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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ГЕНЕЗИ ПОНЯТТЯ  

Досліджено концептуальні підходи до визна-
чення поняття «державна політика в галузі 
освіти».  

Запропоновано теоретичну конструкцію 

концепту «державна політика в галузі освіти» з 
огляду на генезу наукових уявлень, досвід нау-
кового осмислення цього поняття в контексті 
різних соціально-гуманітарних наук.  

Охарактеризовано співвідношення понять 
«державна політика в галузі освіти» та «держа-
вна політика».  

Виявлено, що опосередкованою ланкою у 
цьому взаємозв’язку виступає концепт «полі-
тика», через який державна політика в процесі 
державно-управлінської діяльності втілюється 
в державну освітню політику. 

Ключові слова: політика; державна полі-
тика; державна політика в галузі освіти; зміст 
державної політики в галузі освіти; принципи 
державної політики в галузі освіти.  

 

Постановка проблеми. Переосмислен-

ня значення освіти у забезпеченні сталого 

розвитку суспільства супроводжується по-

силенням ролі державних органів у форму-
ванні стратегії змін вітчизняних освітніх 

систем. Розуміння сутності цих змін потре-

бує чітко сформованого понятійно-

категоріального апарату, теоретико-

методологічна основа якого ґрунтується на 

концептуалізації понять «державна політи-
ка» та «державна політика у сфері освіти».  

Загалом, дані терміни широко представ-

ленні як у міждисциплінарних наукових 

працях й енциклопедичних виданнях, так і 

в нормативно-правових актах. Водночас, у 
вітчизняних наукових дослідженнях спо-

стерігаються розбіжності, а інколи і плута-

нина у їх тлумаченні та вживанні. Можемо 

припустити, що це пов’язано із лінгвосене-

ргетичними особливостями концепту «дер-

жавна політика», який є родовим для по-
няття «державна політика в галузі освіти». 

Як наслідок, поміж фахівців точаться дис-

кусії на предмет його термінологічної вира-

зності. З огляду на це, ми поставили собі за 
мету здійснити поліаспектний аналіз кон-

цептуальних підходів до визначення по-
няття «державна політика в галузі освіти» 

як явища, що безпосередньо окреслює ме-

ханізми регулювання освітніх процесів у 

державі, залежно від її сутності, соціально-

го призначення та особливостей системи 

управління; охарактеризувати наукові під-
ходи до ґенези державної освітньої політи-

ки в Україні періоду незалежності. 

Порушена проблематика є предметом 

дослідження правових, політичних, істори-

чних, педагогічних наук, тож її історіогра-

фічна база представлена кількома змісто-
вими напрямками, з поміж яких виділимо:  

– дослідження, присвячені семантично-

му аналізу концептів «державна політика» і 

«державна освітня політика» (В. Журавсь-

кий, І. Іванюк, Є. Красняков, В. Куклін, 
Я. Мельник, Н. Ногас, В. Савєльєв, В. Сте-

панов, Я. Тицька, Н. Шульга та ін.);  

– теоретико-правові дослідження особ-

ливостей застосування концептів «держав-

на політика» і «державна освітня політика» 

(Р. Валєєв, О. Валевський, В. Ващук, 
І. Гайвонович, М. Говлет, М. Головатий, 

О. Зайчук, А. Іванов, Є. Красняков, І. Ко-

лодій, Ю. Криворучко, В. Селіванов, В. Те-

рнавська, В. Тертичка М. Рамеш, О. Юл-

дашев та ін.);  
– теоретико-педагогічні дослідження 

особливостей застосування концептів 

«державна політика» і «державна освітня 

політика» (В. Андрущенко, К. Астахова, 

В. Вікторов, О. Гальперіна, Д. Дзвінчук, 

В. Кремень, М. Легенький, А. Махінько, 
Я. Мельник, Л. Наливайко, К. Романенко, 

Т. Третьякова та ін.). 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Утворення поняття «державна 

політика в галузі освіти» – складний про-
цес, у якому застосовують такі засоби пі-

знання, як абстрагування, аналіз і синтез, 

порівняння, узагальнення тощо. Ознаки, 

які охоплені поняттям «державна політика 

в галузі освіти», становлять його зміст. 

