовано на перцептивне відчуття
яскравої фактури малярства, звукомовлених структур, музично-акустичної
сфери тощо. Разом з тим, головним наслідком художнього сприйняття стає
не первинна перцептивно-емоційна реакція на об’єкт сприйняття, а цілісні
художні образи, які формуються механізмами вищих, інтелектуальних рівнів
психіки суб’єкта, вимагаючи від нього і емоційно-споглядального
переживання, і раціонального осмислення художніх вражень. Саме тому в
структурі художнього сприйняття як виду художньо-пізнавальної діяльності,
науковці виділяють низку безпосередньо-зображувальних та інтелектуальних
дій, що функціонують в органічній єдності й складають цілісний процес
взаємодії певних рівнів людської психіки. Ці дії являють собою своєрідне
сходження від нижчих (перцептивних) до вищих (емоційно-усвідомлених)
щаблів. В залежності від ступеня підготовки до спілкування з мистецтвом
реципієнт може пройти це сходження до кінця і здобути на вершині всю
повноту розуміння авторської моделі твору, а може зупинитись посередині, а
той взагалі не піднятись вище перших щаблів (В.В. Блудова). Звідси
випливає, що чим точніше сприймаючий зможе відтворити змістовну та
формальну визначеність мистецького твору, чим глибше він осягне сутність
закладеної у творі образної ідеї, тим ефективніше буде функціонування
художніх цінностей, реалізація їх виховного потенціалу.
Дана концепція дозволяє зробити важливий педагогічний висновок,
щодо необхідності якомога раніше переходити у роботі з дітьми від
інтуїтивного до усвідомленого сприйняття мистецтва, формувати з перших
кроків навчання «розумово-почуттєву» активність, спрямовуючи їх на
глибоке осягнення змісту та виразної форми художніх творів у їх цілісній
єдності. Процес художнього сприйняття двояко зумовлений і в своєму
результативному ефекті детермінований не лише властивостями художнього
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об’єкта, але й індивідуальними особливостями взаємодіючого з ним суб’єкта.
Саме ця специфіка художнього сприйняття потребує особливої пильності в
процесі педагогічної організації роботи з учнями. А це, в свою чергу,
залежить від рівня підготовки вчителя до роботи з учнями
В практиці загальноосвітньої школи розвиток творчого ставлення
дитини до художнього твору враховується ще не в повній мірі. Пріоритетною
залишається орієнтація на засвоєння учнями вже готових авторитарних
суджень про мистецтво, намагання сформувати у всіх «єдино вірну»
естетичну оцінку творів, що приводить до таких негативних явищ, як
ортодоксальність мислення, пасивність життєвої позиції тощо. Попри всю
перспективність аналізу, який допомагає правильно зрозуміти естетичне
кредо та світоглядну позицію автора, оволодіння його методами не може
єдиним завданням педагогічного управління художнім сприйняттям. Не
менш важливим є урахування нестереотипних творчих варіантів тлумачення
суб’єктом предметно-асоціативного змісту твору, без чого виховний
потенціал мистецтва залишається нереалізованим, а її сприйняття не
включається у структуру індивідуального досвіду особистості.
Враховуючи особливості обдарованої дитини (емоційна щирість,
пізнавальна активність, нестардатність мислення, схильність до творчої
діяльності), а також виходячи з концепції Б.Г. Ананьєва, згідно якої
ефективність розвитку особистості визначається синтезом знань і вмінь,
навичками їх переносу, взаємозбагачення та застосування на практиці, можна
зробити висновок про значення взаємодії мистецтв у формуванні художнього
розвитку дитини. Підкреслимо, що комплексна взаємодія мистецтв становить
певне сполучення різновидів художньої творчості, вибір яких спричиняється
необхідністю розв’язання тих чи інших завдань естетичного виховання
особистості. Аргументація можливості встановлення зв’язків між окремими
видами мистецтва базується на естетичному положенні про взаємодію всіх
його видів. Ця взаємодія ґрунтується на змістовно-формальній конкретності
кожного мистецтва і обумовлює врешті-решт правомірність існування їх
комплексу. Діалектика спільного та протилежного у взаємозв’язку
мистецьких різновидів дає підстави для розробки теоретичних засад
художнього синтезу. Адже жоден з видів мистецтва, взятий окремо, не може
вирішити всю повноту завдань естетичного виховання особистості. Лише
сукупність окремих мистецтв відкриває можливість розвинути всю повноту
людських потенцій зробити особистість багатогранною та всебічно
розвинутою.
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На цій основі виявлена педагогічна ефективність використання таких
особливостей художнього синтезу в процесі формування загальної та
естетичної культури особистості:
- гносеологічними можливостями кожного окремого виду мистецтва
віддзеркалювати різні, але суттєві сторони об’єктивної дійсності, оцінювати й
показувати у комплексі її досить повну картину;
- впливом художнього образу кожного виду мистецтва на різноманітні
психічні процеси особистості, що сприяє формуванню її внутрішнього світу в
цілому;
- багатогранною художньою освітою особистості, оскільки загальні та
специфічні закономірності мистецтва осягаються на широких засадах
комплексної взаємодії окремих видів художньої творчості.
Таким чином, можна зробити важливий педагогічний висновок:
комплексна взаємодія мистецтв є ефективним засобом естетичного виховання
школярів, який активізує процес формування художнього сприйняття
особистості, впливаючи водночас на емоційну, раціональну, вольову сферу її
психіки шляхом специфічних для кожного виду художньої творчості засобів
виразності.
Викладені погляди на основоположне значення категорії сприйняття у
мистецькій освіті й вихованні молоді, а також визначення його структури
дали можливість накреслити послідовність взаємоповязених етапів
педагогічної роботи:
Попередній чи перед комунікативний етап ознайомлення майбутніх
вчителів з різними напрямами розвитку мистецтва, пробудження у нього
інтересу до розмаїття жанрів та стилів мистецтва;
Основний чи комунікативний етап педагогічного управління процесами
переживання і розуміння явищ в галузі мистецтва у перебігу безпосереднього
контакту майбутнього вчителя з ними;
Заключний чи пост комунікативний етап закріплення післядії здобутої
інформації в галузі різновидів мистецтва, її впливу на розвиток особистості,
що виходить за межі сприйняття конкретного мистецького твору.
Головне завдання педагогічної підготовки майбутнього вчителя полягає
в тому, аби врахувати найважливіші вимоги сьогодення. В роботі вони
характеризуються через системоутворююче поняття світогляду – фокусу
людського бачення світу, міри розуміння природи і суспільства, соціальних
відносин і цінностей, поглядів на світ та своє місце в ньому. Проблема
взаємозв’язку культури і світогляду набуває справжньої соціальної
значущості, коли аналізується на особистісному рівні освіти й виховання
майбутнього вчителя, бо його педагогічна діяльність виступає специфічним
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транслятором світоглядних позицій, а норми професійного мислення завжди
формуються у проблемному полі взаємодії з нормами загальної культури.
Світоглядні уявлення не залишаються незмінними. Вони розвиваються,
ускладнюються і доповнюються під впливом відповідних життєвих умов.
Сучасний період диктує свої пріоритети
у світоглядній підготовки
майбутнього вчителя, яка має акумулювати знання і розуміння вищих
духовних цінностей, уміння реалізувати їх на практиці у професійній
діяльності та поведінці, здатність аналізувати та оцінювати педагогічні
явища з позицій загальнолюдських ідеалів. Важливу рису педагогічної
культури вчителя становить національна орієнтованість світоглядної позиції,
котра формується на підмурку ознайомлення з історичними подіями,
самобутніми прикметами, традиціями та звичаями українського народу,
здобутками мистецтва і культури.
Звідси можна зробити висновок про роль світоглядної функції
різновидів мистецтва, яке є такою ж важливою для розвитку особистості, як і
філософська форма світогляду. Разом вони здійснюють загальнокультурний
синтез наукових знань і гуманістичних ідеалів, котрий діє можливість
підняти людину від повсякденності до широких творчих узагальнень
почуттів і думок, що є виключно важливим для формування педагогічної
культури майбутнього вчителя.
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В статье рассматривается состояние подготовки будущих учителей к
работе с художественно одаренными детьми. Выявлена сущность,
содержание и этапы художественного восприятия, определены научные
предпосылки важность использования художественного синтеза.
Under rewiew of this article comes the condition of future teacher’s preparation for
work with artistic gifted children. The subject-matter, content and stages of artistic
perception are detected, scientific background of importance of artistic synthesis is
defined.
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обдарованості учнів засобами педагогічного дизайну. Актуалізовано сучасні
теорії розвитку особистісного інтелекту. Подано фрагменти класифікації
здібностей, типів особистості, видів здоров’я людини. Виділено типи
педагогіки. Увага приділена кореляційним зв’язкам між видами здоров’я і
здібностями особистісних типів.
Ключові слова: педагогічний дизайн, множинний інтелект, профілі
обдарованості, класифікація здібностей, види здоров’я.
Останнє десятиліття ми присвятили експериментальній роботі з діагностики
обдарованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами педагогічного
дизайну. Поняття «педагогічний дизайн» широко вживається у європейському
освітньому середовищі. У вітчизняних теоретичних джерелах воно позначається
термінами «педагогічне проектування» і «навчальне проектування». Педагогічний
дизайн або проектування навчальних систем (ISD) є такою практикою створення
навчального досвіду вчителем, якою досягається ефективне, дієве і, водночас,
привабливе набуття компетентностей його учнями, забезпечується інтелектуальне,
емоційне і фізичне благополуччя учасників навчально-виховного процесу [1]. У
ході експериментальної роботи ми звернули увагу на те, що у процесі дизайндіяльності повноцінно виявляються всі профілі обдарованості учителя й учнів:
академічної, естетичної, практичної. Відтак вважаємо, що майбутні учителі
покликані оволодіти компетентністю з діагностики обдарованості учнів
загальноосвітніх шкіл засобами педагогічного дизайну.
Ученими напрацьовано
сучасні новітні теорії, які ми вважаємо
методологічною основою діагностики обдарованості і педагогічного дизайну. В
освітніх процесах багатьох країн світу технологічного впровадження набула теорія
множинного інтелекту Г. Гарднера [2]. Він визначає інтелект як здатність людини
вирішувати проблеми або створювати продукти, цінні в рамках даної або декількох
культур, а також знаходити і ставити нові проблеми, реалізуючи, таким чином,
механізм придбання нових знань. Г. Гарднер висловив сумнів щодо того, чи можна
судити про рівень інтелекту тільки за результатами тестування, що спонукало
вченого розробити теорію (концепцію) множинного інтелекту (МІ), яка базується
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на численних даних. Замість того, щоб розглядати інтелект як сукупність багатьох
здібностей, Г. Гарднер вважає, що прийшла пора розглядати його як сукупність
різних основних, базових, корінних інтелектів - семи "секретів розумового
виробництва". Г. Гарднер розробив міждисциплінарні критерії, яким повинна
відповідати кожна здібність людини. Ці критерії включають кілька предметних
галузей. Психологія: наявність певної історії розвитку здібностей, яку виявляють
звичайні та обдаровані індивіди в міру досягнення зрілості. Антропологія:
усвідомлення того, як розвиваються різні здібності, заохочуються або ігноровані в
різних культурах. Культурологія: існування символічних систем, в яких закодовані
різні значення, наприклад, мова, обчислення, карти. Біологічні науки: виявлення
того, що здібності мають певну еволюційну історію і представлені в певних
нейронних структурах. Керуючись даним критеріям, Г. Гарднер розглянув
структуру інтелекту людини і з’ясував, що цим критеріям повністю відповідають
дев'ять здібностей, які він називає інтелектами. Ми звернули увагу на принцип
потрійності у класифікації здібностей:
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1.Мовна – майстерне володіння мовою, любов до слів і прагнення їх
досліджувати.
2.Логіко-математична – розгляд
і оцінка предметів і понять в їх
взаємозв'язках.
3. Музична - здатність не тільки складати і виконувати твори в різній
тональності, ритмі і тембрі , але також і сприймати їх. Така здатність може бути
пов'язана з іншими видами інтелекту, такими, як мовний, просторовий і
тілесно-кінестетичний. (Ці три здібності можна вважати суміжними,
взаємодоповнюючими. Вони складають академічний профіль обдарованості
"мислителя-слухача").
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4.Внутрішньо-особистісна - уміле розпізнавання людиною своїх
почуттів і настроїв.
5.Міжособистісна - вміле розпізнавання почуттів, настроїв, душевних
станів інших людей, а також використання цієї інформації для управлінням
поведінкою
6.Надособистісна (екзістенціональна, духовна) охоплює схильності
людини до розгляду фундаментальних питань буття, вічності, життя і смерті.
(Ці три здібності можна вважати суміжними, взаємодоповнюючими. Вони в
сукупності складають естетичний профіль обдарованості "художника- глядача")
7.Натуралістична - розпізнавання і класифікація природних об'єктів,
органічна єдність з природою.
8.Просторова - здатність точно сприймати зорові об'єкти, трансформувати
їх, модифікувати зорові образи і перебудовувати їх.
9.Тілесно-кінестетична - досконале володіння тілом і майстерне
маніпулювання предметами. (Це три суміжні здібності практичного профілю
обдарованості «майстра-діяча»).
Кожний профіль обдарованості (академічний, естетичний, практичний)
включає не сукупність, а ієрархічну структуру суміжних здібностей. Сукупність
всіх трьох профілів засвідчує наявність дизайн-обдарованості у дітей.
Класифікація суміжних здібностей за профілями обдарованості
Суміжні здібності
профілю академічної
обдарованості

Суміжні здібності
профілю естетичної
обдарованості

Суміжні здібності
профілю практичної
обдарованості

Музична

Надособистісна

Натуралістична

Логіко-математична

Міжособистісна

Просторова

Лінгвістична

Внутрішньо-особистісна Тілесно-кінестетична

Тут ієрархія вибудовується з урахуванням рівнів абстрактності здібностей.
Наприклад , в академічному профілі особистісної обдарованості високим рівнем
абстрактності визначається музична здатність, а низьким - лінгвістична здатність. В
естетичному профілі обдарованості високим рівнем абстрактності відзначається
надособистісна (духовна), а нижчим - внутрішньо - особистісна здатність. У
практичному профілі обдарованості такою парою здібностей є натуралістична
(вища) і тілесно- кінестетична (нижча).
Теорія множинного інтелекту базується на двох важливих, на думку
Г.Гарднера, твердженнях. По-перше, всі люди володіють всіма видами інтелекту.
По-друге, так само як всі ми володіємо різною зовнішністю, неповторними
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особливостями темпераменту, так само ми володіємо і різними інтелектуальними
профілями здібностей. При цьому види інтелекту взаємно потенціюють
(посилюють ) один одного: досить уважно вивчити біографії великих людей в
різних видах творчості, щоб переконатися в тому , що "окремий талант є сума
талантів", про що свідчать і акторський талант Гоголя, музичний талант
Грибоєдова, талант до малювання Т.Г. Шевченка. Леонардо да Вінчі був не тільки
великим художником, але й великим математиком, механіком й інженером, якому
зобов'язані важливими відкриттями найрізноманітніші галузі фізики. Альбрехт
Дюрер був художником, гравером, скульптором, архітектором і, крім того,
винайшов систему фортифікації, яка включає в себе багато ідей, розвинених значно
пізніше Монталамбером. Макіавеллі був державним діячем, істориком, поетом і,
крім того, першим гідним згадки військовим письменником нового часу.
Теорія множинного інтелекту не тільки відповідає уявленням про те, що діти
пристосовуються до навколишнього середовища різними видами інтелекту, вона
також вселяє надію на те, що педагоги звернуть увагу на домінуючі у дітей способи
пізнання і враховуватимуть їх у технологіях педагогічного дизайну (навчального,
педагогічного проектування). Уже тепер у США, країнах Європейського Союзу,
Китаї виникла ціла індустрія з розроблення шкіл множинного інтелекту.
Педагогічно доцільне використання цієї теорії сприяє повноцінній реалізації
багатогранного інтелектуального потенціалу учнів, а також осіб, задіяних в
особистісно ціннісній професійній діяльності.
Теорія множинного інтелекту розглядається нами в цілісному контексті з
теорією особистісних конструктів Дж. Келлі, а також з класифікацією здоров'я
«Колесо життя», відтвореної Р. Раяном.
На думку Дж. Келлі, діти можуть і повинні вчитися реконструювати власну
некомфортну реальність і проектувати очікувану і бажану (здорову) середовище
життєдіяльності. Для нашої реальності органічно притаманна гнучкість, яка
зумовлює пластику думки, емоційні реакції, предметно-перетворювальні дії дітей.
Дж. Келлі створив гуманістичну теорію дії, мета якої - відкрити для дитини
постійно мінливий світ, який постійно підносить як проблеми, так і можливості для
зростання, в якому завжди є місце для пошуку, творчості, поновлення, підтримки
здоров'я. Особистісні конструкти формуються на основі власних особистісних
смислів, а також смислів, засвоєних дитиною в результаті взаємодії з соціальним
оточенням. У педагогіці і психології теорія особистісних конструктів розглядається
з точки зору особистісної орієнтації дітей в освітньому середовищі, оскільки діти
орієнтуються в педагогічному середовищі завдяки особистісно ціннісним
інформаційним конструктам: зоровим, слуховим, смако-запахо-дотиковим.
Порівняємо положення теорій Дж. Келлі і Г. Гарднера. Якщо, відповідно до
теорії Дж. Келлі, виділяються конструкти вербальної, сенсорної та структурної
інформації, то, відповідно до теорії "множинного інтелекту" Г. Гарднера,
розрізняються три специфічних профілі обдарованості: академічний, естетичний,
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практичний. Для академічно обдарованих учнів особистісно-ціннісними
конструктами є вербальні, які забезпечують розвиток лінгвістичної, математичної
та музичної здібностей дітей. Для художньо-естетично обдарованих дітей
особистісно ціннісними конструктами є сенсорні, що забезпечують розвиток
внутрішньо особистісних, міжособистісних і надособистісних (духовних)
здібностей. Для практично обдарованих дітей особистісно ціннісними
конструктами є структурні (речовинні) конструкти, які забезпечують розвиток їхніх
тілесно-кінестетичних, просторових і натуралістичних здібностей.
Достатній розвиток усіх трьох груп здібностей, здатність до мовленнєвої,
кольоро-графічної і предметно-перетворювальної творчості, здатність слухові
образи підсилювати зоровими і виводити їх на кінчики пальців ми називаємо
дизайн-обдарованістю.
Наше розуміння обдарованості обумовлене, перш за все, наявним станом
структури інтелекту особистості. Ми звернули увагу на маловживаний
психологічний термін "цитоархітектоніка" (лат. вмістилище, оболонка, клітина і
будівельне мистецтво) - вчення про структурну і функціональну різноманітність
кори головного мозку. Існує три цитоархітектонічні концепції:
1. Теорія вузького локалізму, згідно з якою коркові центри являють собою
чітко окреслену групу нервових клітин з чітко визначеною межею, коли певна
функція локалізується в певному центрі.
2. Теорія еквіпотенціоналізму, представники якої стверджують, що існування
кіркових центрів як обмежених різноякісних ділянок кори неможливі, і вся кора
рівнозначна.
3. Теорія ядра і розсіяних елементів, згідно з якою мовний центр - це корковое
закінчення аналізатора, яке не має суворо окреслені межі, а складається з ядерної та
розсіяною частини. Ядро являє собою детальну і тонку проекцію в корі всіх
елементів периферичного рецептора і є необхідним для здійснення вищого аналізу
та синтезу. Розсіяні елементи розташовані навколо ядра або розкидані на периферії
; в них здійснюється найпростіший і елементарний аналіз і синтез. Існує поділ кори
на 50 ділянок - кіркових цитоархітектонічних полів, кожне з яких відрізняється від
інших будовою і розміщенням нервових елементів і з яких складена "карта"
мозкової кори людини [3].
Певну ієрархічну структуру має і кора півкуль головного мозку людини, з
нервових волокон у якій можна виділити три функціонально специфічні групи :
1. Асоціативні, які об'єднують окремі ділянки кори однієї півкулі мозку.
2 . Комісуральні, що поєднують кору обох півкуль.
3. Проекційні, що поєднують кору з ядром нижніх відділів центральної
нервової системи (підсвідомістю).
Останні досягнення в нейронауках свідчать про те, що концепція півкульної
асиметрії вносить істотний внесок у вивчення інтелектуальної діяльності та
здоров'я людини. При цьому інтелект пов'язаний з процесами не тільки лівої, а й
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правої півкуль, а медитативний і творчий стан, як показують енцефалографічні
дослідження, реалізується завдяки функціональної синхронізації, узгодження
півкульних функцій, виявляючи три способи пізнання, згідно Ю.А.Урманцеву чуттєвий (правопівкульним), раціональний ( лівопівкульних) і медитативний (яке
поєднує пізнавальні стратегії півкуль головного мозку людини). Отже, принцип
потрійності простежується і в функціональних структурах мозку. Враховуючи таку
закономірність, ми допустили думку, що між творчістю і здоров'ям існує
закономірний зв'язок. Нашу увагу привернула класифікація типів здоров'я "Колесо
життя" Р.Раяна, яка містить дев'ять типів здоров'я. Виявилися суміжні типи здоров'я
в особистісних типів "слухача-мислителя", " глядача - художника" і " діячамайстра". Представляємо їх в ієрархічній послідовності - від найпростіших (мовне,
емоційне, фізичне) до найскладніших (психічний, духовний, екологічний) .
Класифікація типів здоров’я «Колесо життя» (за Р. Раяном)
Домінуючий профіль
здоров'я " слухача мислителя "

Домінуючий профіль
здоров'я «глядача художника (актора )

" Домінуючий
профіль здоров'я "
діяча - майстра"

Психічне

Духовне

Екологічне

Інтелектуальне логічне

Соціальне

Професійне

Інтелектуальне мовне

Емоційне

Фізичне

Ми спробували порівняти класифікацію особистісних здібностей
Г.Гарднера та класифікацію здоров'я Р. Раяна і виявили певну відповідність
між профілями здібностей і профілями здоров'я. Подаємо порівняльну
класифікацію профілів здібностей та здоров'я особи.
Порівняльна класифікація здібностей і здоров’я людини
Профіль академічних
Профіль естетичних
Профіль практичних
здібностей і здоров'я
здібностей та здоров'я
здібностей і здоров'я
"слухача- мислителя " "глядача-художника "
"діяча –майстра»
Музична здібністьНадособистісна
Натуралістична
психічне здоров’я
здібність – духовне здібність – екологічне
здоров’я
здоров’я
Логіко-математична
Міжособистісна
Просторова здібністьздібністьздібність – соціальне професійне здоров’я
інтелектуальне здоров’я здоров’я
(розрахункове)
Лінгвістична здібність - Внутрішньо
– Тілесно – кінестетична
інтелектуальне здоров’я особистісна здібність - здібність
фізичне
(мовленнєве)
емоційне здоров’я
здоров’я
236

На сучасному етапі розвитку педагогічної думки переважає педагогіка
формування особистості, рідше зустрічається педагогіка дозрівання
особистісних здібностей, ще рідше - педагогіка співтворчості. Різниця між
цими видами педагогіки полягає в домінуванні інформаційних аналогів, які
характеризуються певними особистісними конструктами. Ми виокремлюємо
три специфічні типи педагогіки, що характеризуються домінуванням
інформаційних аналогів: вербального з домінуванням слухових конструктів,
сенсорного з переважанням зорових конструктів, структурного з урахуванням
смако-запахо-дотикових конструктів.
У педагогіці формування особистості (когнітивній педагогіці)
переважають педагогічні технології з домінантою конструктів вербальної
інформації, орієнтованих на "дитину-слухача" і затверджують життєдіяльність
типу "дитина-знакові системи", що характеризується абстрактним типом
сприйняття ("мислитель"), науковим і науково- публіцистичним стилем мовної
діяльності, переважанням абстрактних і знаково-символічних типів графічних
зображень, словесних формулювань творчих задумів, спрямованих на
формування конструктивно-інтелектуальних умінь, логіко - понятійних ,
розрахунково- мовних .
У педагогіці "визрівання здібностей" (розвивальній педагогіці)
переважають педагогічні технології з домінантою конструктів сенсорної
інформації, орієнтованих на дитину-"глядача", яка вибирає життєдіяльність
типу "людина-людина" і "людина-художній образ"; характеризується
емоційним типом сприймання ("художник"), художнім і розмовним стилем
мовленнєвої діяльності, переважанням метафоричного, сюжетного типів
графічних зображень, спрямованих на формування конструктивно-художніх
умінь, уявно-образних, вербально- художніх дій дітей.
У педагогіці співробітництва переважають педагогічні технології з
домінантою конструктів структурної (речовинної) інформації, орієнтованих на
учня-"діяча" і обирають життєдіяльність типу "людина-природа" і "людинатехніка", що характеризується конкретним типом сприйняття ("майстер"),
переважанням публіцистичного стилю мови, конкретного типу графічних
зображень, спрямованих на формування конструктивно-технічних умінь,
пошуково-макетувальних або техніко-технологічних дій дітей.
Ми пропонуємо педагогічний дизайн, педагогіку дизайн-освіти, у якій
поєднуються характеристики всіх трьох попередніх типів педагогіки.
Педагогічний дизайн (навчальне проектування) – це метод реалізації
проектувальної функції дидактики, яку виконують освітні стандарти,
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зорієнтована на художньо-естетичні, лаконічні і ємкі способи передачі
інформації її носіями: вербальними, графічними, структурними (речовинними).
Наші експериментальні зрізи виявили цікаву тенденцію: якщо домінуючою
особистісною здатністю є музична, то і логіко-математична, і лінгвістична
здатності виявляють достатній розвиток. Відповідно, здібність надособистісна
стимулює, викликає інтенсивне дозрівання і міжособистісних, і внутрішньоособистісних здібностей. Якщо домінанта притаманна натуралістичній
здібності, то дві інші здібності практичного профілю обдарованості отримують
достатній розвиток. Враховуючи зазначену тенденцію, ми формулюємо
гіпотезу про необхідність проектування сприятливого соціально-педагогічного
середовища для розвитку музичної, надособистісної і натуралістичної
здібностей. Їх взаємозв'язок зумовлює оптимальні умови для визрівання
обдарованості і підтримки здоров'я особистості .
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ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (ДОСВІД ЛИТВИ ТА ЕСТОНІЇ)
У статті представлені результати аналізу досвіду країн Європейського
Cоюзу ( на досвіді Литви та Естонії ) в оцінюванні інформаційнокомунікаційної компетентності вчителя для перегляду підходів і корекції
моделей її розвитку в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства.
Зроблений висновок, що для оцінювання рівня інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів необхідно аналіз знань соціальних причин і
результатів розвитку інформаційного суспільства, значення інформаційнокомунікаційної компетентності для освіти, інформаційно-комунікаційних
технологій, які необхідні для здійснення педагогічної діяльності вчителя.
Ключеві слова: моніторинг, оцінювання, оцінювання інформаційнокомунікаційної компетентнтості вчителів;
Вступ. Основними тенденціями розвитку сучасного суспільства, які
впливають на всі сфери життєдіяльності людини, стали процеси розвитку знань,
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інформатизації [1]. Рівень цих
процесів визначається потребами суспільства у відповідності зі світовими
тенденціями
до
підвищення
значення
людського
фактора,
знань,
конкурентоспроможних фахівців, розвитку ринку освітніх послуг і стрімкого
розвитку ІКТ.
При цьому необхідність дослідження проблеми оцінювання інформаційнокомунікаційної компетентності вчителів пояснюється інтенсивним розвитком
інформаційного суспільства, зростаючим інтересом до проблем розвитку і
оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів, їх
здібностей адаптуватися до активної життєдіяльності, появі та використанню
нових ІКТ. Особливого значення щодо рішення зазначеної проблеми набуває
зарубіжний досвід.
З огляду на це метою статті є аналіз досвіду країн Європейського Cоюзу
(на прикладі Литви та Естонії) в оцінюванні інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителя для перегляду підходів і корекції моделей її розвитку в
умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства.
Питанням оцінювання професійної компетентності фахівців, зокрема
інформаційно-комунікаційної, присвячені роботи вітчизняних дослідників
В.Ю.Бикова, М.І.Жалдака, О.В.Овчарук, Н.В.Морзе, С.О.Семерікова,
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О.В.Співаковського, О.М.Спіріна та ін., зарубіжних науковців Т. Бернерс-Лі
(Tim Berners-Lee), О. Кемпісато (Oswald Campesato), К. Нільсона (Kevin Nilson),
Т. О'Рейллі (O'Reilly, Tim), Д. Харіса (Daniel Harris) та ін.
Однією з основних проблем дослідження є правильне розуміння таких
понять, як оцінка та оцінювання.
У Логічному словнику-довіднику [2] поняття оцінка трактується як
судження про рівень або значення чогось, встановлення ступеня чогось
відповідно до математичного науково-наближеного значення шуканої
величини, отриманого на підставі результатів спостереження. З огляду на це,
оцінювання – процес визначення та вираження в умовних знаках – балах, а
також в оціночних судженнях вчителя або експерта про ступень засвоєння
особистістю, яка навчається, знань, умінь і навичок, встановлених програмою у
відповідності з певними загальноприйнятими стандартами. Важливим є
уточнення вітчизняний науковця В.Ю.Бикова [3], що оцінювання є системою,
яка включає методи, засоби і технології отримання і використання результатів
об’єктивних педагогічних вимірювань освітніх досягнень тих, хто навчається,
на певних етапах навчально-виховного процесу та при визначенні професійної
компетентності претендентів на професійну посаду і тих, хто працює.
Що стосується проблеми оцінювання ІК-компетентності вчителів, яка
охоплює здатність особистості застосовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) для вирішення навчальних і наукових проблем
та відповідні знання, навички та вміння застосовувати їх для практичної
діяльності [4], то зарубіжні вчені А. Яшевський (Albert Jaszewski), К. Реіх (Klaus
Reich), М.Георгсен (Marianne Georgsen), Т.Ниванг (Tom Nyvang) та ін. [5]
пропонують орієнтуватися на модель оцінювання Д. Кіркпатріка (Donald
Kirkpatrick). Ця модель складається з чотирьох циклів: реакція – навчання –
поведінка – результати [5]. Завдяки неї вчений пояснив, як забезпечити
застосування нових навичок на робочому місці і досягти бажаних результатів.
У 1959 році Д. Кіркпатрік написав статтю «Методи оцінювання навчальних
програм» (Techniques for Evaluating Training Programs) для журналу
Американської асоціації навчання та розвитку (American Society for Training &
Development, ASTD), в якій виділив та обґрунтував критерії для чотирьох рівнів
оцінювання навчальних програм:
Рівень 1: реакція показує, як слухачі відреагували на навчання і полягає в
зборі даних про реакцію учасників наприкінці навчальної програми.
Рівень 2: навчання відображає, що слухачі дізналися і показує, які завдання
навчання виконані.
Рівень 3: поведінка дає можливість оцінити, наскільки слухачі змінили
свою поведінку і ставлення до об'єкта вивчення після пройденої підготовки.
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Рівень 4: результати дають можливість проаналізувати остаточні
результати навчання і оцінити співвідношення витрати/вигоди для навчальної
програми.
Ця модель оцінювання стала базовою для створення інших моделей
(Д.Філіпса (Return on Envestments); Р.Тайлера (Tyler's Objectives Approach);
Скрівенса (Scriven's Focus On Outcomes); Стафлебіма CIPP (Stufflebeam), яка
тлумачиться як контексне оцінювання (Context evaluation); оцінювання процесу
(Process evaluation) і оцінювання продукту (Product evaluation); оцінювання
реакції (Reaction evaluation), оцінювання результату (Outcome evaluation) та ін.).
У 2006 році, у третьому виданні книги «Оцінка тренінгових програм»
(Evaluating Training Programs), Д. Кіркпатрік розширив сферу застосування
своєї моделі, зробивши основний акцент на рівні 4 (результати). Його модель
стала основою для оцінювання ефективності програм навчання, зокрема для
розвитку ІК-компетентності вчителів, та процесу управління змінами [6].
При цьому пріоритети політики у сфері інформатизації освіти та розвитку
ІК-компетентності вчителів, диктуються міжнародними стратегічними
документами. Серед них слід звернути увагу на такі документи, як
«Європейські критерії Е-компетентності» (European E-competence Framework
(дослівний переклад з англ. «Рамка Європейської Е-компетентності»)) [6],
публікація якого відбувалася під керівництвом робочої групи Європейського
комітету зі стандартизації (The European Committee for Standardization),
«Розвиток ІКТ-навичків» (WorkShop on ICT Skills), «Концептуальні критерії
моніторингу Цифрової Європи» (Benchmarking Digital Europe 2011-2015, a
conceptual framework) [7]. Так, наприклад, у документі «Концептуальні критерії
моніторингу Цифрової Європи 2011-2015» (Benchmarking Digital Europe 20112015, a conceptual framework. i2010 High Level Group. ISSUENO: 27, October,
2009. European Commission) [7] надається характеристика основних видів
діяльності щодо інтеграції ІКТ в освіту і головні напрямки, за якими
здійснюється оцінювання і аналіз розвитку інформаційного суспільства. При
цьому для представлення результатів оцінювання рівня інформатизації
суспільства, в тому числі освіти та ІК-компетентності вчителів, країни ЄС
здають щорічні звіти (Country Report on ICT in Education), які публікуються на
сайті Insight, створеному для інформування зацікавлених у проекті ЄС European
Schoolnet (http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/index.htm). Вони аналізуються і
зводяться в так звані «Зв'язаний звіт» (Related Documents) та «Технічний звіт –
Дослідження шкіл: ІКТ в освіті» (Survey of schools: ICT in Education – Technical
Report) для країн ЄС, що пропонуються на сайті ЄС «Сучасна цифрова Європа»
(Digital Agenda for Europe) [8]. У цих звітах надаються дані за основними
анкетами для оцінювання і моніторингу рівня інформаційного суспільства та
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розвитку ІК-компетентності вчителів країн ЄС, запропонований статистичний
метод для їх обробки.
Анкети охоплюють такі основні напрямки оцінювання ІК-компетентності
вчителів: фактори, що сприяють розвитку ІК-компетентності (участь учителів у
дистанційних курсах, виробництво ними цифрових дидактичних, лекційних та
ін. навчальних матеріалів, використання ІКТ для забезпечення зворотного
зв'язку та / або оцінювання знань учнів, цифрових освітніх ресурсів, он-лайн
спілкування з батьками; пошук он-лайн можливостей професійного розвитку та
ін.) і використання ІКТ у професійній педагогічної діяльності вчителів.
Дані, зібрані за анкетами в країнах ЄС, аналізуються за допомогою
статистичного методу «складаний ніж» (jacknife), який був запропонований
М.Кенуємом ще в 1949 р. Метод полягає в тому, щоб послідовно і багаторазово
виключати з наявної вибірки, що нараховує n елементів, по одному її елементу і
обробляти варіаційний ряд з решти (n - 1) елементів [8].
У проведенні аналізу та оцінювання ІК-компетентності вчителів
особливого значення набуває досвід країн Європи, зокрема тих, що нещодавно
увійшли до складу ЄС, як наприклад, Литва та Естонія. Саме в цих країнах
можна спостерігати за впровадженням методики оцінювання ІК-компетентності
вчителів на сучасному етапі розвитку суспільства, яка відповідає оновленим на
даний час стандартам (рамкам) ІК-компетентності, що відображаються у
міжнародних стратегічних документах [6 – 8].
Литва. 4 грудня 2004 Міністр освіти і науки Литви затвердив Стратегію і
Програму з впровадження ІКТ в литовському освіті на 2005-2007 роки (Strategy
and Programme for the Introduction of ICTs into Lithuanian Education in 2005–
2007) [9]. Ця стратегія була створена у відповідь на вимоги інформаційного
суспільства в даному регіоні. З огляду на це були розроблені цілі і завдання
розвитку інформаційного суспільства для Литви відповідно до європейської
політики і документу «i2010», зокрема Програми розвитку інформатизації [7].
Основними завданнями стратегії є: викладання вчителів і навчання учнів за
допомогою використання сучасних ІКТ; створення навчального комп’ютерно
орієнтованого середовища, наповненого відомостями і даними для викладання і
навчання; створення умов для сучасного управління системою освіти і для
забезпечення зв'язку між школою та батьками; поліпшення комп'ютерної
грамотності громадян з метою зниження соціальної ізоляції в сфері ІКТ [10]. З
метою проведення аналізу виконання цих завдань в Литві Центр інформаційних
технологій в освіті при Міністерстві освіти і науки Литви (Centre for Information
Technologies in Education) проводить науково-методичні дослідження
«Педагогічне застосування ІКТ в освіті» (Teachers Training on ICT Application in
Education), які розглядаються в роботах вчених Інституту математики та
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інформатики Литви (Institute Mathematics and Informatics (IMI)) [11].
Дослідження ведуться за такими напрямками: обробка та аналіз даних щодо
використання ІКТ у навчальних програмах литовською мовою в університетах і
коледжах; анкетування студентів педагогічної спеціальності; статистичний
аналіз даних за допомогою статистичного пакета для соціальних наук SPSS 12
(Statistical Package for Social Sciences); формулювання висновків і рекомендацій
на основі аналізу відповідей на запропоновані питань учасникам анкетування.
Оцінювання проводиться за трьома рівнями: низький, середній і високий.
Наприклад, на рисунку 1 представлений графік оцінювання пріоритетів
використання ІКТ у професійній діяльності вчителя в Литві на 2009 рік [12],
який свідчить, що використання ІКТ вчителем знаходиться на середньому рівні,
а дослідження за допомогою ІКТ у професійній діяльності вчителя - на
низькому рівні.