Предмети, яким притаманні ознаки, відо-
бражені у змісті – утворюють його обсяг.  
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Державна політика в галузі освіти є ви-

довим поняттям. З цієї причини, теоретич-

ні механізми його формування і реалізації 

детермінуються та конкретизуються через 

призму основних ознак, мислимих у логіч-

ній категорії родового для нього поняття 
«державна політика».  

Незважаючи на те, що поняття «держа-

вна політика» досить часто використову-

ється у законодавстві, де називаються його 

типи (соціальна, економічна, соціально-

економічна, зовнішня) та виділяються види 
(політика з питань дітей, освітня політика, 

політика щодо соціальних гарантій тощо), 

єдиного підходу до характеристики його 

змістоутворюючих складових не сформо-

вано. У різних джерелах даний концепт 
дефініціюється по-різному: як сфера взає-

модії між соціальними групами, партіями, 

націями, народами, державою, владою, 

населенням, громадянами та їх об’єднан-

нями [1, c. 672]; як діяльності, спрямованої 

на управління суспільством; як сфери сус-
пільної життєдіяльності, пов’язана із здійс-

ненням публічної влади й участю населен-

ня в управлінні державними справами [2, 

c. 108]; як мистецтво управління державою 

[3, c. 199–200]; як мистецтва управління 
суспільством [4, c. 220], як вид діяльності 

системи органів державної влади спрямо-

ваний на розв’язування сукупності взаємо-

пов’язаних проблем у певній сфері суспіль-

ної діяльності» [5] тощо.  

Попри усю строкатість у формулюван-
нях, більшість з підходів до визначення 

«державної політики» концептуалізується в 

аспектах принципів та норм реалізації 

державної влади, що дає підставу в уза-

гальненому вигляді розглядати дане понят-
тя як комплексну модель взаємозалежних 

колективних варіантів вибору, обумовле-

них загальними, корінними, публічними 

потребами й інтересами суспільства та не-

обхідністю їх розв’язання з метою досяг-

нення конкретного суспільного блага. У 
цьому сенсі «державна політика» державна 

політика завжди характеризується низкою 

обов’язкових властивостей, здійснюється 

на підставі певних принципів, найважли-

віший з-поміж яких – принцип дотримання 
й гарантування прав і свобод людини та 

громадянина й імпліцитно охоплює кілька 

змістових складових (за О. Валевським): 

– обумовлює активний, характер конце-

пту «політика» і характеризує її як діяль-

ність, спрямовану на розв’язання проблем 
суспільного розвитку;  

– розмежовує функції управлінської дія-

льності органів державної влади та власне 

політики; 

– характеризує політику як механізм ре-

алізації суспільних інтересів в умовах пев-

них цінностей і потреб [3, c. 9]. 

Акцентуючи увагу на суспільних відно-

синах які виникають між соціальними гру-

пами, верствами, націями в процесі їх еко-
номічної, політичної, соціальної чи культу-

рної життєдіяльності, державна політика 

безпосередньо чи опосередковано зумов-

лює/впливає на вибір напрямків діяльнос-

ті/бездіяльності держави в галузі забезпе-

чення сталого розвитку суспільства [6, c. 
11; 7, с. 82–83]. 

Із зазначеного випливає, що під держа-

вною політикою слід розуміти цілеспрямо-

вану, порівняно стабільну, правову форму 

діяльності держави, яка за допомогою спе-
ціальних засобів, методів і процедур скеро-

вується у напрямку поліпшення життєдія-

льності суспільства. Разом із тим у працях 

окремих дослідників сучасна державна 

політика (незалежно від складності керова-

них суспільних відносин) часто асоціюється 
із заздалегідь усвідомленими і визначени-

ми цілями суспільної життєдіяльності, що 

знаходять своє втілення у формі підтвер-

дженої владою та юридичними повнова-

женнями діяльності органів державної 
влади, а також функціонування політичних 

партій, громадських організацій, різнома-

нітних об’єднань та інших інститутів гро-

мадянського суспільства, метою яких є 

ухвалення тих або інших рішень щодо 

розв’язання можливих суспільно-політичн-
их конфліктів [8, с. 39]. З-поміж ознак 

державної політики, що містять теоретичні 

та методологічні імплікації з концептом 

«державна політика в галузі освіти» найча-

стіше виділяють (за О. Скрипнюк): 
– здатність реалізуватися через владні 

структури, які мають повноваження щодо 

застосування монопольного права держави 

на законний примус. Унаслідок цього важ-

ливою умовою її успішності є не просто 

легальність, а й легітимність і авторитет-
ність; 