Pис. 1. Оцінювання пріоритетів використання ІКТ у професійній діяльності
вчителя в Литві на 2009 рік
Слід зазначити, що оцінювання та моніторинг ІК-компетентності вчителів
здійснюється загалом на курсах, які вони проходять при заплановому підвищенні
кваліфікації та самонавчанні [13]. При цьому на дистанційних курсах вчителям
пропонуються тести для отримання сертифіката «Європейські комп'ютерні
права» (Еuropean Сomputer Driving Licence (ECDL)), що підвищує престиж цих
курсів.
Литовські вчені Є. Куріловас та В. Браздейкіс (Eugenijus Kurilovas, Vaino
Brazdeikis) пропонують ІК-компетентність вчителя оцінювати за трьома
рівнями, які ґрунтуються на тому, що [14]:
- Рівень I: вчителі цілеспрямовано планують, організовують і оцінюють
власну професійну діяльність із використанням ІКТ, підвищують якість
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освітнього процесу шляхом цілеспрямованого застосування ІКТ, звертають
увагу на навчальні проекти, які пропонуються в мережі Інтернет при
конструктивістській парадигмі навчання (інтегроване навчання, проектне
навчання, спільне навчання).
- Рівень II: вчителі допомагають своїм колегам і активно беруть участь у
поширенні досвіду застосування ІКТ в процесі викладання в школі.
- Рівень III: вчителі беруть активну участь у поширенні досвіду
застосування ІКТ в процесі навчання і викладання на рівні міста, регіону та
країни.
Для підтвердження рівня ІК-компетентності вчителям Литви пропонується
підготувати свій власний електронний портфоліо, в який вони повинні збирати
документи, що підтверджують їх досвід використання ІКТ у професійнопедагогічній діяльності.
Естонія. В Естонії з 1997 року організований Фонд «Стрибок Тигра»
(Tiger Leap Foundation), який займається впровадженням національних програм
та проведенням досліджень щодо впровадження ІКТ в освіту для підвищення її
якості. Основна увага зосереджується на трьох областях: комп'ютери та
Інтернет-доступ для шкіл; розробки програмного забезпечення для системи
освіти; підвищення кваліфікації вчителів [15]. Фонд несе відповідальність за:
створення архівів наукових і навчальних електронних ресурсів та включення їх
до Європейського електронного архіву; ініціювання навчальних проектів та
підтримка шкіл за допомогою Інтернет; розробка інноваційних навчальних
комп’ютерно орієнтованих середовищ; ініціювання та підтримка віртуальних
мереж вчителів; створення дистанційної системи навчання вчителів за
допомогою ІКТ для підвищення їх кваліфікації без відриву від навчальних
програм; організація та підтримка загальнонаціональної програми навчання
вчителів використанню ІКТ у професійній діяльності; створення електронних
педагогічних програмних засобів; створення навчальних посібників та
методичних рекомендацій щодо використання ІКТ для вчителів. Наприклад, в
2008 році Міжнародним товариством з технологій в освіті (International Society
for Technology in Education (ISTE)) була запропонована модель розвитку
компетентності «Національні освітні технологічні стандарти для вчителів»
(NETS-T) [16], яка в 2011 році відповідно до Програми «Стрибок Тигра» була
адаптована для системи освіти Естонії.
Модель спрямована на розвиток компетентностей вчителів і складається з
п'яти основних областей компетенцій освітніх технологій відповідних до стану
інформаційного суспільства: фасилітація і мотивація учнів у комп’ютерно
орієнтованому середовищі; проектування та розвиток досвіду навчання і
навчального середовища за допомогою ІКТ; проектування професійно244

практичного середовища за допомогою ІКТ; сприяння формуванню цінностей
інформаційного суспільства у вчителів і учнів; мотивування вчителів у
професійному зростанні.
Відповідно до вищезазначеної моделі, в Естонії пропонується оцінювання
ІК-компетентності вчителів за допомогою Веб-інструментів, яке проводиться у
межах проекту DigiMina (DigitalMe in Estonian). Даний проект зосередився на
розробці методології та інструментів оцінювання вмінь і навичок вчителів у
галузі використання ІКТ у своїй професійній діяльності. При цьому
акцентується увага на п’ятимерній основі оцінювання, яку запропонували Дж.
Гулікекс і його колеги [17], а саме: якість вирішення завдань, які поділяються
на значущі, актуальні, типові, складні; володіння проблемою і її рішення;
фізичний контекст, який полягає в оцінюванні професійного простору роботи
та професійних інструментів; соціальний контекст, який відноситься до
оцінювання професійної практики і якості прийняття рішень; форма, яка
включає оцінювання демонстрації і презентації професійно значущих
результатів; критерії, які використовуються у професійній практиці, пов'язаної
з процесом діяльності вчителя. Тести DigiMina оцінюються за п'ятибальною
системою і містять блок самотестування, блок анкет для експертного
оцінювання і завдань саморефлексії. Крім тестування за допомогою Вебінструментів, яке проводиться у межах проекту DigiMina, в Естонії
пропонується вчителям пройти сертифікацію ECDL.
Істотним рішенням для проведення оцінювання ІК-компетентності
вчителів є приєднання Естонії до проекту ЄС «European Schoolnet», основним
завданням якого є робота з Міністерствами освіти країн ЄС з метою
удосконалення викладацької діяльності за допомогою ІКТ.
Висновки. Таким чином, представлена система оцінювання ІКкомпетентності вчителів у країнах ЄС (на досвіді Литви та Естонії)
структурується за кількома концептуальним напрямками: предметні області, які
поділяються на фактори розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів і використання ІКТ у професійній діяльності, а також сертифікації
вчителів в області володіння ІКТ та участі вчителів у різних проектах
(національних і міжнародних).
Для оцінювання рівня ІК-компетентності вчителів необхідним є аналіз:
розуміння соціальних причин і наслідків розвитку інформаційного суспільства;
значення даної компетентності для освіти в цілому; знання змісту поняття
«інформаційно-комунікаційна компетентність» особистості; знання ІКТ, які є
необхідними для здійснення педагогічної діяльності; розуміння основних типів
інформаційно-пошукових завдань і алгоритмів їх вирішення; знання
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можливостей нових ІКТ для використання в професійній педагогічній
діяльності.
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value of information and communication competence for education, information and
communication technology for use in professional teaching.
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У статті обґрунтовано зміст аксіологічного компонента методикоматематичної компетентності майбутніх учителів початкових класів.
Проаналізовано зміст поняття „цінності”. Окреслено емпіричний рівень
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідження цінностей
людини завжди були одним з найважливіших об’єктів дослідження філософії,
етики, соціології і психології, що сприяло накопиченню цінних здобутків задля
ефективного розв’язання цієї проблеми в галузі педагогіки. Тому дослідження
світоглядних чинників розвитку ціннісних орієнтацій майбутніх учителів
початкових класів як особистостей перебуває у полі посиленої уваги науковців,
актуалізуючи як теоретичний, так і практичний її аспекти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна проблематика
цінностей представлена розглядом її теоретико-методологічних засад
(П. Ігнатенко, О. Вишневський, В. Струманський, В. Костів, ї. Тараненко,
Б. Кобзар та ін.); національних цінностей (І. Бондаренко, П. Давидов,
Л. Крицька, О. Опаленик, В. Сагарда, В. Оржеховський); родинних цінностей
(М. Стельмахович, О. Семеног, В. Постовий, О. Докукіна); валеологічних
цінностей (Г. Тарасенко, В. Оржеховська, О. М’ягченко, О. Гречишкіна,
Ю. Гречишкіна); формування цінностей у підлітків та студентів (А. Малихін,
Р. Скульський, Л. Ковальчук, Б. Ковбас, М. Грицишин, Е. Носенко,
Н. Фролова, Г. Гаєвська) та ін.
Таким чином, визначення сучасних цінностей є актуальною ідеологічною,
ідейною проблемою, проблемою формування світогляду, що виступає
інтегративною основою діяльності як окремого індивіда, так і будь-якої малої
чи великої соціальної групи, колективу, нації, зрештою, всього людства.
Як справедливо зазначає з цього приводу академік НАПН України
О. Сухомлинська аксіологічний підхід виступає в сучасний період найбільш
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пріоритетною виховною проблемою. Її значущість посилюється тим, що цінності
стали на передній план і як соціальна проблема, що набула сьогодні гострого,
інколи навіть трагічного звучання. Аналізуючи стан розробки проблеми цінностей
у вихованні української молоді, вчена пише, що „у своєму загалі цінності
розглядаються передусім як категорія моралі в найширшому її розумінні” [7, с.
108]. Отже, актуальність окресленої проблематики зумовлює мету
задекларованої статті – обґрунтувати змістове наповнення аксіологічної
компоненти методико-математичної компетентності майбутніх учителів
початкових класів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аксіологічний компонент,
забезпечуючи спрямованість навчально-виховного процесу вищого
навчального закладу на ціннісне засвоєння студентами змісту методикоматематичної підготовки, включає як мотиви, так і цінності, пов’язані з
майбутньою професією вчителя початкових класів.
Однією з найбільш відомих та фундаментальних є класифікація
педагогічних цінностей, запропонована В. Сластьоніним та І. Ісаєвим. У ній
педагогічні цінності розрізнено за рівнем функціонування та поділено на
кілька груп – особистісні, групові та соціальні педагогічні цінності [6, с.
105]. Дотримуючись такої класифікації, відзначимо, що: Соціальнопедагогічні цінності відображають характер і зміст тих цінностей, які
функціонують у різних соціальних системах і виявляються в суспільній
свідомості. Це сукупність ідей, образів, норм, правил, традицій, що
регламентують діяльність суспільства у сфері освіти. Групові педагогічні
цінності можна представити у формі ідей, концепцій, норм, що регулюють та
спрямовують педагогічну діяльність у рамках певних освітніх інститутів.
Сукупність таких цінностей має цілісний характер і відзначається відносною
стабільністю та повторюваністю. Особистісно-педагогічні цінності – це
соціально-психологічні утворення, в яких відображено цілі, мотиви, ідеали,
установки та інші світоглядні характеристики особистості вчителя, що
утворюють систему його ціннісної орієнтації. Серед зазначених педагогічних
цінностей можна виділити цінності самодостатнього та інструментального
типів, які розрізняються за змістом. Так, самодостатні цінності – це цінностіцілі, що передбачають творчий характер праці педагога, престижність,
соціальну значущість, відповідальність перед державою, можливість
самоствердження, любов і прихильність до дітей. Цінності цього типу
слугують підставою розвитку особистості вчителя й учня. Цінності-цілі є
домінуючою аксіологічною функцією в системі інших педагогічних
цінностей, оскільки в цілях відображено основний сенс діяльності вчителя.
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Отже, цінності-цілі стають значущими чинниками педагогічної діяльності і
впливають на інструментальні цінності, названі цінностями-засобами [6].
Таким чином, названі групи педагогічних цінностей, породжуючи одна
одну, утворюють аксіологічну модель, яка виявляється в тому, що цінностіцілі визначають цінності-засоби, а цінності-відносини залежать від
цінностей-цілей та цінностей-якостей та ін., тобто вони функціонують як
елементи єдиної „аксіопедагогічної системи” [4]. Означена модель може бути
носієм критеріїв щодо прийняття або неприйняття вироблених чи
створюваних педагогічних цінностей. Вона характеризує тональність
культури, зумовлюючи вибірковий підхід і до цінностей, наявних в історії
того або іншого народу, і до нових витворів людської цивілізації [4, с. 62]. Як
уважають В. Сластьонін та І. Ісаєв, аксіологічне багатство педагога
забезпечує ефективність і цілеспрямованість відбору та приросту нових
цінностей, їхній перехід у мотиви поведінки та педагогічні дії [6].
Співзвучним до цих позицій є погляди відомого українського науковця
педагога І. Беха. У своїх працях він висловлює надзвичайно важливу думку
про те, що „формування особистості дитини – це творення вихователем і
вихованцем складного духовного явища, що постає як результат спрямованої
педагогічної організації зовнішнього світу, де повинна розвиватися дитина, і
має охоплювати усі рівні системи дитячого розвитку (індивідуальний,
етичний, віковий, загально соціальний)” 2, с. 5.
У галузі шкільної початкової освіти О. Савченко виокремлює такі групи
цінностей: гуманістичні: дитина як головна педагогічна цінність і педагог,
здатний до її розвитку, соціального захисту, збереження індивідуальності;
гуманістичні цінності освіти, що зумовлюють зміну авторитарнодисциплінарної моделі навчання на особистісно зорієнтовну; шкільна освіти
як умова виживання людини насамперед передбачає формування
екологічного мислення і забезпечення адаптивних функцій; цінності
відновлювальної освіти роблять найбільш уживаними слова: людина,
духовність, освіченість, індивідуальність, національна і загальнолюдська
культура, здоров’я, вибір, відповідальність, варіативність, толерантність [5].
У праці „Виховний потенціал початкової освіти” вчена наголошує на тому,
що труднощі у прийнятті частиною вчителів цінностей особистісно
зорієнтовної педагогіки зумовлені гострими протиріччями їх життєвих
ціннісних орієнтацій. У сучасних умовах чимало педагогів, особливо
молодих, відчувають крах цінностей, які пов’язані з утвердженням себе у
суспільстві, у соціумі, складність задоволення потреб професійного
самоудосконалення через слабку матеріальну забезпеченість навчального
процесу та своїх життєвих і професійних запитів… Ось чому винятково
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важливим є позитивні зміни в соціальній, економічній і методичній
підтримці вчительства державою, місцевою владою, громадою, ЗМІ [5,
с. 26)].
Поділяючи стурбованість автора, водночас ми вважаємо, що, сучасний
педагогічний підхід до дитини ставить перед учителем початкової школи
високі вимоги щодо морально-ціннісного змісту та рівня його професійної
компетентності.
У
структурі
професійно-педагогічної
підготовки
майбутнього вчителя початкових класів цінності посідають важливе місце,
будучи основою, на яку спираються всі інші компоненти системи
професійної
компетентності.
Щодо
змісту
мотиваційно-ціннісного
компонента методико-математичної компетентності майбутніх учителів, то
він може бути визначений як усвідомлення й прийняття студентом таких
ціннісних орієнтацій: 1) гуманістичні цінності в навчальному процесі; 2)
цінності педагогічної фасилітації – позитивного впливу вчителя на учнів з
метою встановлення емоційно сприятливої атмосфери, встановлення
позитивних ціннісних суб’єкт-суб’єктних відносин у навчальному процесі,
стимулювання й підтримання в учнів потреби в самостійній продуктивній
діяльності; 3) ціннісні орієнтації щодо побудови позитивної суспільно й
особистісно значущої моделі „Я – професійне”, ціннісне ставлення до
професійного ідеалу вчителя початкових класів; 4) ціннісні орієнтації щодо
побудови особистісно значущої власної „діяльність-концепції” – прийняття
цінності „цілі навчання математики молодших школярів” та „математична
компетентність молодшого школяра”, які сформовані в Державному
стандарті початкової загальної освіти, прийняття цінності „зміст” (методикоматематичних знань початкового курсу математики); прийняття цінності
„методи” (традиційних та інноваційних технологій навчання математики
молодших школярів); прийняття цінності „засоби” (система дидактичних
засобів у навчальному процесі початкової математики, моніторингової
системи оцінки якості математичної компетентності молодшого школяра).
Резюмуючи викладене, узагальнимо: ціннісні орієнтації майбутнього
вчителя початкових класів щодо методико-математичної компетентності
виражаються в емоційному ставленні до майбутньої діяльності, яка
визначається уявленнями студентів про професійну компетентнісну
діяльність учителя з навчання молодших школярів математики;
самоприйняттям власних здібностей і спроможностей здійснювати
професійні функції та розв’язувати методико-математичні проблеми в
навчально-виховному процесі; розумінням рівня своєї математичної й
методичної підготовки (теоретичної, практичної, науково-дослідницької),

251

усвідомленням своєї ролі й призначення, уміннями обирати цільові й
змістові установки для професійних дій, вчинків, рішень (див. табл. 1).
Таблиця 1
Зміст аксіологічного компонента у структурі методикоматематичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів
НауковоДидактико-методична
Математична складова
дослідницька
складова
складова
- інтерес до професійної
- мотиви професійно- науководіяльності, який
творчих досягнень;
пізнавальна
характеризує потребу
- цінності як засіб
мотивація;
особистості в знаннях, в
реалізації концепції
- відчуття радості
оволодінні новими
педагогічного
відкриття,
способами діяльності;
мислення,
захопленості
- прагнення до досягнень у
педагогічного
педагогічним
навчально-професійній
спілкування й
пошуком;
діяльності; прагнення до
поведінки,
- ціннісне
визнання успіху в освоєнні
педагогічних
ставлення до
теоретичних і
технологій;
наукового
методологічних знань,
- ціннісне ставлення
дослідження
необхідних для реалізації
до конструювання
педагогічної
себе у навчальнопедагогічного процесу;
діяльності;
педагогічній діяльності;
- цінності мети
- цінність
- мотиви соціальної
професійної діяльності; ухвалення й
ідентифікації;
- „Діяльністьосмислення
- особистістно-професійні
концепція”, що містить інтеграційних
мотиви;
уявлення про функції
компонентів
- пізнавальні мотиви;
та види професійнопрофесійної
цінності-цілі концепції „Япедагогічної
діяльності;
професійне”, як сукупність
діяльності, про
- ціннісне
конкретних якостей
педагогічну
ставлення до
особистості, необхідних для
технологію, що фіксує
компетентнісної
творчого оволодіння й
ідеї системного,
моделі вчителя
прояву технології
цілісного підходів до
початкових класів
педагогічної діяльності;
організації
- ціннісне ставлення до
педагогічного процесу
професійного ідеалу вчителя з навчання молодших
початкових класів.
школярів математики.
Очікуваний результат – сформованість у майбутнього вчителя початкових
класів
ціннісно-мотиваційного
компоненту
методико-математичної
компетентності, який визначається через: усвідомлення й прийняття
студентом гуманістичних цінностей у навчальному процесі; ціннісні
орієнтації щодо побудови позитивної й особистісно значущої моделі „Я –
професійне”; ціннісне ставлення до компетентнісної моделі
вчителя
початкових класів.
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У роботах С. Архангельського [1] розкривається низка суперечностей,
властивих періоду студентства: між порівняно невисокою соціальною
значущістю навчально-пізнавальної діяльності студента у ВНЗ і
багатофункціональною майбутньою професійно-педагогічною діяльністю; між
відносною свободою в організації самостійної розумової діяльності та
необхідністю мати жорсткий, чіткий, раціональний порядок у своїй навчальній
діяльності; між великими психолого-фізіологічними можливостями й малим
особистісним досвідом.
Враховуючи ці суперечності студентського віку при організації
експериментальної роботи, ми припускали, що на формування аксіологічного
компонента методико-математичної компетентності майбутніх учителів
початкових класів значно впливають усі складові навчання у ВНЗ, але
найважливішою складовою навчального процесу є навчально-пізнавальна
діяльність студентів, спрямована на надбання й засвоєння теоретичних і
практичних знань, форм, методів і прийомів, необхідних для майбутньої
професійної діяльності.
Підготовчий етап експериментального навчання припадає на формування
ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента-першокурсника. За умов
цього етапу відбувається його професійно-педагогічна спрямованість,
зорієнтована на уявлення про зміст і вимоги майбутньої спеціальності вчителя
початкових класів, і основне, формується образ компетентного вчителя.
На важливості для особистості на стадії самовизначення процесу
моделювання структури образу ідеального вчителя наголошують М. Євтух та
його учні (С. Корчинськи, Т. Пагута, Ю. Пелех, Л. Пелех), які проводили
наукові розвідки в цій галузі. Зокрема, С. Корчинськи справедливо відзначає:
„Риси ідеального вчителя зумовлюють найвищий ступінь позитивного
освітнього і виховного впливу. У процесі професійної підготовки необхідно за
допомогою методів гнучкого моделювання формувати у свідомості студентів
ідеальний образ
учителя як еталон дій, поведінки, регулятор
самовдосконалення і самоспонукання, який сприяє розвитку педагогічної
рефлексії” [3]. Розкриваючи питання онтогенезу формування у свідомості
студентів образу ідеального вчителя, польський дослідник робить такі
висновки: а)
у дітей молодшого віку (від 7 до 10 років) створюється
конкретний за характером недиференційований образ учителя. Учитель для них
є втіленням добра (життєвого блага) чи зла. Наприкінці останньої стадії цього
вікового етапу діти бажають, щоб учитель був справедливим і добре навчав;
б) у віці від 11 до 15 років у дітей формується більш диференційований зміст
щодо структури особистості вчителя, означений фізичними, моральними,
розумовими рисами і фаховими властивостями. Особливу увагу вихованці
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звертають на зовнішній вигляд (охайний, чистий одяг), особливості характеру
(доброта, справедливість, терплячість, поблажливість, веселість, енергійність,
освіченість, інтелігентність і турбота про дітей); в) у юнацькому віці образ
учителя відповідає основним критеріям уявлення про нього в дорослих. У
висловлюваннях молоді найбільш важливим для учителя є і особливості
характеру, і фахові здібності. Серед особливостей характеру найважливішими
визначають справедливість і терплячість, самовладання, ґречність,
поблажливість, щирість та послідовність. Звертає увагу молодь і на професійні
здібності, на високу загальну культуру, освіту, педагогічні вміння, знання
психології [3].
На думку згаданого вище науковця, типовими особливостями, яким
надають пріоритет майбутні вчителі у процесі формування уявлення про
образ ідеального вчителя, є такі: Когнітивний стиль, глибокі та всебічні,
загальні, предметні, психолого-педагогічні знання, загальна орієнтація у всіх
сферах суспільно-історичного життя, світогляд. Моральність – комплекс
властивостей особистості, які зумовлюють свідоме дотримання усіх
обов’язкових на теперішній час норм суспільства, що є основою міцного й
позитивного характеру. Суспільний гуманізм – у вигляді емоційного
становлення, справедливого оцінювання й поваги до кожної людини, а також
допомоги кожному в його всебічному розвиткові, забезпечення роботою і
належним добробутом, важливим також є бачення людини як найвищої
цінності життя [3].
Отже, самовизначення у період раннього юнацтва характеризується
активністю процесу формування професійної спрямованості щодо утвердження
основного її змісту й понятійної сфери у свідомості студентів-майбутніх
учителів початкових класів. За таких умов зародження суб’єктивного ставлення
майбутніх учителів визначається об’єктивними зв’язками особистості з
професією вчителя, що утворилися на цей момент часу і, як було зазначено,
зорієнтовані на формування образу ідеального вчителя. Такі утворення можуть
набувати значущості або зумовлювати вибірково-негативне ставлення до
окремих аспектів діяльності. На цьому етапі особливою з боку дисциплін, що
вивчаються студентами на першому курсі, є потреба якісної диференціації та
постійної актуалізації основних мотиваційно-ціннісних орієнтацій, що
перераховані нами вище як риси ідеального вчителя.
Формування аксіологічного компонента є домінувальним у студентів на 12 курсі. У цей період студенти засвоюють такі теоретичні дисципліни з циклу
професійної та практичної підготовки, як „Вступ до спеціальності”, „Педагогіка
(загальна)”, „Психологія (загальна)”, „Дидактика”, „Вікова психологія”,
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„Математика”, „Педагогічні технології в початковій школі” та починають
вивчати „Методику навчання математики в початковій школі”.
Основними
методичними
засобами
формування
аксіологічного
компонента методико-математичної компетентності на підготовчому етапі
експериментального навчання є ситуації: самопізнання й саморефлексії на
проблемних лекційно-дискусійних заняття; у процесі розв’язання методикоматематичних задач аналітичного типу, ділових ігор, тренінгів, творчих
психолого-педагогічних презентацій; при виконанні завдань самостійної роботи
з елементами науково-дослідницької діяльності.
Формування
аксіологічного
компонента
методико-математичної
компетентності майбутнього вчителя початкових класів починається на
лекційних і практичних заняттях з педагогіки та психології. Працюючи із
студентами експериментальної групи, ми робили акценти на розвиток умінь
цілепокладання (у кожному виді діяльності визначається мета, місце очікуваних
результатів у майбутній професійній діяльності); планування своєї діяльності
(на кожному занятті навчальна діяльність планується за пропозицією викладача
спільно зі студентами; при виконанні самостійної роботи її планування
студентом обов’язкове); засвоєння раціональних способів самостійної
навчальної та науково-дослідної діяльності (використання пам’яток,
рекомендацій, інструкцій до різних видів роботи з навчальної, методичної і
наукової літератури та ін.).
Особливу значущість для формування аксіологічного компонента методикоматематичної компетентності має професійний ідеал педагога. На лекційних
заняттях першого курсу часто використовувався прийом – виступ „студентівекспертів” з конспектом статті, анотацією, рекламою, презентацією, театралізацією
книги, журнальної або газетної статті, твором („Учителю, перед ім’ям твоїм... ”,
„Школа XXI ст.”, „Яким я уявляю собі образ ідеального вчителя?”, „Бути або
здаватися професіоналом?”, „Не смійте забувати вчителів ...”, „Славетні вчителі
України”, „Радощі та трудності вчительської праці” та ін.).
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Підсумком
експериментальної роботи з формування аксіологічного компонента методикоматематичної компетентності є якісне зміщення емоційно-ціннісних мотивів
студентів на ціннісно-смислові: усвідомлення важливості професії вчителя
початкових класів, перспективно-особистісного розвитку, самовираження та
самореалізації в педагогічному процесі, творчого ставлення до оволодіння
математичними, дидактико-методичними та науково-дослідницькими знаннями
та уміннями. Студенти навчилися міркувати про статус педагогічної науки та її
науковий апарат; набули уміння ведення дискусії з педагогічних проблем
методико-математичної підготовки молодших школярів.
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Прогназуючи стратегію подальших інноваційних змін у професійній
підготовці майбутніх учителів початкової школи, необхідно, на нашу думку,
передбачати посилення культуротворчої спрямованості навчання й виховання.
Саме такий підхід має забезпечити бачення перспектив розвитку педагогічної
галузі знань, де головним є гармонія, справедливість, толерантна поведінка в
полікультурному та міжкультурному середовищі; здатність до саморозвитку та
самоосвіти; спрямованість на пошук оптимістично-творчого сенсу життя.
1.
2.
3.