– здатність до розв’язання суспільних 

проблем і врегулювання суспільних відно-

син, що має комплексний характер і може 

бути структурована відповідно до класифі-
кації основних об’єктів її регулю-вання. У 

цьому сенсі видовими складовими держа-

вної політики виступають соціальна полі-

тика, правова політика, державна політика 

в галузі освіти й культури, охорони здо-

ров’я тощо; 
– здатність до моделювання стратегії ді-

яльності органів державної влади, а також 

їх відносин із суспільством у відповідності 

із статусом держави. Якщо предметом ана-

лізу є демократична, соціальна і правова 
держава, то її інтереси збігаються з інте-
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ресами суспільства (чи принаймні більшос-

ті його членів) [5, c. 8]. 

Теоретичному усвідомленню типових 

ознак і напрямків реалізації державної 

політики сприяє її видова класифікаця. 

В сучасній науковій і навчальній літературі 
пропонують різні підходи до її здійснення. 

Так, відповідно до тривалості державну 

політику поділяють на короткострокову, 

середньострокову та довгострокову. За 

територіальною ознакою – на зовнішню та 

внутрішню. За характером відносин між 
учасниками реалізації державної політики 

– на розподільну, перерозподільну, регуля-

тивну, адміністративну, антикризову. За 

галузями управління суспільними відноси-

нами – на економічну, соціальну, фінансо-
ву, культурну, науково-технічну, інформа-

ційну і т.і. [3, с. 72].  

Найбільшу популярність серед переліче-

них здобула остання – класифікація за га-

лузями управління суспільними відносина-

ми. При цьому, що її критеріальний показ-
ник є не надто досконалим і часто усклад-

нюється горизонтальною спрямованістю 

певної галузі управління суспільними від-

носинами, в межах якої інститути влади 

чинять управлінський вплив одразу на кі-
лька об’єктів одного з видів державної по-

літики. Так, освітня політика перебуває в 

зоні управлінського впливу державної ку-

льтурної політики, де крім неї функціону-

ють також наукова, мовна, етнонаціональ-

на, бібліотечна, музейна та ще ряд інших 
політик. Як наслідок, у сучасному науко-

вому дискурсі вона розглядається радше 

як проблема вибору державними інститу-

ціями між діяльністю та бездіяльністю сто-

совно вирішення питань освіти, ніж як 
складний науковий феномен, а у більшості 

праць переважно висвітлюється або історія 

розвитку освіти, або стан сучасної освіти з 

обґрунтуванням її особливостей та перспе-

ктив за допомогою складових державної 

політики. Відсутність єдиного категорійно-
понятійного апарату зумовлює також і ви-

користання різних формулювань для поз-

начення даного концепту до одного сино-

німічного ряду, з яким найчастіше відно-

сять означення «національна освітня полі-
тика», «державна політика у сфері освіти», 

«державна політика в галузі освіти». 

Визначення освітньої політики як скла-

дової політики державної, поміж іншого, 

ускладнюється ще й прагненням інтерпре-

тувати її на західний манер як «науку про 
політику» (Policy Science). На цю тенденцію 

вказують, зокрема В. Андрущенко і В. Са-

вельєв, які пишуть: «Західні дослідники… 

намагаються враховувати, як правило, 

наявність двох напрямів у дослідженні 
освітньої політики – politics і policy». При 

цьому «policy» визначається ними як план, 

«напрям дій, прийнятий і дотримуваний 

владою, керівником, політичною партією 

тощо», а «politics» – як «політичні змагання 

між верствами, групами інтересів, партія-

ми тощо» [9, с. 63]. Така дуальність у хара-
ктеристиці створила підґрунтя для визна-

чення концепту «освітня політика» як «нау-

ки про політику» (Рolicy Science), що є уосо-

бленням «курсу дій, який обирає і якого 

дотримується влада, керівник, політична 

партія, орієнтуючись на розв’язання соціа-
льно значущих проблем, зокрема й освіт-

ніх» [6, с. 262]. 