4.
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7.
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Н.А.Глузман. Аксиологический компонент методико-математической
компетентности будущего учителя начального звена образования.
В статье обоснованно содержание аксиологического компонента
методико-математической компетентности будущих учителей начальных
классов. Проанализировано содержание понятия «ценности». Очерчен
эмпирический уровень исследования аксиологического компонента методикоматематической компетентности студентов.
Ключевые слова: аксиологический компонент, ценность, методикоматематическая компетентность, будущие учителя начальных классов.
Н.А. Gluzman. Axiological component of future primary school teachers’
methodical and mathematical competence.
The content of axiological competence of future primary school teachers’
methodical and mathematical competence is grounded in the article. The content of
notion “value” is analyzed. The empiric research level of axiological components of
students’ methodical and mathematical competence is examined in the article.
Keywords: axiological component, value, methodical and mathematical
competence, future primary school teachers.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ
ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
Розглянуті
психологічні
аспекти
прояву
профорієнтаційної
компетентності педагогів як необхідна умова підготовки учнівської молоді до
вибору професії; висвітлені особливості прояву даного феномену при
використані різних форм і методів профорієнтаційної роботи.
Ключові слова: профорієнтаційна компетентність, профорієнтаційний
супровід учнів, форми і методи профорієнтаційної роботи.
Сучасні умови вимагають переосмислення всієї системи профорієнтації,
спрямування її на всебічний та гармонійний розвиток особистості, її
самореалізації і самоствердження. Реформування системи професійної
орієнтації передбачає нові підходи щодо підготовки майбутніх педагогічних
працівників до цієї роботи, підвищення рівня їх професійної компетентності та
творчої майстерності з орієнтацією на орієнтовані і діяльнісні моделі навчання
(Є.П.Ільін,
Н.Ю.Кулюткін,
В.Крутецький,
Н.Кузьміна
А.К.Маркова,
В.О.Семіченко, В.А.Сластьонін, В.В.Рибалка та ін.). Це вимагає від вчителів
зміщувати акценти у їх майбутньої навчально-виховної діяльності із
інформаційної до організаторсько-управлінської площини з використанням
елементів творчості. У першому випадку вчитель відіграє роль «ретранслятора
знань», а в другому – він виступатиме в ролі організатора освітньої діяльності,
внаслідок чого буде змінюватися модель поведінки учня – від пасивного
засвоєння знань, до дослідницької, активної, самостійної та самоосвітньої
діяльності. Тобто, процес учіння буде наповнюватися розвивальною
профорієнтаційною функцією, яка призводитиме до набуття життєво важливих
компетентностей вільно й правильно орієнтуватися у житті, усвідомлено
підходити до обрання майбутньої сфери діяльності та адекватно реагувати на
динаміку змін на конкурентному ринку праці.
Тобто, основним орієнтиром сучасної педагогічної освіти є підготовка
такого вчителя, який здатен до саморозвитку і самовизначення, осмисленню
уявлення своїх можливостей і життєвих цілей, активного творчого пошуку,
оволодіння профорієнтаційної компетентністю з метою підготовки учнівської
молоді до усвідомленого вибору професії. Саме розвиток на вищому рівні
профорієнтаційної компетентності у майбутніх педагогів дозволяє підготовити
особистість до входження у ринкове середовище [1; 2; 7; 8].
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Сучасний ринок праці ставить жорсткі умови щодо фахівців різного
профілю. Вони повинні добре орієнтуватися у просторі професій, бути готовими
до переорієнтації та набуття нової професії, мати стійкі та глибоко розвинені
професійні інтереси, вміти враховувати вимоги ринкової економіки до особистості
майбутнього працівника. Забезпечити підготовку саме такої особистості
спроможний лише творчо обдарований педагог, який виявляє дослідницьку
творчу активність в пошуку й застосуванні профорієнтаційних технологій.
Отже, оновлена система педагогічної освіти покликана формувати
творчого педагога, який володіє новим типом мислення, новим світоглядом,
новою субординацією цінностей, творчими стратегіями розв‘язання різних
проблемних ситуацій, які виникатимуть у навчально-виховному процесі, тобто
здатного не лише використовувати отримані знання для педагогічної діяльності
з врахуванням вимог часу, але й сприяти набуттю профорієнтаційної
компетентності, готовити його до створення, освоєння та впровадження в
практику майбутньої діяльності освітніх та профорієнтаційних технологій
(Г.О.Балл,
І.А.Зязюн,
В.К.Кремень,
Н.Г.Ничкало,
В.О.Радкевич,
Н.А.Побірченко, В.В.Рибалка та ін.). У зв’язку з цим, потребує перегляду й
система підготовки студентів ВНЗ педагогічного профілю до профорієнтаційної
роботи шляхом застосування інноваційних технологій щодо розвитку
профорієнтаційної компетентності щодо створення психологічного супроводу
учнів при підготовки їх до професійного самовизначення.
Е.Ф.Зеєр, Є.А.Клімов, Н.А.Побірченко, М.С.Пряжніков, В.В.Рибалка,
В.В.Синявський, Б.О.Федоришин та ін. стверджують, що психологічний
супровід повинен здійснюватися та передбачати послідовну систему
постановки та розв‘язання задач вибору професій у відповідності до
індивідуальних і вікових особливостей суб‘єкта, бути присутнім на всіх
наступних етапах його професійного розвитку. І якщо раніше він розглядався
як система допомоги у професійному самовизначенні особистості, причому
акцент робився на одноразове самовизначення у юнацькому віці, то тепер
профорієнтаційний супровід має озброїти кожного учня умінням оволодівати
професією, адаптуватися в професії, змінювати професію, – тобто надати
школяру ідеологію, методологію і технологію планування та здійснення свого
професійного і кар‘єрного зростання [4].
Тому при здійсненні профорієнтаційної роботи майбутні педагогічні
працівники повинні здійснювати творчій підхід, зосереджуючи свою увагу на
тому, щоб учні були гнучкими, мобільними, конкурентоспроможними, вміли
інтегруватися у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці,
володіли вміннями здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних
джерел, застосовувати її для особистісного розвитку та самовдосконалення,
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були здатними до усвідомленого вибору професії та професійного
самовизначення, готовими до входження у ринок праці [3].
Виховання в учнівської молоді позитивного ставлення до вибору професії,
зазначають В.В.Рибалка, Н.А.Побірченко, В.В.Синявський, Б.О.Федоришин,
розвитку в них мотивів вибору професій, необхідно, починати з дошкільного
віку, систематично здійснююючи профорієнтаційний супровід з метою
формування інтересів, мотивів щодо їх обрання. На думку вчених цьому
сприятиме поетапне засвоєння знань, вмінь та навиків у такій послідовній
системі, щоб раніше придбане акумулювалося б в подальшому розвитку в
старшому шкільному віці. Ефективність здійснення профорієнтаційного
супроводу, безумовно, залежить від профорієнтаційної компетентності кожного
педагога, який володіє не лише стратегіями творчого підходу до розв’язання
проблем профорієнтаційного спрямування, а й спроможний, на думку
Н.А.Побірченко, систематично і більш цілеспрямовано проводити роботу щодо
орієнтації учнівської молоді; теоретично і практично навчати дітей основам
правильного обрання майбутньої професії; систематично ознайомлювати з
досягненнями в галузі сучасного виробництва, творчою працею різних
фахівців; ширше використовувати самостійність і ініціативність учнів при
здійсненні профорієнтаційних заходів, сприяти їх саморозвитку тощо. Саме
осмисленість майбутньої сфери діяльності, розуміння цілей, змісту праці
дозволить сформувати в учнівської молоді не лише реальне уявлення про
працю, пробудити інтерес, але й надалі шляхом застосування
профорієнтаційного супроводу сприяти перетворенню його в стійке
особистісне утворення.
Профорієнтаційний супровід – це психолого-педагогічна система
організації і проведення спеціальної роботи, що спрямована на засвоєння
особистістю необхідних знань про соціально-економічні, психологічні та
психофізіологічні умови оптимального вибору професії, з метою повідомлення
школярів про потреби в тієї або іншій професії в умовах сучасного ринку праці;
інформування учнів про засоби та умови оволодіння відповідними професіями
(мається на увазі розкриття професіограми професії). У процесі здійснення
профорієнтаційного супроводу головна увага повинна зосереджуватися на
розкритті тих аспектів професії, які впливають на успішність оволодіння нею, а
саме: відповідність психофізіологічних якостей особистості щодо майбутніх
життєвих планів; формування позитивного ставлення до різних видів
професійної діяльності (особливо до тих, які потребує сучасний ринок праці,
зосереджуючи увагу на тому, що в будь-якій діяльності можна знайти
можливість задовольнити свої інтереси, потреби, нахили); виховання стійких
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професійних інтересів і вірно мотивованих намірів відповідно до потреб
суспільства й особливо до психофізіологічних можливостей кожної особистості
Поряд з тим, профорієнтаційний супровід передбачає виховання
позитивного ставлення до різних видів діяльності; формування мотивованих
професійних намірів, в основі яких полягає усвідомлення соціальноекономічних потреб суспільства та психофізіологічних особливостей
особистості, тобто важливість профорієнтаційної роботи полягає в тому, що
завдяки їй розширюються межі свободи вибору професії: чим більше знає учень
про різноманітні види виробництва та професії, про умови праці, про те, де
можна навчитися тієї чи інший спеціальності, тим більш свідомим буде її вибір.
При здійсненні профорієнтаційного супроводу слід пам‘ятати, що
позитивні наслідки будуть досягатися лише тоді, коли інформаційний
матеріал буде сприяти надбанню учнями, необхідних знань щодо професії,
якою вони планують оволодіти в майбутньому, допомагати співвідносити
свої індивідуально-психологічні особливості з вимогами професії. Саме це
буде підвищувати ефективність просування учнів в бік опанування
майбутньою професією. Водночас, засвоєння учнями будь-якої інформації і,
зокрема, профорієнтаційного спрямування, стає ефективним лише при
дотриманні певних умов. По-перше, необхідно сформувати позитивне
ставлення учнів до сприйняття профорієнтаційного матеріалу. Для цього є
важливим щоб інформація, яка пропонується учням, була узгоджена за
змістом і формами подачі із можливостями їх сприйняття й аналізу. Тобто
йдеться про таку методичну інтерпретацію інформаційного матеріалу, яка
відповідає пізнавальним можливостям учнів, що обумовлені віковими та
освітніми особливостями школярів. Крім цього, інформаційний матеріал
повинен бути не лише доступним розумінню учнів, але й об’єктивним і
всебічним. Форми його подачі потрібно достатньо урізноманітнити, щоб
забезпечити активізацію сприйняття і розумову діяльність учнів. Цій меті
відповідають різні форми організації профорієнтаційної роботи. До них
можна
віднести
виготовлення
самими
учнями
спеціальних
профорієнтаційних стендів, організацію екскурсій, зустрічей, учнівських
досліджень, проведення спеціальних профорієнтаційних уроків і
використання звичайних предметних уроків в профорієнтаційних цілях,
акцентування уваги учнів на окремих елементах їх навчальної діяльності на
уроках та ін. Основна увага при здійсненні профорієнтаційного супроводу
повинна бути зосереджена на виявленні, розвитку, задоволенні інтересів і
потреб особистості, її схильностей, мотивів, ціннісних орієнтацій, творчого
потенціалу з використанням оригінальних й нестандартних прийомів та
засобів [5; 7].
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Однак, досить часто в практиці профорієнтаційній роботі трапляється,
що в гонитві за швидким педагогічним ефектом формалізується той чи інший
її аспект. Так, скажімо, при проведенні зустрічі з представником професії
перед ним ставиться завдання так висвітлити відповідний матеріал
(розповідь про свою професію) перед учнями, щоб на самій зустрічі вже
сформувати в учнів і позитивне ставлення, і стійкий інтерес до даної
професії, і прагнення оволодіти саме цією професією після закінченні
загальноосвітнього навчального закладу. В такому разі інформація про
професію подається звичайно не в професіографічному і не в аналітичному
плані, а в плані розкриття і демонстрації лише привабливих сторін цієї
професійної діяльності, її соціального значення і громадського престижу,
матеріальних пільг тощо). Як правило, здійснення профінформаційної роботи
у такій формі призводить не до формування стійкого професійного інтересу
до певного виду професійної діяльності, а, в кращому випадку, до
виникнення деякої зацікавленості нею. Тобто, знання про професії, зазначає
Б.О.Федоришин, відомості про зміст праці та їх значимість іноді можуть бути
дуже спотворені, внаслідок чого може формуватись невиправдане уявлення
про престижність одних та не престижність інших професій. Завдання
профорієнтаційного супроводу полягає в тому, щоб запобігти цьому і
забезпечити об’єктивне уявлення щодо різних сфер професійної діяльності.
Крім цього, при ознайомленні учнів з різними видами діяльності, вони
повинні виступати не тільки як об’єкти, а й як суб‘єкти, що самі активно
прагнуть до їх пізнання, виявляють ініціативу у використанні різних джерел з
професійної інформації. Педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних
закладів повинні чітко усвідомлювати, що саме особистість у процесі
проведення профорієнтаційної роботи виступає як суб’єкт діяльності, суть
якої полягає у підготовці її до професійного самовизначення. Відповідно
засоби профорієнтаційного супроводу при цьому набувають характеру
сприятливих умов, що стимулюють особистість до набуття певних знань
професійного напрямку щодо професії, яку вона планує обрати в
майбутньому.
Таким чином, успішність профорієнтаційного супроводу залежить від
багатьох складових, в тому числі від того, наскільки у педагогів сформована
профорієнтаційна компетентність щодо здійснення роботи у даному
напрямку, чи застосовують вони творчі стратегії, чи використовують творчій
підхід при організації цієї роботи.
Вихідною позицією при розробці психотехнології профорієнтаційного
супроводу повинно бути бачення особистості насамперед не як об’єкта, а
як суб’єкта саморозвитку (Н.О.Кондратова, Є.В.Єгорова, Н.А.Побірченко,
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В.В.Синявський, Б.О.Федорішин та ін.). І саме цей процес саморозвитку
повинен бути покладений в основу формуючої функції цієї технології.
Зокрема, Н.А.Побірченко зазначає, профорієнтаційні засоби повинні
передбачати організований супровід неперервного розвитку в особистості
професійної майстерності. Тобто, застосування профорієнтаційного
супроводу у шкільному віці повинне сприяти набуттю учнівською молоддю
досвіду щодо: а) організації і упорядкування знань, вмінь; б) визначення
власних прийомів навчання (уміння самостійно реалізовувати проблему
професійного визначення, здійснювати пошук й отримувати інформацію
щодо професії, яка подобається); в) вміти протистояти власній невпевненості
і труднощам; г) встановлювати зв‘язки з роботодавцями.
Отже, активність пізнавальної діяльності учнів може бути стимульовано
організацією різних засобів профорієнтаційної роботи, з одного боку, а з
іншого – проявом творчого підходу педагогів
при використанні
різноманітних форм профорієнтаційного супроводу. В основі розвитку
активної самостійної пізнавальної діяльності лежать емоційно-вольові якості
особистості. І завданням вчителя є така її побудова, коли дотримується
спадковість її здійснення на різних вікових етапах розвитку особистості
учня, починаючі від першого і до останнього, випускного класу. В
залежності від вікових особливостей та освітнього рівня учнів вона приймає
різні форми і наповнюється відповідним змістом. Але головною метою при
цьому є створення фундаменту, якій буде сприяти
в майбутньому
усвідомленому професійному самовизначенню. При цьому ефективність
застосування профорієнтаційних засобів та їх вплив на учнів залежить від
дотримання наступних умов: профорієнтаційний супровід за своїм змістом і
формою має відповідати віковим та освітнім можливостям школярів; в
процесі ознайомлення учнів з різними видами професій необхідно
показувати не тільки їх привабливі, «романтичні», а й непривабливі, буденні
сторони, труднощі, з якими стикаються фахівці в своєї діяльності; при
ознайомленні учнів з різними видами професійної діяльності, вони повинні
виступати не тільки як об’єкти, а й як суб’єкти пізнання, виявляти ініціативу
у використанні різних джерел інформації; профорієнтаційний матеріал
обов’язково повинен бути професіографічним за своїм змістом. При цьому,
форми
організації
профорієнтаційного
супроводу
необхідно
урізноманітнювати з тим, щоб забезпечити активізацію мислення учнів,
тобто необхідна така організація профорієнтаційної роботи, при якій
активізуються і надалі задовольняються пізнавальні потреби та інтереси
особистості.
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Таким чином, підготовка учнівської молоді до входження в ринок праці
шляхом застосування сучасних педагогічних та профорієнтаційних
технологій, введення у навчальний педагогічний процес механізму
систематичного оновлення знань залежно від змін ринкової економіки,
створенням умов до надання учням навчальних закладів можливості швидко
орієнтуватися у світі професій, які потребує сучасний ринок праці, є
потребою сьогодення. Слід зазначити, що розв’язанню цих завдань сприяє,
зокрема, впровадження новітніх технологій профорієнтаційного супроводу,
які
передбачають
цілеспрямоване
надання
учням
можливості
ознайомлюватися зі змістом та психологічними характеристиками професій
різних сфер діяльності, одержати основи знань, базові навички, перевірити
власні можливості та інтереси, тобто допомогти їм у вирішенні проблеми
професійного самовизначення з урахуванням потреб ринку праці. Реалізація
цих завдань залежить, перш за все, від профорієнтаційної компетентності
кожного педагога, його готовності до прояву творчості щодо створення
профорієнтаційних технологій та їх впровадження у практику.
Творча діяльність педагога обумовлюється мотиваційним, когнітивним,
операційним та особистісним структурними складовими. Й саме ступінь
розвитку мотиваційної складової, за наслідками досліджень вчених, виступає
однією з головних передумов розвитку на досить високому рівні готовності
особистості до творчої діяльності, професійної майстерності фахівця,
досягнення відповідних успіхів у процесі її здійснення [2; 5].
Профорієнтаційна компетентність педагогів, зауважує Н.А.Побірченко,
залежить від того, наскільки він: усвідомлює мету цієї роботи; мотивований
до здійснення цієї діяльності; вміє використовувати різні форми та засоби
профорієнтації; вміє відібрати найбільш доцільні та ефективні
психотехнології профорієнтаційного супроводу; працює над вдосконаленням
та розробкою інноваційних психотехнологій профорієнтаційного супроводу
навчально-виховного процесу; вміє здійснювати моніторинг особистісного
зростання учнів у процесі професійного самовизначення учнів [6].
Отже, спираючись на вищезазначене, саме особистісно-мотивоване
усвідомлення сутності інноваційних профорієнтаційних технологій та їх
оцінка, освоєння елементів профорієнтаційних інновацій та запровадження їх
у власну педагогічну практику, розробка й апробація авторських програм по
профорієнтації та їх впровадження в навчально-виховної процес в школі є
основними психологічними передумовами розвитку профорієнтаційної
компетентності майбутніх педагогів, які сприяють набуттю творчих стратегій
і тактик психологічної допомоги учням у професійному самовизначенні та
входження у ринок праці.
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preparing of student youth for professional choice.
Psychological aspects of teachers’ creativity in the process of vocational
guidance of pupils as a necessary condition of preparing of student youth for
professional choice are described; features of this phenomena in using of different
forms and methods of vocational guidance are revealed.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ
ВЧЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ
Аналізуються
особливості
формування
здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури з використанням вчення про
функціональні системи.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність учителя фізичної
культури, педагогіка, функціональна система, здоров’язбережувальний підхід.
Постановка проблеми та її актуальність. Ускладнення структури,
інформатизація та динамізм суспільства знань сприяють активізації
процесів диференціації [4] в соціальній та професійній сферах, що в свою
чергу активізує розвиток компетентністних та здоров’язбережуальних
підходів. В українських реаліях ці процеси набувають особливої ваги та
специфіки в зв’язку з системною кризою. Разом з тим, збереження здоров’я
є вітальною потребою і культурною цінністю не залежно від історичних чи
соціальних процесів. В таких умовах роль вчителя фізичної культури в
збереженні здоров’я дітей зростає.
Аналіз шляхів вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури обумовлений соціальним запитом на збереження
здоров’я та життя учнів, актуалізацією здоров’язбережувального напрямку в
освіті, розвитком компетентнісної моделі освіти.
Уявлення про компетентність як про діяльнісно спрямовану складну
систему [2], що складається із специфічних знань, когнітивних
і
мотиваційних складових, поведінкових стандартів, технологічних і
соціально орієнтованих компонентів та досвіду, стали традиційними. Але
такий підхід розглядає компетентність як очікуваний результат та мету. При
цьому залишаються недостатньо розкритими глибинні процеси формування
і
функціонування
компетентності.
Крім
того,
при
реалізації
здоров’язбережувальної компетентності в процесі професійної діяльності
можуть виникати проблемні ситуації, обумовлені факторами, які виходять
за межі очікуваних і прогнозованих. Такими чинниками є загибель дітей [6]
на уроках фізичної культури за останні 10 років. Зазначене актуалізує
питання дослідження здоров’язбережувальної компетентності не тільки як
результату і мети, а як процесу в контексті міждисциплінарного підходу.
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Таким чином, актуальність нашого дослідження обумовлена питаннями
вивчення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної
культури як процесу, що необхідно для визначення найбільш оптимальних
шляхів розвитку зазначеної компетентності, а також формування її
структури на принципах природовідповідності та антропоцентризму, а
також із врахуванням процесуальності та зворотнього зв’язку.
Мета дослідження. Використовуючи міждисциплінарний підхід та
вчення про функціональні системи, проаналізувати особливості
результативносмислової основи здоров’язбережувальної компетентності
вчителя фізичної культури.
Виклад основного матеріалу. Вчення про функціональні системи [1],
cформоване видатним радянським вченим П.К.Анохіним (1898-1974 рр.), є
експериментально підтвердженим та продовжує розвиватися в наш час.
Н.В.Кузьміна використала вчення про функціональні системи при
формуванні наукового напрямку акмеології.
З методичних точки зору, для того щоб зрозуміти принципи організації
функціональних систем, необхідно їх розглянути на відносно простих та
наочних прикладах. Для цього ми розглянемо функціональні системи на
прикладі порівняння спрощених моделей письмового мовлення та навичок
малювання.
Надалі
проаналізуємо
особливості
формування
результативносмислової основи здоров’язбережувальної компетентності в
системі уявлень про функціональні системи, актуалізувавши питання
кінцевого пристосувального результату.
Крім вищих духовних спрямувань телеологічним смислом існування
людини є адаптація в оточуючому фізичному, соціальному, мовному
середовищах – загалом у світі. Для цього існують передумови у вигляді
можливостей чи здатностей до руху, пам'яті, мислення, тобто різні функції і
особливості. Щоб ці функції і особливості, які існують як потенційні
можливості, організувалися в сумарний адаптаційний ефект, їх потрібно
налаштувати на певні види діяльності. Це формується, через контакт із тим
середовищем, в якому розгортаються специфічні дії. Наприклад, щоб
навчитися розмовляти, потрібно бути в мовному середовищі і мати з ним
взаємодію, щоб плавати – необхідно попасти у водойму тощо.
Людина контактує з оточуючим світом і діє на середовище не
безпосередньо своїми структурами чи функціями, а через певний спосіб їх
організації, що формується через контакт із зовнішнім світом [1]. Таким
чином, між організмом і середовищем знаходиться місток чи посередник –
структурно-функціональне утворення, яке називається функціональною
системою, тобто такою спеціалізованою системою, яка спрямована на
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виконання якоїсь однієї чи групи функцій. Зрозуміло, що з локалізаційних і
морфологічних позицій більш коректно сказати про те, що зазначені
функціональні системи відносяться до особистості, а не до середовища, що
є правильним відносно структури і функції, розуміючи їх як можливості чи
здатності. Коли ж ця здатність розгортається в дію, то вона проектує себе в
середовище. Наше бачення функціональних систем як посередника між
середовищем і людиною стосується перш за все функціонального
квазіпростору, в якому і проходять дії. Ще точніше організм і середовище
формує свій простір взаємодії.
Людина в функціональному розумінні є гнучкою і динамічною
метасистемою, яка складається з функціональних систем, що адаптують нас
до життя. Інструментами адаптації [1] є більш прості чи дуже складні
функціональні системи: у вигляді психічних процесів і станів, особливостей
характеру, трудової діяльності, компетентностей.
З нашого досвіду методичної роботи оптимальним є формування
уявлень про функціональну систему на прикладах, що включають аналіз
близьких и подібних в своїй реалізації навичок і компетентностей, а також
тих, які містять якісно відмінні складові. Наприклад порівняння письмового
мовлення і малювання є більш наочним, як спів і розмовна мову.
Для
наочності
розглянемо
загальні особливості
організації
функціональної системи на прикладі письмового мовлення. Виділимо
основні і необхідні компоненти цієї функціональнї системи. До них
відносяться: сформоване на певному рівні розмовне мовлення, достатній
рівень розвитку психіки, необхідний рівень соціалізації, психічне і
психологічне здоров’я, орган зору та розвинута кисть. Спрощено це має
вигляд системи: язик – розум – взаємодія з соціумом – око – кисть. Але що
ж потрібно для того, щоб малювати?! Ті ж самі групи складових язик (мова
для спілкування) – розум – соціум – око – рука. Хоч вже з першого погляду
можемо помітити значно меншу важливість для малювання соціальної і
мовленевої складових. Це підтверджується життям – є діти-аутики, що
добре малюють, але при цьому соціально дезадаптовані і не достатньо
володіють розмовним і письмовим мовленням. Наступна загальновідома
відмінність полягає в тому, що людина, яка вміє каліграфічно писати, може
зовсім не володіти технікою малювання, і навпаки в деяких художників
почерк може виглядати досить несформованим і неестетичним.
Малювання і письмове мовлення є прикладом двох тотально відмінних
між собою функціональних систем, які з першого погляду виглядають дуже
близькими. На таких уявленнях про їх близькість і спорідненість будуються
навіть деякі педагогічні методики навчання дітей одночасно малюванню і
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письму. Хоч безумовно в таких методиках багато актуального і потрібного.
Але проблема в тому, що малювання і письмо як функціональні системи не
інтегруються одна в одну, а тільки дещо пересікаються та мають багато
спільних
елементів
з
абсолютно
відмінним
результатом.
З
психофізіологічних позицій їх подібність така, як між літаком і птахом.
Але яким чином із тих самих вищезазначених складових язик – розум –
соціальна взаємодія – око – рука формуються такі різні компетентності як
письмове мовлення і навички малювання?! Обумовлено це наступним:
кожен з компонентів системи «язик – розум – соціум – око – рука» сам є
складною системою. Це в свою чергу визначає, що ці компоненти
консолідуються на основі формування зв’язків між різними складовими (чи
підсистемами). Об’єднання між цими підсистемами складових має свою
специфічну просторово-часову архітектоніку [1], в якій відображена
особливість функції, що реалізується. Наприклад, при формуванні
письмового мовлення і малювання будуть по різному задіяні в цьому
процесі складові: зони мозку, м’язи руки, сенсорні структури ока. Розмовна
мова і соціальні впливи будуть мати свої відмінності. Точніше – реалізація
смислової і синтактичної складових мови будуть забезпечуватися зонами
кори лобних часток головного мозку, тоді як однією з основних структур
мозку, зв’язаних з малюванням будуть потиличні зони кори. За цілями
діяльності малювання і письмо мають значні відмінності. Смислова сторона
також містить різницю – письмове мовлення це рухова, символічна і
аналітико-синтетична діяльність, а малювання – це рухова і образносимволічна форма дій.
Таким чином зовнішня подібність різних дій і компетентностей та
професій не є доказом про близькість чи тотожність їх глибинної
структурно-функціональної організації. Представимо ще такі загальновідомі
приклади: не всі митці могли працювати в сфері редагування та критики і
навпаки серед критиків рідко хто був видатним митцем; успішний вчитель
старших класів може бути безпорадний в роботі з дітьми в початкових
класах; нечасто
військові стають професійними поліцейським. І що
особливо важливо, лікарі не завжди розуміють, як забезпечити нормальний
стан здоров’я за умов відсутності патологій та часто не слідкують за своїм
здоров’ям.
Представивши загальні уявлення про функціональні системи,
перейдемо до аналізу особливостей формування результативносмислової
основи здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури,
використавши для цього вчення П.К.Анохіна. Враховуючи особливості
професійної діяльності вчителя фізичної культури ми розглядаємо
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переважно питання, які стосуються тілесного здоров’я та в меншій мірі
психічного і психологічного. Функціональна система утворюється за
принципом орієнтації на кінцевий пристосувальний результат [1], який є
системоутворюючим і наскрізним чинником формування архітектури
системи. Завдяки кінцевому пристосувальному результату налагоджується
зворотній зв'язок в системі компетентності. Цей зворотній зв’язок [1]
налаштовує, оптимізує, переструктуровує, адаптує і коригує діяльність.
Цілепокладання та ієрархія цілей і способів та варіантів їх реалізації також
залежить від кінцевого пристосувального результату. Таким чином,
результат діяльності впливає на самоактуалізацію [3] і самоефективність,
що в свою чергу є необхідною умовою ефективного і творчого виконання
професійної діяльності.
Питання здоров’язбережувальної компетентності та дослідження
проблем здоров’я в контексті професійної діяльності вчителя фізичної
культури набули особливої ваги в останні 10-15 років. Це пов’язано з
кризовим станом суспільства, депресивним станом екології та економіки, а
також з наявністю зовнішніх викликів та ризиків для здоров’я учнів [5], [6],
включаючи ті, які обумовлені навчально-виховним процесом. Проблема
здоров’я не була достатньо актуалізовано в зв’язку з тим, що в контексті
професійної діяльності вчителя фізичної культури контекстуально і
первинно існувала орієнтація не на збереження здоров’я, а на фізичну
підготовку. Звичайно, оздоровча функція була і залишається стратегічною в
діяльності вчителя фізичної культури. Разом з тим системні педагогічні і
соціокультурні впливи будувалися на ідеях сили і боротьби, відповідно до
класової моделі організації всього радянського життя. Питання здоров’я і
навіть життя перманентно не були на перших місцях в системі цінностей і
мотивацій того суспільства.
Інерційність соціокультурних процесів
проявляється в живучості ідеї класової боротьби в контекстах культури,
включаючи професійну. В наш час проходить заміна ідеї боротьби класів на
антропоцентричну і гуманістичну парадигми. Зрозуміло, певну загрозу
тепер створює соціально-дарвіністська та трансгуманістична спрямованість
ідеології ліберального Заходу, який є орієнтиром для української освіти. В
контексті переходу на антропоцентрично орінтовану парадигму освіти
необхідно сформувати розуміння здоров’я і життя як кінцевого
пристосувального результату в роботі вчителя фізичної культури.
Разом з тим виникає проблема, яка полягає в тому, що здоров’я – це
якість, яка важко піддається субстанційному і наочному опису. Як
«зважити» здоров’я?! Зрозуміло, проводиться моніторинг, який є важливим
і потрібним. Та результати моніторингу можуть бути сумнівними в зв’язку з
269