Дослідники, зорієнтовані у цьому на-

прямку (а їх, з погляду М. Вдовенка, в 

українській науці за останнє десятиліття 
побільшало) у своїх визначеннях «освітньої 

політики», зосереджуються головним чином 

на характеристиці її змістоутворювальних 

ознак (визначенні цілей і намірів впливу; 

алгоритмі прийняття рішень щодо програ-

ми дій і пов’язаних із цим видатків; впро-
вадженні освітніх новацій у життя й аналі-

зі їх ефективності) або ж аналізі способів її 

реалізації [7]. Останній підхід показово 

знаходить відображення у класифікації 

І. Іванюк, яка, керуючись принципом 
«природовідповідності», задекларованим у 

працях Тейлора, Різві та Генрі, окреслила 

зміст освітньої політики через призму шес-

ти парних моделей її реалізації: 1) розподі-

льчої (спосіб розподілу людських, матеріа-

льних або фінансових ресурсів на потреби 
освіти) та перерозподільчої (перерозподіл 

ресурсів між певними регіонами, школами 

або групами дітей); 2) символічної (декла-

рування певних принципів і цінностей) і 

матеріальної (передбачає зобов’язання що-
до імплементації через забезпечення ресур-

сами); 3) раціональної (визначення 

обов’язкових стадій розвитку політики, 

окреслення чітких меж початку і завер-

шення) і прибуткової (накопичення наяв-

них практик, спрямованих на подальше 
поглиблення чи розвиток започаткованої 

політики); 4) самостійної (визначає, що має 

бути зроблено) і процедурної (спосіб досяг-

нення бажаного); 5) регулятивної (має тен-

денцію до заборони) і дерегулятивної (має 
тенденцію дозволу та сприяння чомусь); 6) 

моделі «зверху» (ухвалення рішення на 

центральному державному рівні) і моделі 

«знизу» (розбудова наявної практики або 

нової ініціативи, стимулювання змін та 

ініціювання реформ загального рівня) [8, 
с. 16–17]. 

Через призму даної класифікації І. Іва-

нюк вказує на присутність «низки явних і 

прихованих, латентних смислів» у полісе-

мантичних (зокрема англомовних) термінах 
«політика» і «освітня політика», наголошую-
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чи при цьому на небезпеці «розгубитися у 

такому семантичному лабіринті спокус 

дифузного постмодернізму» й спровокува-

ти «нерозбірливість і навіть термінологіч-

ний безлад» у дефініціюванні даних понять 

[8, с. 13]. У своїй інтерпретації І. Іванюк 
визначає «освітню політику як «низку дій, 

спрямованих на досягнення цілей освітніх 

організацій та/або системи освіти» [8, 

с. 14].  

Рухаючись напрямку попередньої дослі-

дниці, Н. Шульга розглядає термін «держа-
вна освітня політика» через призму інтег-

рації внутрішніх характеристик таких по-

нять, як «політика» (організаційна, регуля-

тивна і контролююча сфера суспільства, 

орієнтована на досягнення певних цілей, 
утримання досягнутого та адекватну його 

реалізацію), «державна політика» (офіційні 

дії держави), «освіта» (процес і результат 

оволодіння індивідом певної системи наук, 

знань, практичних умінь. Відтак, тлума-

чить зміст даної логічної категорії як «офі-
ційно визначену, організовану й цілеспря-

мовану діяльність держави та підпорядко-

ваних їй установ, спрямовану на функціо-

нування і подальший розвиток системи 

освіти як провідного інституту демократи-
чного суспільства» [10]. 

Загалом погоджуючись із думками І. 

Іванюк та Н. Шульги, В. Філіппов наголо-

шує, що найперше завдання освітньої полі-

тики на сучасному етапі – це досягнення 

сучасної якості освіти, її відповідність ак-
туальним і перспективним потребам особи-

стості, суспільства й держави [11].  

Є. Красняков, характеризуючи концепт 

«державної політики в галузі освіти», розг-

лядає її як «… діяльність держави та її ін-
ститутів, органів місцевого самоврядуван-

ня із законодавчого, фінансового, органі-

заційного забезпечення функціонування й 

розвитку галузі освіти» [12]. Відхід держави 

із зони відповідальності за соціальні цілі та 

наслідки ведення освітньої політики, приз-
водить, за словами Є. Пінчука, до появи 

«зачарованого кола», де освіта «визнається 

як рушійна сила та основний фактор ста-

новлення громадянського суспільства в 

Україні, проте за відсутності... такого сус-
пільства справа визначення духовних цілей 

розвитку освіти потрапляє в повну залеж-

ність від існуючої держави, згідно з теорі-

єю, виступає основним конкурентом гро-

мадянського суспільства» [13, с. 16]. Тож, 

ефективність державної освітньої політики 
пов’язана передусім із формулюванням 

позитивної парадигми бачення нового сус-

пільства, яка фіксує аксіологічні положен-

ня щодо напрямів розвитку освіти; дбай-

ливим і шанобливим ставленням до фун-
даментальних досягнень вітчизняної педа-

гогіки та загалом до української культурної 

традиції; проліферацією суб’єктів освітньої 

політики в наслідок якої державна політи-

ка в галузі освіти почне спиратися не лише 

на державні, а й на суспільні механізми 

управління освітою [13, с. 16]. 
Аналізуючи сучасну державну освітню 

політику, В. Солдаткін визначає її як суку-

пність імперативів суспільного розвитку, 

що відповідає викликам ХХІ ст. До таких 

імперативів автор відносить: гуманізацію 

державної політики в галузі освіти, подо-
лання розмежування природничо-наукової 

та гуманітарної освіти; неперервність осві-

ти; випереджальний характер освіти; за-

безпечення доступності освіти [14, с. 79]. 

Подібної ж думки дотримуються дослідни-
ки А. Тамм і О. Радченко, стверджуючи, 

що державна політика в галузі освіти є 

інструментом забезпечення фундаменталь-

них прав і свобод особистості, підвищення 

темпів соціально-економічного та науково-

технічного розвитку, гуманізації суспільст-
ва, зростання культури та добробуту дер-

жави [15, с. 23]. 

Загалом погоджуючись із визначеннями 

попередніх авторів, Л. Прокопенко форму-

вання стратегії освітньої політики держави 
пов’язує із закономірностями її історичного 

розвитку, найголовнішими з-поміж яких є: 

– наявність стійкої тенденцію до усклад-

нення, що обумовлюється поступовим роз-

витком соціальної структури суспільства, 

зростанням його економічних, соціальних, 
духовних потреб і, як наслідок, урізномані-

тненням взаємодії багатьох процесів і 

явищ; 

– множинність суб’єктів її здійснення, 

провідним з яких є держава яка властиви-
ми їй методами (правовими, адміністрати-

вними, економічними) активно включає в 

процес освіти нові людські генерації; 

– взаємозумовленість соціально-еконо-

мічних умов та суспільно-політичних від-

носин, які впливають на визначення зміс-
ту, пріоритетних цілей освітньої політики, 

вибір методів і засобів її впровадження [16, 
с. 2–3]. 

З огляду на ці загальні закономірності, 

дослідник виділяє п’ять етапів ґенези осві-
тньої політики в Україні: перший (інститу-

ційний) – охоплює період від виникнення 

людського суспільства на території України 

(за останніми даними, близько одного мі-

льйона років тому) до утворення Давньору-

ської держави (ІХ ст.); другий – розпочина-
ється з утворенням Давньоруської держави 

і триває до другої половини ХVІІІ ст.; тре-

тій – охоплює період з другої половини 

XVIII ст. і до початку ХХ ст.; четвертий – 

період 1917–1991 рр.; п’ятий – розпочина-
ється у серпня 1991 р., після здобуття 
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Україною незалежності і триває до наших 

днів [16, с. 5]. 