тим, що дитина розвивається нерівномірно (гетерохронно) [1] і
проявляється це в житті учня періодами близькими до дезадаптації. Дитина
є нелінійною системою, тому вивести закономірність покращення здоров’я
є дещо сумнівним навіть для здорової особистості. Об’єктивно може
існувати закономірність, що проявляється в сталому стані здоров’я. Крім
того покращення функціонального стану певних систем організму таких, як
серцево-судинна і дихальна, не завжди можуть бути індикаторами здоров’я.
Є поняття – серце спортсмена, яке по суті представляє перехідний стан до
патології. Тобто категорія здоров’я недостатньо об’єктивізується для того,
щоб реально і однозначно стати ціннісними і професійними орієнтирами
для вчителя фізичної культури. Існує така закономірність – те, що ми не
можемо виміряти, то ми його і не бачимо, а те, що не бачимо, то не
розуміємо. А те, що не розуміємо, то воно і не існує. Наступний етап є
заміна на щось подібне чи інше. Здоров’я як бажаний результат
підмінювалося спочатку на здатність до боротьби, потім на силу, далі на
функціональні можливості організму, а тепер на сам процес оздоровлення.
У медико-гігієнічному дискурсі здоров’я уявляється як стан сталості та
ледь помітної позитивної чи негативної динаміки. Здоров’я – це
гомеостатична рівновага. В той же час в соціокультурній сфері існує міф
про здоров’я як про феномен, який можна покращувати через прирощення
завдяки системі заходів і спрямовувати його до максимуму. Ця ідея, що
репрезентуює здоров’я, яке розростається наче дерево, яке стає все більшим
і більшим, нами формально визначається як здоров’я, що є максимальним –
maxima. Таке твердження є правельним тільки до певної міри. Якби
здоров’я прирощувалося, то ми бачили б виразні відмінності в рівні
здоров’я між людьми, які активно та постійно його вдосконалюють, і тими,
хто цього не робить. Але такі відмінності не значні чи сумнівні. Об’єктивно
здоров’я як maxima формується більш дієвими системними чинниками
порівняно з тим, що є у роботі вчителя фізичної культури. Серед таких
факторів є добра спадковість, повноцінне харчування, нормальні побутові
умови, достатній фінансовий стан та тощо. У деяких випадках здоров’я як
maxima може бути реалізовано і в процесі занять фізичною культурою. Таке
відбувається при умовах реабілітації після гіподинамії, при ожирінні, коли є
видима позитивна динаміка. Хоч у дітей і підлітків така динаміка є
внаслідок їх росту, що часто приймають як ефект оздоровлення.
Для здоров’язбереження більш важливим є не прирощення здоров’я, а
мінімізація його втрат [6]. Організм як система протидіє ентропії, яка
постійно зменшує його життєвий потенціал. У дитинстві і юності
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ентропійні процеси протікають врівноважено, а в інші вікові періоди з
негативною тенденцією.
Існує протиріччя між рівноважним уявленням про здоров’я яке ми
формуємо як оptima, і міфом про здоров’я у формі maxima. Валеологічний
підхід переважно базується на ідеї прирощення чи «тренування здоров’я»
шляхом модних методик: аромотерапії, загартовування, ранкової
гімнастики тощо. Інтегративно це проявляється в тому, що вчитель
орієнтується на здоров’я не як на стан чи процес відносної сталості, якого
він не бачить, а на активну діяльність, яка начеб то мала б дати вагомій
результат. Безумовно все це потрібно, але у відповідності до ієрархії цілей,
контекстів, інтерпретацій та специфіки ситуацій. Уявлення про здоров’я як
maxima, як міф і як симулякр локально має бути присутнім у педагогічній
практиці. Це засіб психотерапії, корекції та розвитку життєтворчості. Міфи
про здоров’я мають свої важливі соціальні та культурні функції і в своїй
глибинній сутності зв’язані з древнім магічним мисленням та колективним
несвідомим. Ми не можемо жити в світі без міфів і без ірраціонального.
Але в професійній сфері у співвідношення mifos / logos має домінувати
logos, бо за ним збереження життя і здоров’я дитини.
Для того щоб до збереження здоров’я підійти об’єктивно,
використавши тисячолітню культуру і досвід медицини та мудрість
культури, необхідно сформувати розуміння кінцевого пристосувального
результату діяльності вчителя фізичної культури як здоров’я, яке є
гомеостатичним станом чи рівновагою. Здоров’я – це домінування Optima, а
не Maxima. Ілюструє такий підхід латинська сентенція: оmne nimium nocet –
все лишнє шкодить. Рівень здоров’я може співпадати і співвідноситися із
функціональними
можливостями
рухового
апарату
і
основних
функціональних систем першого типу (серцево-судинної та дихальної), які
піддаються тренуванню, а може не співпадати.
Наше розуміння здоров’я як динамічного рівноважного процесу
(optima) в своїй метафізичній структурі і смислах співпадає та
співвідноситься із
концепцією сталого розвитку, яка програмною в
сучасному світі. Сталий розвиток чи ідея здоров’я як optima не є
демонстративними і пафосними на відміну від експоненційного росту
антропотехнічних систем чи нарощування функціональних можливостей
дитини.
Уявлення про здоров’я як про процес постійного покращення через
прирощення (maxima), це також результат трансформації європейської
секуляризованої віри в прогрес та успіх в соціокультурні і професійні
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смисли з наступним проникненням її в компетентності, уклади життя та
єство людини. Розуміння здоров’я як прогресу гротескно може проявитися в
культі тіла, сили, агресивній та егоїстичній спрямованості особистості,
примітивізації і люмпенізації. Таке нерідко трапляється серед спортсменів і
фізкультурників.
Для формування уявлень про здоров’я як optima необхідно, щоб
вчитель фізичної культури розумів його гармонійну, динамічну,
нерівноважну, несубстанціональну сутність і метафізичний зміст. Це дасть
можливість проектувати і визначати межі та ієрархії своїх впливів і
можливостей.
Висновки
1. Для формування загальних уявлень про функціональниі системи
проаналізовані відмінності між утворенням і функціонуванням письмового
мовлення та малювання, які є близькими за зовнішніми проявами і
відмінними в своїй глибинній структурно-функціональній організації. З
методичних позицій зазначений аналіз є ефективним методологічним
прийомом, який можна використати для формування уявлення про
компетентності
як
функціональні
системи.
При
аналізі
результативносмислової основи здоров’язбережуальної компетентності
вчителя фізичної культури з позицій вчення П.К.Анохіна про функціональні
системи визначено, що системоутворюючим чинником є орієнтація на
кінцевий пристосувальний результат, який також формує, адаптує та
забезпечує зворотній зв'язок в зазначеній компетентності.
2. Кінцевим пристосувальним результатом здоров’язбережувальної
компетенції,
який
визначає
результативносмислову
основу
та
цілепокладання, є життя і здоров’я. Первинним, природовідповідним і
актуальним є бачення здоров’я як гармонійної, динамічної, рівноважної
системи. Це здоров’я визначається як optima. У такому розумінні переважає
логічне начало – logos, який в сфері тілесного і психічного здоров’я має
домінувати. Здоров’я може уявлятися як система постійного приросту чи
накопичення результату, яке ми формулюємо – maxima. Таке бачення
здоров’я є вторинним при формуванні результативносмислової основи
компетентності і може бути використане локально. В уявленнях про
здоров’я як maxima домінує ірраціональне і міфологічне начало – mifos.
Симулякр здоров’я (maxima) є ефективною ідеєю комерціалізації питань
здоров’язбереження та завантаження педагога недоцільною діяльністю, яка
добре піддається контролю.
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3. В
ієрархії
смислів
і
цінностей,
на
яких
формується
здоров’язбережувальна компетентність вчителя фізичної культури,
первинним є життя; вторинним –розуміння здоров’я як оptima (гармонійне,
оптимальне, рівноважне, динамічне); третинним – здоров’я як maxima
(накопичення здоров’я через приріст і тренування). Формування уявлень
про здоров’я як оptima здійснюється завдяки інтеграції гуманітарних,
антропологічних та медико-гігієнічних знань і практик.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВЧИТЕЛІВ У ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Метою даної роботи є вивчення понять грецьких дослідників про
компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку учителів
середніх і початкових шкіл Греції. Результати показали, що вчителі
початкових шкіл були ознайомлені з питаннями професіоналізму і націлені на
підвищення їхньої професійної кваліфікації. Вони також підкреслили
важливість забезпечення більш широких можливостей для навчання упродовж
життя.
У даній статті наголошується також на необхідності кваліфікації для
навчання професіоналів, щоб вони були ефективними в педагогічній та
дидактичній роботі, на основі результатів національного опитування грецьких
вчителів середньої школи з усіх предметів. Це дослідження розширює наше
розуміння компетентнісно-орієнтованого підходу як інструменту впливу на
формування професіоналізму, професійної компетентності та професійний
розвиток вчителя в Греції.
Ключові слова: компетентнісно-орієнтований підхід, післядипломні
вчителі початкової школи, професійна компетентність, професіоналізм,
професійний розвиток, Греція
Постановка проблеми. Сучасні концепції педагогічної освіти
розробляються з метою вдосконалення традиційної репродуктивної
професійної підготовки вчителя, спрямування її на особистісний,
гуманістичний рівень. Пошук інноваційних підходів зумовлений необхідністю
використання вчителем набутих знань та вмінь у нестандартних, змінених
умовах, що свідчить про потребу у формуванні особистості нового типу,
здатної встановлювати міжпредметні та внутрішні зв’язки, вчасно реагувати та
розв’язувати професійні завдання. У 1996 році Жак Делор у доповіді ЮНЕСКО
про освіту ХХІ століття сформулював чотири ціннісні напрямки, за якими має
розвиватися освіта. Вчені їх визнали глобальними компетентностями, що
набирають усе більшої ваги для всього світу. Це: вміння людей житии разом,
уміння вчитися, уміння діяти, уміння бути [3, c. 5-32].
В останні десятиріччя виник новий напрям у теорії педагогічної освіти —
компетентнісний підхід, відповідно до якого має бути реалізований зміст
педагогічної освіти. При підготовці вчителя слід спиратися на визначення
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поняття "компетентність у навчанні" та напрацюванні науковців у зазначеній
сфері. Загалом компетентності у навчанні (лат. competentia – коло питань, в
яких людина добре розуміється) набуває молода людина не лише під час
вивчення предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів неформальної
освіти, внаслідок впливу середовища тощо [4, c.1].
Процес переосмислення ролі вчителя, світові тенденції глобалізації та
гуманізації актуалізують необхідність реформування освітньої системи по
всьому світу: і у США, і в країнах Західної Європи та Сходу. Науковці та
вчителі знаходяться в постійному пошуку найбільш важливих та стійких
залежностей між метою, умовами та результатами навчання. Пошук
ускладнюється тим, що, по-перше, навколишній світ багатовимірний та мало
прогнозований; по-друге, шкільна практика зазнає постійних змін; по-третє,
існує неузгодженість між новими вимогами до якості освіти і створенням умов
щодо їх виконання [7].
В якості провідного поняття відновлення та модернізації освітнього
процессу виступає поняття «професійна компетентність» учителя. Поняття
«професійна компетентність» значно ширше знань, умінь і навичок, не є їхньою
сумою, тому що включає всі сторони діяльності: знаннєву, операційнотехнологічну, ціннісно-мотиваційну тощо. Більшість дослідників під терміном
«компетентність» розуміють складну інтегровану якість особистості, що
обумовлює можливість здійснювати певну діяльність, причому мова йде саме
не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупності окремих процедур
діяльності, а про властивість, що дозволяє людині здійснювати діяльність у
цілому.
Узагальнення
вітчизняних
і
зарубіжних
досліджень
сутності
компетентності привело до такого тлумачення цього терміну: компетентність –
інтегральна характеристика особистості, яка визначає її здатність вирішувати
проблеми та типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у
різних сферах діяльності на основі використання знань, навчального й
життєвого досвіду та відповідно до засвоєної системи цінностей.
Необхідність зміни такої позиції вчителя на позицію «педагогічної
підтримки» зумовлена сучасними вимогами щодо організації навчання за
принципами педагогічного супровіду (підтримки). За таким навчанням акцент
робиться не на програмний матеріал, а на організацію індивідуальної
інтелектуальної діяльності. Учитель аналізує сам і допомагає зрозуміти учневі
не тільки зміст того, що він засвоїв, а й як йому це вдалося зробити (за
допомогою яких прийомів, технік, засобів тощо) [4, c. 2].
Проблему формування
професійної компетентності спеціалістів
досліджували вітчизняні й зарубіжні науковці. Зокрема, учені (В. А. Адольф,
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Т. Г. Браже, С. В. Будак, С. Г. Вершловський, М. А. Галагузова, О. В. Добудько,
М. К. Кабардов, І. Б. Котов, В. Ю. Кричевський, В. І. Маслов, Т. В. Новикова,
Р. В. Овчарова,
Г. І. Саранцев,
Л. Р. Соломко,
В. Ю. Стрельников,
Н. В. Харитонова, О. М. Шиян) акцентують на необхідності розробки проблеми
підвищення професійної компетентності вчителя в умовах багаторівневої
професійної освіти.
Інші дослідники (В. П. Беспалько, А. О. Вербицький, М. В. Кларін,
Я. Л. Коломинський, Г. К. Селевко та ін.) пов’язують вирішення проблеми
професійного розвитку з технологічною організацією навчання. У зарубіжній
педагогіці питанню формування професійної компетентності вчителя
присвячені праці Д. Бритела, Є. Джимеза, Р. Квасниці, В. Ландшеєр,
М. Леннона, П. Мерсера, М. Робінсона. Дослідженням конкретних проблем
компетентнісного підходу присвячені праці Ж. Делора, М. Рюменвіль,
М. Шнітгер та ін.
Сьогодні розглядають новий підхід до модернізації освіти – на
компетентнісній основі. Сутність його полягає у конструюванні такого змісту,
який “не зводиться до знаннєво-орієнтувального компонента, а передбачає
цілісний досвід розв’язання життєвих проблем, виконання ключових (тобто
тих, які стосуються багатьох соціальних сфер) функцій, соціальних ролей,
компетенцій” [1, с. 14].
Отже, якщо компетенцію трактують як задану норму, вимогу до
підготовки фахівця, то компетентність розглядають як сформовану якість,
результат діяльності, “надбання” студента. У науці відомі спроби
структурувати зазначені поняття, хоча одностайності у поглядах немає.
Наприклад, для одних дослідників компетентність – це єдність когнітивного,
предметно-практичного й особистісного досвіду [1, с. 12], інші у її структурі
виділяють мотиваційний, змістовий та процесуальний компоненти.
Зарубіжні дослідники здебільшого визначають три основних елементи в
компетентнісній освіті – знання, уміння і навички, цінності. Експерти програми
“DeSeCo” вважають, що структура компетентності охоплює пізнавальне
ставлення і практичні навички, цінності, емоції, поведінкові компоненти,
знання і вміння [5, с. 125].
Значущість знань у структурі компетентності очевидна з огляду на те,
що, з одного боку, вони слугують базою для формування умінь і навичок, а з
іншого, існує особливий вид знань – про способи діяльності, відображення у
формі правил, пам’яток, алгоритмів тощо, який забезпечує процесуальний
аспект навчання. Діяльнісний підхід в освіті спрямовує на оволодіння
відповідними уміннями і навичками (предметними (спеціальними) і
загальнонавчальними (міжпредметними), які слугують базою для
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формування інтегрованої якості особистості – уміння вчитися. Однак
компетентність не зводиться лише до знань, умінь і навичок, оскільки знати,
як виконувати ту чи іншу діяльність, а також вміти її виконувати, ще не
гарантує бажання працювати, творче ставлення до роботи.
З огляду на це третьою складовою загальної компетентності особистості
визнано формування ціннісного ставлення до процесу та результату праці.
Ціннісне ж ставлення вчені розглядають як емоційне ставлення людини до
певних об’єктів (норм, явищ, процесів, предметів тощо). Отже, йдеться про два
аспекти проблеми: виховання системи цінностей і розвиток афективної сфери
особистості (емоцій, почуттів тощо) [2, c. 68].
Модернізація змісту освіти на діяльнісній основі передбачає також
формування рефлексії як необхідної передумови повноцінного навчання (так
званий “діяльнісний зміст освіти”), а відтак і саморозвитку, самореалізації.
Рефлексія допомагає сформулювати (а за необхідності і скорегувати) мету
діяльності, вибрати раціональні способи досягнення цієї мети, спрогнозувати
результати тощо. “Якщо фізичні органи чуття для людини – джерело
зовнішнього досвіду, то рефлексія – джерело досвіду внутрішнього, спосіб
самопізнання, необхідний інструмент мислення” [8, c. 107–114].
Експерти Ради Європи вважають, що кожна компетентність побудована
“на поєднанні взаємовідповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок,
цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що
можна мобілізувати для активної дії ” [6, c. 17].
На думку вітчизняної дослідниці Н. Гишки, реалізація компетентнісного
підходу у підготовці майбутніх педагогів передбачає відбір і деталізацію
освітніх компетентностей як за навчальними предметами, так і за ступенями
підготовки; розробку технології їх впровадження у навчально-виховний
процес вищого навчального закладу (йдеться про зміну всієї системи
формування особистості педагога – освітнього середовища, стилю
спілкування, форм і методів навчання, способів оцінювання навчальних
досягнень студентів тощо). [2, c. 73].
У самому загальному випадку компетентнісний підхід націлює людину на
адекватні реакції в сучасному суспільстві; інформаційному полі; орієнтаціях на
ринку праці ; подальшій освіті, що, на нашу думку, є надзвичайно актуальним
для країн з перехідною економікою, яким вкрай необхідні освічені,
висококваліфіковані й професійно компетентні кадри для всіх ланок комплексу
народного господарства.
З огляду на це метою статті є аналіз компетентнісного підходу до
професійного розвитку вчителів у Грецькій Республіці.
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Виклад основного матеріалу. Компетентністний підхід надає сучасній
вищій школі широкі потенційні можливості для підвищення якості підготовки
майбутніх фахівців. Європейське освітнє співтовариство активно розглядає і
впроваджує можливості компетентнісного підходу при підготовці вчителів.
Про це свідчать численні наукові розвідки і нормативна база деяких
Європейських держав. Так, у програмі «Загальні європейські принципи
компетентностей і кваліфікацій вчителів» окреслене коло загальних
європейських переваг підготовки майбутніх педагогів. Передусім це
націленість на отримання висококваліфікованої професії; професії, що
відповідає самонавчанню протягом життя; мобільної професії; професії,
заснованої на партнерстві [10, c. 3].
У програмі Європейської Комісії «Загальні європейські принципи
компетентностей і кваліфікацій вчителів» наголошується на важливості і
значущості цієї професії, оскільки вона має вагомий вплив на суспільство і відіграє
важливу роль у розвиткові людського потенціалу і формуванні світогляду
майбутніх поколінь. Для досягнення цих цілей Європейський Союз розглядає роль
вчителів та їх навчання протягом життя і кар’єрного розвитку як провідні
пріоритети [10, c. 4].
Зміни в умовах праці та кар'єрному зростанні і поліпшення можливостей
для професійного розвитку необхідні для того, щоб залучати та утримувати
найкращі таланти в цій професії. З метою підвищення якості освіти експерти
Робочої програми “Освіта і підготовка 2010” наголошують на тому, що учителі
та інструктори повинні бути готові "до їхніх мінливих ролей в суспільстві
заснованому на знаннях і в трансформації систем освіти і навчання ", і що для
того, щоб надати можливість вчителям і інструкторам для вирішення цих
проблем, держави - члени повинні консолідувати освіти учителів та
інструкторів з урахуванням перспективи навчання протягом усього життя.
Ця інвестиція у вчителів та інструкторів представляє якісний аспект, що
вважається першим пріоритетним важелем успіху Процесу “Освіта та
Підготовка 2010” ― “ фокус реформи та інвестицій в ключових сферах”. Той
факт, що нинішній демографічний профіль вчителів початкових і середніх шкіл
у Європі вимагатиме відбору і підготовки більше мільйона вчителів до 2015
року забезпечує підвищену актуальність цієї інвестиції.
З огляду на це повинні бути розроблені в першочерговому порядку
Європейські загальні посилання і принципи, в контексті реалізації цілей і
Копенгагенського процесу. Ці загальні європейські посилання і принципи
будуть заохочувати і підтримувати національну політику реформ і зміцнення
взаємної довіри між ключовими гравцями і повинні розглядатися “як частина
імплементації робочої програми цілей систем освіти і підготовки та
Копенгагенської декларації”.
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Одна з таких рамок пов’язана з “компетентностями та кваліфікаціями, які
необхідні учителям та інструкторам з метою реалізації їх мінливих ролей". Інші
сфери, які розглядаються в якості ключових елементів стратегії навчання
упродовж усього життя - оснащення всіх громадян ключовими
компетентностями, яких вони потребують, створення середовищ навчання, які
є відкритими, привабливими і доступними для всіх; зусилля, спрямовані на
соціально незахищені групи - забезпечують додаткові критерії оціночноорієнтованих результатів для розвитку такої рамки.
Інші ключові елементи Європи освіти і професійної підготовки , згаданими
у цьому документі, є Загальноєвропейська рамка кваліфікацій (the general
European qualifications framework), підвищення мобільності та Європейський
вимір освіти - також тісно пов'язані з розвитком рамки Загальноєвропейських
посилань і принципів політики щодо якості компетентностей і кваліфікацій
вчителів `і тренерів [12, c. 5].
Результати нашої наукової розвідки ґрунтуються на матеріалах двох
незалежних досліджень різних аспектів професійного розвитку грецьких
учителів початкової та середньої школи . Перше емпіричне дослідження
здійснювалося на базі Школи Підвищення кваліфікації Факультету
Початкової Освіти Патрського Університету, Греція (the In-Service Training
School of the Department of Primary Education of Patras University, Greece).
Вибірка учителів обґрунтована тим, що післядипломні вчителі, які
відвідували цю Школу, були більш зацікавленими у покращенні професійних
навичок під час власного навчання. При цьому варто відзначити, що
вчителям післядипломної початкової освіти була надана можливість
відвідати дворічний повний курс в цих школах, які були створені і
функціонували під егідою певних Педагогічних Факультетів (Education
Departments) Університетів в Греції (Greek State, 1995) [11].
Дослідження було продовжено до чотирьох семестрів і відвідуваність була
обов'язковою. В результаті такі вчителі звільняються від викладацької роботи і
адміністративних обов'язків у школах. Після успішного завершення навчання
вони отримують сертифікат у галузі педагогічних наук і повертаються у свої
школи. Для того, щоб навчатися у Школі підвищення кваліфікації, вчителі
повинні домогтися успіху в письмових іспитах, організованих Грецьким
Міністерством Освіти. Дванадцять таких Шкіл підвищення кваліфікації були
створені в університетах Афін, Салоніки, Яніни, Криту (м. Ретімно), Ахайї
(м. Патри), Егейського моря (м. Родос) і Фракії (м. Александруполіс). Зокрема,
в Університеті м.Патри, Школа Підвищення кваліфікації була створена в 1998
році при Факультеті початкової освіти (the Department of Primary Education)
(Грецька держава) (Greek State, 1995)) [11].
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У цьому дослідженні А. А. Іфанті (Amalia A. Ifanti) і В.С. Фотопулопу
(Vasiliki S. Fotopoulopou) повідомили про власні результати дослідження щодо
перцепцій грецьких післядипломних учителів початкової школи (Greek inservice primary teachers’) про їх професіоналізм та розвиток. Відомо, що це
дослідження було першою спробою окреслити ставлення вчителів початкової
школи до професії вчителя. Крім того, вони розглядають професійний розвиток
як багатовимірний і складний процес, і підкреслюють важливість отримання
більшої кількості знань і навичок упродовж усієї їхньої кар'єри, що неминуче
підвищить статус педагогічної професії.
Для виконання поточних вимог до неперервного професійного розвитку,
учителі початкової школи підкреслили необхідність їхньої участі в конкретних
програмах освіти та підготовки. Такі ідеї перебувають у згоді з іншими
відповідними висновками наукових досліджень і виокремлюють загальні
проблеми професіоналізму і професійного розвитку вчителів у більш широкому
контексті. Перцепції вчителів відобразили три поняття професійного розвитку,
про які стверджував Бредесон (Bredeson, 2002) [9, с. 661-675], а саме :
навчання, залучення та поліпшена практика. Ці три складових сильно