З огляду на оновлені положення вітчиз-

няного законодавства, на підставі якого 

відбувається регулювання суспільних від-

носин у тому числі й у сфері освіти, приро-
дно актуалізується саме останній – новітній 

етап еволюції освітньої політики України, 

коли в умовах незалежності окреслювалися 

її національні засади, розроблялися механі-

зми впровадження, та реалізації на вітчиз-

няному ґрунті.  
Як уже зазначалося, державна політика 

у сфері освіти – це прерогатива органів 

державної влади, які визначають і реалі-

зують її від імені держави в межах загаль-

нонаціональної політики. Виходячи із цього 
державну освітньою політику часто асоці-

юють з політикою Президента і (або) Уряду, 

яка формується залежно від характеру 

держави та її соціального призначення, і 

реалізуються нею за допомогою відповід-

них інструментів [17, с. 156].  
Головним джерелом формування націо-

нального законодавства в галузі середньої 

освіти є Конституція України (КУ) яка ви-

значає пріоритетність освіти як сфери 

життєдіяльності суспільства (ст. 24 КУ), що 
обумовлює доступність для кожного грома-

дянина усіх наданих нею форм і типів 

освітніх послуг, а також, рівність умов ко-

жної людини для повної реалізації її здібно-

стей, таланту, всебічного розвитку [18]. 

При цьому Ст. 92, п. 6. КУ акцентує увагу 
на тому, що «засади... освіти» регулюються 

виключно законами України [18], не ви-

ключаючи, що низка питань освітньої дія-

льності, які не є засадничими, можуть ре-

гулюватися також постановами Кабінету 
Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти і науки України, інших органів ви-

конавчої влади (Ст. 116, п. 3).  

Разом із тим, вважаємо, що своєрідною 

«Конституцією освіти» можна вважати і 

Закон України «Про освіту», еволюцію ба-
зових положень якого (поряд із зумовлени-

ми ним нормативно-правовими актами з 

питань освіти) можна розглядати як на-

скрізну лінію генезису освітнього законо-

давства та державної освітньої політики. 
Створюючи юридичне підґрунтя для сис-

темної трансформації освіти України на 

різних етапах її розвитку, «Закон про осві-

ту» виступає регулятором широкого кола 

питань, пов’язаних із реалізацією права на 

освіту. У його законодавчому полі знахо-
дяться також важелі оновлення спеціаль-

них законів у сфері освіти, зокрема Закону 

України «Про середню освіту», а також роз-

роблення та внесення змін до інших зако-

нів та підзаконних нормативних актів. 

Даний факт знайшов своє відображення 

у сформованій нами умовній періодизації 

освітньої політики України періоду незале-
жності (1991–2021 рр.). В її основу було 

покладено циклічні етапи розвитку вітчиз-

няної законодавчої бази в системі освіти 
хронологічно окреслені ухваленням Кон-

ституції України та затвердженням страте-

гічних документів розвитку освіти – Закону 

Української РСР «Про освіту», Державної 

національної програма «Освіта» («Україна 

ХХІ століття»), Національної доктрини роз-
витку освіти, Національної стратегії розви-
тку освіти України на 2012˗2021 рр., Зако-

ну України «Про освіту», Концепції «Нова 

українська школа».  

І етап даної періодизації хронологічно 
збігається із1991–1997 рр. – періодом фор-

мування засадничих принципів державної 

освітньої політики вітчизняної законодав-

чої та нормативно-правової бази; ІІ етап 

(1998–2002 рр.) – відображає становлення 

державної політики у сфері освіти та при-
йняття законів прямої дії щодо функціону-

вання усіх ланок системи національної 
освіти; ІІІ етап (2003–2013 рр.) – охоплює 

періоду активного розвитку державної по-

літики у сфері освіти та модернізації галузі 
відповідно до вимог ХХІ ст..; ІV етап – 
2014–2016 рр. – обрамлює період стагнації 

державної політики України в галузі осві-
ти; V етап (2017–2021 рр.) – пов'язаний із 

активізацією державної освітньої політики 

та початком трансформації освітніх систем 
держави. Серед основних його проявів 

чітко виділяються зміна напрямку соціоку-

льтурної парадигми (пов’язана з кризою 

класичної моделі освіти) та прагнення до 

динамічного втілення нових фундамента-
льних педагогічних ідей в усталений освіт-

ній та гуманітарний простір [19]. Оскільки 

державна освітня політика явище динамі-

чне, то верхня межа останнього її етапу 

доволі умовна і може коригуватися в зале-

жності від налагодження стану «рівноваги» 
між усіма сферами, охопленими її проце-

сами та міри задоволення потреби особис-

тості в постійному оновленні знань в умо-

вах дедалі відчутнішої динаміки суспільних 

перетворень. 
Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Як бачимо, єдиного підходу 

до визначення поняття «державна освітня 

політика» немає. Це поняття розглядається 

і трактується по-різному. Історіографічний 

аналіз праць, що відображають державну 
політику в галузі освіти та стосуються дос-

лідження сутності таких понять, як «полі-

тика», «державна політика», «державна 

освітня політика», дає підстави визначити 

головний феномен нашого дослідження – 
«державну політику в галузі освіти» – як 
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специфічний інструмент соціально-

економічного розвитку країни – комплекс 

заходів, які програмуються державою та 

здійснюються за участю громадянського 

суспільства з метою створення умов для 

розвитку всієї соціально-економічної сис-
теми країни шляхом кількісних та якісних 

змін у галузі освіти. 

Співвідношення поняття «державна по-

літика в галузі освіти» з іншими поняттями 

доводить його взаємозумовлений зв’язок з 

«державною політикою». Як засоби озна-
чення державно-управлінської діяльності, 

вони часто опиняються в ситуації частко-

вого збігу/перетину, набуваючи при еле-

ментів спільного обсягу (зокрема в аспекті 

регулювання стратегічного курсу розвит-
ку), але зберігаючи різний зміст. При цьому 

державна політика у сфері освіти залиша-

ється рухомим стадійним процесом, моди-

фікації, зміни та перетворення у якому 

ґрунтуються на встановлених загальноде-

ржавних принципах та пріоритетах. 
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STATE POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF EDUCATION: CONCEPTUAL APPROACHES  

TO DEFINING THE CONTENT AND GENESIS OF THE CONCEPT 

Summary. Introduction. Rethinking the role of educa-

tion in ensuring the sustainable development of society is 

accompanied by strengthening the role of government 

agencies in shaping the strategy of change in domestic 

educational systems. 

Understanding the essence of these changes requires 

a clearly formed conceptual – categorical apparatus, the 

theoretical and methodological basis of which is based on 

the conceptualization of the concepts of «state policy» and 

«state policy in the field of education». 

Purpose. The purpose of the proposed development is 

to carry out a multifaceted analysis of conceptual ap-

proaches to the definition of «state policy in the field of 

education» as a phenomenon that directly outlines the 

mechanisms of regulation of educational processes in the 

state. 

Methods. A set of philosophical, general scientific and 

special – scientific methods of cognition, in particular 

dialectical, comparative, structural – logical, scientific 

abstraction, analysis and synthesis, classification and 

grouping is used. 

Results. It is proved that there is no single approach to 

the definition of «state educational policy», which gives 

grounds to define it as a set of measures programmed by 

the state and carried out with the participation of civil 

society to create conditions for the development of the 

entire socio – economic system of the country through 

quantitative and qualitative changes in education. 

Originality. Categorically – semantic and methodologi-

cal approaches to the study of the problem of formation 

and implementation of state policy in the field of educa-

tion have been improved. 

Conclusion. The correlation of the concept of «state pol-

icy in the field of education» with other concepts proves its 

interdependent connection with public policy. An indirect 

link in this relationship is the concept of «politics», through 

which state policy in the process of public administration 

is embodied in state educational policy. However, there is 

no single approach to the definition of «state education 

policy». This necessitates the unification of the categorical 

apparatus of the problem. 

Keywords: policy; state policy; state policy in the field 

of education; principles of state policy in the field of edu-

cation. 
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МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Статтю присвячено з’ясуванню проблеми 
використання інтерактивної технології в осві-
тньому процесі вищої школи у контексті су-
часних інноваційних технологій, яка зумовлена 
євроінтеграційними процесами, що відбувають-
ся в системі вітчизняної вищої освіти, впрова-
дженням нових стандартів вищої освіти Украї-
ни, використанням передового європейського та 
світового педагогічного досвіду щодо введення 
інновацій в освіту.  