визначають сенс професійного розвитку [14, c. 46].
В іншому національному опитуванні, проведеному в Греції на основі
вибірки вчителів середньої школи усіх предметів були розглянуті докладно такі
питання: а) Які якості і ставлення сприяють ефективності вчителя? б) Які
навички та знання сприяють ефективності вчителя? в) чи використовувати
вчителі їхні педагогічні знання і навички для того, щоб поліпшити свою
педагогічну і дидактичну роботу?
Розмежування "професійної компетентності" вчителів. З 1920-х рр.
ХХ ст., питання про кваліфікації вчителів, які можуть гарантувати їх
ефективність, були предметом заклопотаності не тільки науки Педагогіки, а
й тих осіб, хто керує забезпеченням шкіл кваліфікованими фахівцями.
Сучасні дослідження стосовно цієї проблеми показали, що те, яким чином
вчитель здійснює свою роботу, визначається поєднанням його особистісних
якостей і набутих знань [13, c. 66-67].
Які якості і ставлення вчителів роблять внесок у їх ефективність?
Аналіз відкритих питань показав, що вчителі пояснюють їх ефективність з їх
власними рисами особистості і спеціальними навичками, такими, як: любов до
дітей і любов до професії, особистісний важіль, щоб бути ефективними,
логічність, сумлінність, уяву, творчі здібності, відчуття гумору, рішучість,
завзятість і ентузіазм. За оцінками вчителів, ставлення до власних ролей,
викладання і навчання є істотним чинником їх ефективності. Зокрема, вони
зазначили, що покладання великих надій на студентів, почуття відповідальності
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по відношенню до них, почуття прихильності до своєї роботи, прагнення до
тривалого поліпшення, готовність до неперервного професійного та
особистісного зростання і переконання, що вони можуть внести свій внесок у
зростання їхніх учнів, зробить їх більш ефективними [13, c. 70].
Які знання та навички сприяють ефективності роботи учителів?
Вчителі вважають, що "педагогічні та викладацькі навички" - з точки зору
моніторингу поведінки - також мають важливе значення, якщо вони хочуть
бути ефективними у своїй роботі. На їх думку, серед навичок, які сприяють
їхній ефективності, можна виділити наступні:
а) знання / Моделі учіння: Своєчасна підготовка та планування учіння,
використання відповідних форм, методів і засобів навчання, використання
відповідних прикладів викладає відповідні питання для студентів та заохочує
до обговорення; підхід, орієнтований на досвіді; групове навчання;
індивідуальне навчання; планування заходів на свіжому повітрі; використання
Інтернету; диференціація методів і критеріїв оцінки для студентів;
б) навчальний план та шкільні підручники: використання позакласних
навчальних матеріалів.
Чи вчителі застосовують свої педагогічні знання та навички для того, щоб
поліпшити власну педагогічну і дидактичну роботу?
Час від часу, потреби вчителів є "помітними" і може бути вираженими,
тобто вчителі самі спроможні ідентифікувати якості, котрі вважаються
необхідними для їхнього успіху як вчителів, в той час як в інших випадках
вони не можуть бути виявлені або коли вони виявлені, вони не можуть бути
виражені. У цьому останньому випадку вимагається непряма оцінка
потребдля запису: а) цілі і вимоги, які випливають із потреб школи; б)
знання, навички і відношення, необхідні в результаті реалізації їх
професійної ролі; в) аналіз шляху професійного виконання своїх обов'язків
разом з якостями, якими він володіє (Мак-Гі і Тайер) McGehee & Thayer,
1961)); (Ноулз) Knowles, 1980)). – [13, c. 70-71].
Висновки. Результати грецьких дослідників показали, що вчителі
початкової школи мають інтегроване уявлення про професіоналізм та
професійний розвиток, і ці поняття тісно пов'язані з викладацькою професією.
Таким чином, важливо взяти до уваги ці питання для поліпшення викладання і
якості навчання у школах. Знання та навички, а також готовність учителів йти в
ногу з сучасними питаннями освіти є перспективними факторами для
формування професіоналізму та професійного розвитку.
Результати іншого національного опитування вчителів середніх шкіл з усіх
предметів допомогли перевірити висновки, зроблені науковцями щодо
цілісного підходу до інструментів, що входять до складу профілю «хорошого
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вчителя». Зокрема, більшість
грецьких вчителів пов'язують власну
ефективність при роботі з особистісними якостями, а також "дидактичними і
педагогічними навичками", а також з оволодінням окремими видами
педагогічних знань. Саме ці висновки сприяли систематичному і аналітичному
опису змісту професійних знань і орієнтовній класифікації інструментів,
необхідних для успішного виконання педагогічної та дидактичної діяльності
вчителя, на основі його потреб. Ці результати сприяють розумінню вчителями
самих себе, незалежно від контексту, в якому вони працюють, тому що
окреслені основні кваліфікації, які сприяють їх ефективності.
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The purpose of this paper is to explore the notions of Greek researchers about
competency-based approach to teachers’ professional development secondary and
primary teachers in Greece. The results revealed that the primary teachers were
acquainted with the issues of professionalism and sought to enhance their professional
development. They also stressed the importance to be offered more opportunities for
lifelong learning education. This study expands our understanding of the competencybased approach as instrument which affect teachers’ professionalism, professional
competence forming and professional development of teacher in Greece. In this paper,
the qualifications considered essential by teaching professionals to be effective in
pedagogical and didactic work are put together based on the results of a national
survey carried out in Greece, to which secondary education teachers of all subjects
contributed.
Keywords: competency-based approach, in-service primary teachers,
professional competency, professionalism, professional development, Greece
Целью данной работы является изучение понятий греческих
исследователей
о
компетентно-ориентированном
подходе
к
профессиональному развитию учителей средних и начальных школ Греции.
Результаты показали, что учителя начальных школ были ознакомлены с
вопросами профессионализма и нацелены на повышение их профессиональной
квалификации. Они также подчеркнули важность обеспечения более широких
возможностей для обучения на протяжении жизни.
В данной статье отмечается также необходимость квалификации для
обучения профессионалов, чтобы они были эффективными в педагогической и
дидактической работе на основе результатов национального опроса греческих
учителей средней школы по всем предметам. Это исследование расширяет
наше понимание компетентносно - ориентированного подхода как
инструмента влияния на формирование профессионализма, профессиональной
компетентности и профессиональное развитие учителя в Греции.
Ключевые
слова:
компетентностно-ориентированный
подход,
последипломные
учителя
начальной
школы,
профессиональная
компетентность, профессионализм, развитие, Греция
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УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Стаття розкриває значущість компетентнісного підходу у професійній
підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Розкрито сутність
поняття «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність»
вихователя. Визначено принципи реалізації компетентнісного підходу в
професійній підготовці майбутніх вихователів до творчої педагогічної
діяльності. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено
педагогічні умови, які сприяють формуванню професійної компетентності
майбутніх вихователів.
Ключові
слова:
«компетентнісний
підхід»,
«компетентність»,
«компетенція», «професійна компетентність», «педагогічна майстерність»,
«педагогічна творчість».
Постановка проблеми. Важливим чинником забезпечення якісної
професійної підготовки фахівців, зорієнтованої на висококваліфікованого,
конкурентно-спроможного, ініціативного випускника вищого педагогічного
навчального закладу є компетентнісний підхід.
«Сьогодні, як ніколи раніше, актуалізується двоєдине завдання – виробити
в дітей і молоді здатність, бажання та уміння навчатися впродовж життя, щоб
завжди бути компетентними і конкурентоспроможними, а також навчити того,
що буде основою, методологією життя і діяльності людини. Отже, важливо
забезпечити індивідуальну та самостійну роботу учнів та студентів,
перебудувати зміст та методики навчання на компетентнісні засади. За цих
умов формується знаннєва, інноваційна людина, для якої знання, творчість –
фундамент життя. Саме такі люди і будуть визначати майбутнє знаннєве
суспільство» [12, с. 141].
Новий зміст освіти втілено у проекті Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 роки, яка визначає підготовку педагогічних
кадрів у нашій державі як головне завдання модернізації освіти, провідний
принцип державної освітньої політики. Результатами реалізації Національної
стратегії розвитку освіти є «підготовка та виховання педагогічних кадрів,
здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчальновиховного процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного
професійного зростання» [ 11, с. 374].
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Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблеми компетентнісного
підходу в освіті розглядають численні дослідники: А. Богуш, Н. Бібік, І. Зязюн,
В. Загвязинский, М. Васильєва, Г. Бєлєнька, В. Кузь, Н. Ничкало, С. Сисоєва,
Ю. Татур, О. Пометун, О. Хуторський та багато інших.
Аналіз наукових досліджень з цієї проблеми доводить, що рівень творчого
професійного розвитку майбутніх педагогів значною мірою визначається
професійною компетентністю, педагогічною майстерністю, професійним
педагогічним мисленням, психологічною готовністю до творчої педагогічної
діяльності.
Мета статті: Враховуючи актуальність поставленої проблеми, мета статті
спрямована на формування професійної компетентності майбутніх вихователів
дітей дошкільного віку. Основні завдання дослідження: розкрити і
проаналізувати сутність компетентнісного підходу у професійній підготовці
майбутніх вихователів до педагогічної творчості; визначити принципи
реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх
вихователів до творчої педагогічної діяльності; обгрунтувати та
експериментально перевірити педагогічні умови, які сприяють формуванню
професійної компетентності майбутніх вихователів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе значення у
формуванні професіоналізму, розвитку педагогічних здібностей, готовності
майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої професійної діяльності в
сучасному дошкільному закладі має компетентнісний підхід.
М. Васильєва професійну підготовку майбутніх педагогів визначає як
цілеспрямовану, організовану, планомірну, змістовну й динамічну систему
діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу у вищому педагогічному
навчальному закладі, спрямовану на формування в майбутніх педагогів усіх видів
компетентності, необхідних для успішної професійної діяльності [3, с. 67].
Компетентність, як складова професійної підготовки фахівців дошкільної
освіти, полягає у формуванні професійних навичок, умінні творчо мислити,
розвитку творчих здібностей тощо. У психолого-педагогічній літературі при
аналізі процесу формування і розвитку професіоналізму майбутніх фахівців
широко використовуються два поняття: «компетентність» і «компетенція».
У словнику «Професійна освіта» компетентність визначається як
«сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності:
вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності,
використовувати інформацію» [15, c. 149].
Паралельно з терміном «компетентність» широко вживається в науковому
обігу термін «компетенція». У Сучасному тлумачному словнику української
мови «компетенція» пояснюється як «коло повноважень особи, добра
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обізнаність із чим-небудь». А «компетентність» (у перекладі з латинської мови
соmреtеn (соmреtеntіs) – це відповідний, здібний, обізнаний, авторитетний),
трактується як «володіння ґрунтовними знаннями, повноваженнями та досвідом
у певній галузі» [18].
Учені, які досліджують проблему компетентнісного підходу в освіті,
визначають зміст цього поняття по-різному. Зокрема, О. Хуторський визначає
«компетенцію» як сукупність особистісних якостей (знань, умінь, навичок,
способів діяльності), пов’язаних із відповідним колом предметів і процесів,
необхідних для продуктивної дії. Компетентність – це володіння людиною
відповідною компетенцією, що містить особистісне ставлення до предмета її
діяльності [20, с. 58-64].
І. Зязюн зауважує, що «компетентність як екзистенціональна властивість
людини є продуктом власної життєтворчої активності людини, ініційованої
процесом освіти» [8, с. 11].
Н. Ничкало стверджує, що компетентність – це «не тільки професійні
знання, навички і досвід у спеціальності, але і ставлення до справи, визначені
(позитивні) схильності, інтереси і прагнення, здатність ефективно
використовувати знання й уміння, а також особистісні якості для забезпечення
необхідного результату на конкретному робочому місці у конкретній робочій
ситуації» [5, с. 96].
Важливим компонентом професіоналізму, педагогічної майстерності й
творчості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів є їхня
професійна компетентність, оскільки «компетентність» і «професіоналізм» – це
головні чинники суб’єктної реалізації індивіда [17, c. 321].
У психолого-педагогічних дослідженнях щодо вирішення означеної проблеми
можна виділити різні підходи до структури професійної компетентності. Зокрема,
Н. Баловсяк визначає професійну компетентність як «найвищий рівень професійної
майстерності – знань, умінь, розвитку здібностей, результатів і способів діяльності
людини, норм поведінки, внутрішніх мотивів, що надають людині можливості
досягти високих результатів у певній професійній діяльності, компетентність являє
собою здатність особистості виконувати професійну діяльність на найвищому рівні
майстерності» [1 ].
Ю. Татур пропонує таку дефініцію даного поняття: «Виявлення на
практиці прагнення і здатності (готовності) реалізувати свій потенціал (знання,
вміння, досвід, особистісні якості тощо) для успішної творчої (продуктивної)
діяльності в професійній і соціальній сферах, усвідомлюючи соціальну
значущість і особистісну відповідальність за результати цієї діяльності,
необхідність її постійного удосконалення» [19, с. 15].
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Г. Бєлєнька поняття «професійної компетентності вихователя дошкільного
навчального закладу» визначає як здатність вирішувати завдання професійної
діяльності на основі фахових знань і вмінь, що інтегруються з розвитком
особистісних професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов до
дітей, що поєднується з вимогливістю, емпатія та комунікативність. [2, с. 25].
На думку дослідниці, структура педагогічної компетентності вихователя
дошкільного навчального закладу охоплює такі сфери компетенції, як
оздоровчо-профілактична, діагностико-прогностична, навчально-розвивальна,
методична, виховна, комунікативна, організаційно-педагогічна, контрольна,
просвітницька, самовдосконалення, кожна з яких потребує від вихователя, крім
професійних знань та умінь, ще й наявності позитивних світоглядних настанов і
розвитку певних особистісних професійно-значущих рис характеру [2, с. 15].
Серед
різновидів
професійної
компетентності
(комунікативної,
мовленнєвої, методичної, інформаційної, особистісної, моральної, соціальної
тощо, важливо оволодіти творчою компетентністю, яка, на думку В.
Загвязинського «включає володіння сучасними науковими уявленнями про
навчання та виховання, розуміння законів і закономірностей навчання і
розвитку особистості, розвинене педагогічне мислення» [9, с. 19].
У процесі дослідження ми дійшли висновку, що професійна компетентність
вихователів дошкільних навчальних закладів забезпечує досягнення ними
найвищого рівня педагогічної майстерності, креативності, яка передбачає
готовність вихователя до творчої діяльності з дітьми дошкільного віку,
характеризується прагненням до подальшого творчого самовдосконалення.
Проблеми професійної формування професійної компетентності у
підготовці педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів були
розглянуті на І Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників дошкільної
освіти України, який відбувся 5 листопада 2010 року в м. Києві. У своїй
доповіді президент НАПН України В. Кремень відзначив, що «сьогодні, як
ніколи раніше, потрібні фахівці, які б могли здійснювати особистісноорієнтоване виховання на основі методології дитиноцентризму». За словами
науковця, це максимальне наближення освіти, навчання, виховання дитини до її
конкретних здібностей. Відтак педагогам та батькам слід допомогти дитині
самопізнати свої таланти, саморозвинутися на їхній основі, і тоді, ставши
дорослою, така людина максимально реалізує себе в житті [6, с. 18].
Організація нового змісту дошкільної освіти потребує нових підходів до
побудови професійної моделі майбутнього фахівця дошкільної освіти.
Важливим етапом у професійній підготовці вихователів дошкільних
навчальних закладів до педагогічної творчості є період навчання у вищому
педагогічному навчальному закладі, де створюються теоретико-методичні
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засади готовності фахівця до майбутньої професійної творчої діяльності в
сучасному дошкільному навчальному закладі.
На основі визначених концептуальних підходів базуються принципи та
умови формування професійно-творчої компетентності майбутніх вихователів,
які ми розглянемо нижче.
1. Принцип інноваційності й дитиноцентризму має стати головним в
освітній діяльності та системі відносин у суспільстві, ставленні дорослих до
дітей. Культура дитиноцентризму та інноваційності повинна визначати всю
діяльність сучасного педагога, тому, безумовно, має бути домінуючою засадою
у вищих педагогічних навчальних закладах. [10, c. 94].
Вважаємо, найвищою педагогічною цінністю для вихователя має бути
дитина, тому майбутній вихователь повинен прагнути до забезпечення
психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей дошкільного віку,
створення розвивально-сенсорного середовища для розвитку творчих
здібностей вихованців.
2. Принцип гуманізації у підготовці майбутніх вихователів повинен
забезпечити спрямовану підготовку вихователів до гуманного виховання дітей
дошкільного віку, «бо виховання (справжнє, гуманістичне) – це в чистому
вигляді є творчість в одній із її найважливіших безпосередніх форм [13, с. 175].
За переконанням Н. Гавриш, на часі – гуманістична педагогіка, наріжним
каменем якоє є розуміння себе, іншого, ситуації, смислу свого життя. Таке
уміння інтегрує цілу систему професійних якостей педагога, що позитивно
впливає на розвиток особистості дитини та на освітній процес у цілому [4, c. 81
]. Науковець вважає, що у вузі студенти мають набути такі професійні якостіцінності, як: ціннісне ставлення до дитини, толерантність і тактовність у
взаєминах з дітьми; адекватне сприйняття та розуміння особистості вихованця,
уміння подивитися на себе «очима дітей»; комунікативна культура; педагогічна
інтуїція та уява, емоційна стійкість; креативність; критичність до себе; уміння
бачити свої недоліки; емоційність, міміка, жести, манера триматися. Особливо
це важливо для вихователів, на яких орієнтуються діти [4, c. 81 ].
3. Принцип індивідуалізації навчання студентів. Індивідуалізація у
навчанні майбутніх вихователів дітей дошкільного віку розглядається з позиції
врахування індивідуальних особливостей, професійних наукових інтересів та
здібностей кожного студента, створення умов для прояву і розвитку творчих
задатків. Саме індивідуалізація допомагає накопиченню студентами власного
досвіду творчої поведінки і педагогічного спілкування та вироблення особистої
системи педагогічних цінностей.
На думку Я. Рибалко, «головною формою індивідуалізації навчання в
сучасних умовах є самостійна робота, яка виробляє у студентів психологічну
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установку на самостійне і систематичне поповнення своїх знань, вироблення
умінь орієнтуватися в потоці наукової і політичної інформації при вирішенні
нових пізнавальних завдань, є важливою умовою самоорганізованості,
самодисципліни студента в оволодінні пізнавальною діяльністю; є важливим
знаряддям педагогічного керівництва та управління самостійною пізнавальною
діяльністю студента в процесі навчання» [16, с. 120]. Тому, цілеспрямована
самостійна робота студентів є важливою умовою формування компетенцій
майбутнього фахівця дошкільної освіти.
4. Принцип діалогізації. Важливим принципом спільної творчої
діяльності викладача та студента є рівноправне, повноцінне, міжособистісне
спілкування, що забезпечить виникнення довіри, партнерства учасників
педагогічної взаємодії.
«Творча особистість завжди діалогічна, перебуває у взаємодії. Діалог – це
найбільш демократична форма проведення занять, найкоротший шлях до
постійного підтримання зворотного зв’язку й найбільш динамічний спосіб
одержання нової інформації» [14, c. 136]. Відтак, рівноправні суб’єкт-суб’єктні
взаємини між студентом та викладачем, побудовані на діалогічному
спілкуванні, емпатії та рефлексії, стимулюють ініціативність і творчу
активність студента, що сприяє його творчій самореалізації у майбутній
професійній діяльності.
Отже, студентський вік – це особливий життєвий період, який пов’язаний
із формуванням професійних інтересів, визначенням стійких професійних
намірів, розвитком професійної самосвідомості майбутнього фахівця. Відтак
важливо створити у вищому навчальному закладі сприятливі умови для
формування професійної компетентності, розвитку педагогічних здібностей,
стимулювання ініціативи, творчого пошуку майбутніх педагогів. Це насамперед
створення у вищому навчальному закладі розвивального освітньо виховного
простору; організація суб’єкт-суб’єктних взаємин викладача і студента;
трансформація авторитарної педагогіки у педагогіку толерантності; організація
ситуацій успіху.
Викладач у вищому навчальному закладі повинен створити моральнопсихологічний клімат у колективі «викладач-студент», який спрямований на
самовдосконалення студента, виховання у нього готовності до сприйняття всього
нового і незвичайного, сприятливого до інноваційної педагогічної діяльності.
Завдяки цьому з’являється простір для активної творчої діяльності студентів.
Успіх студента в майбутній професійній діяльності в першу чергу
залежить від підтримки, педагогічного стимулювання викладача. Педагогмайстер знає, що для студента важливо перебороти страх, напруження,
невпевненість у власних силах тощо. Тому усунення таких негативних
факторів, як пригнічення, страх, загроза гідності студента, шляхом
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застосування концепції педагогічного стимулювання, тактик педагогічної
підтримки відкриває йому шлях до творчого саморозвитку студента.
Відтак «креативна педагогічна освіта визначає таку організацію навчання,
виховання і розвитку творчої активності, позитивної мотивації, яка прагне
отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності та самостійного
створення нового. Студент у ній – один із головних суб’єктів або головних
дійових осіб співробітництва і педагогічної фасилітації (сприяння)» [7, с. 2].
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Статья раскрывает значимость компетентностного подхода в
профессиональной подготовке будущих воспитателей детей дошкольного
возраста.
Раскрыта
сущность
понятия
«компетентность»,
«компетенция», «профессиональная компетентность» воспитателя.
Определены принципы реализации компетентностного подхода в
профессиональной подготовке будущих воспитателей к творческой
педагогической
деятельности.
Теоретически
обосновано
и
экспериментально проверены педагогические условия, способствующие
формированию профессиональной компетентности будущих воспитателей.
Ключевые слова: «компетентностный подход», «компетентность»,
«компетенция», «профессиональная компетентность», «педагогическое
мастерство», «педагогическое творчество».
Implementation of a competence approach in professional training of the
future tutors for the pedagogical creativity.
The article reveals the importance of the competence approach in
professional training of the preschool aged children tutors. The essence of the
concept «competence», «competency», «professional competence» of the tutor is
revealed.
The principles of the implementation of a competence approach in
professional training of the future tutors for the pedagogical creativity are
defined.
Pedagogical conditions, which contribute to the formation of professional
competence of future tutors are theoretically substantiated and experimentally tested.
Key words: competence approach, competence, competency, professional
competence, pedagogical skill, pedagogical creative work.
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