Проаналізовано місце і роль технології інте-
рактивного навчання у підготовці майбутніх 
фахівців у закладах вищої освіти.  

Розкрито сутність поняття «інтерактивне 
навчання студентської молоді», проаналізовано 
методи, що вчені зараховують до цієї техноло-

гії. Особливу увагу акцентовано на використан-
ні кейс-методу.  

Підкреслено, що у науковій літературі від-
сутній єдиний погляд на поняття «кейс-метод», 
його розглядають і як цілком самостійну тех-
нологію навчання, а також ототожнюють з 
поняттям «case study». Деякі з учених тракту-
ють «case study» як метод аналізу конкретних 
ситуацій. У статті запропоновано на матеріа-
лі навчальної дисципліни «Педагогіка та мисте-
цтво викладання у вищій школі» для студентів 
магістратури із спеціальності 223 Медсест-
ринство Черкаської медичної академії методи-
чні рекомендації щодо запровадження кейс-
методу, наведено зразки кейсів до провідних 
тем цього освітнього компонента.  
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Наголошено, що кейс-метод є ефективним 

для проведення не лише аудиторних лекційно-
практичних занять, а й для організації зміша-
ного або дистанційного навчання здобувачів 
вищої освіти.  

Ключові слова: інтерактивна технологія 
навчання; кейс-метод; case study; заклад вищої 
освіти; інноваційні технології.  

 

Постановка проблеми. Постійні зміни 

в суспільно-економічному житті України, 

реформування вищої школи у контексті 

вимог євроінтеграції вітчизняних закладів 

вищої освіти в єдиний європейський освіт-

ній простір вимагають активного впрова-

дження в навчання інноваційних методів 

та технологій. Це дасть змогу майбутнім 

випускникам стати компетентними висо-

кокваліфікованими фахівцями, конкурен-

тоспроможними на ринку праці.  

Нині у світі відомі різні сучасні підходи 

до організації освітнього процесу у вищій 
школі, які здатні розширити традиційну 

взаємодію викладача зі здобувачами осві-

ти, а також відкрити приховані нові мож-

ливості особистості для здобуття знань та 

використання їх у майбутній професійній 
практичній діяльності. Сучасне життя та-

кож вимагає формування нового типу лю-

дини – інноваційної особистості, яка здат-

на інноваційно мислити, аналізувати нау-

кові здобутки, їх приймати та творчо ви-

користовувати у своєму подальшому на-
вчанні та у професійному житті, генерува-

ти інноваційні ідеї, приймати самостійні 

рішення, ефективно працювати в команді. 

Саме таку особистість мають змогу сфор-

мувати інноваційні методи і технології на-
вчання.  

Проблемі запровадження інноватики в 

освітній процес вищої школи, вибору і осо-

бливостям методики використання іннова-

ційних технологій присвячено низку праць 

вітчизняних дослідників. Розвиток іннова-
ційних технологій та особливості викорис-

тання їх в освітньому процесі у ЗВО схара-

ктеризовано у статтях Ю. Бистрової [4], 

Т. Дригач [2], А. Моци [4], Н. Мачинської та 

Ю. Комарової [6]; питання впровадження 
інтерактивних технологій у вищій школі 

розкрито в публікації Л. Гули [10]; викорис-

тання інтерактивних методів у навчанні 

студентів представлено в роботах О. Баш-

кір [12], О. Сіроштан [8], М. Томашевської 

[7]; на застосування кейс-технології у кон-
тексті інтерактивного навчання акценто-

вано увагу в праці Г. Степанової [13]; місце 

кейс-стаді у вивченні управлінських дис-

циплін в системі вищої медичної освіти 

розкрито у статті О. Ігнащук та Т. Степур-
ко [14]. Проте особливостям використання 

інтерактивного навчання в сучасних умо-

вах підготовки майбутніх фахівців у вищій 

школі та її взаємодії з іншими інновацій-

ними технологіями неповною мірою приді-

лено увагу в науковій літературі. Це і зумо-

вило написання статті «Місце й роль інте-

рактивного навчання у системі інновацій-
них технологій в закладах вищої освіти». 

Метою статті є з’ясування особливос-

тей використання інтерактивної технології 

у ЗВО, її зв’язок з інноваційними методами 

та виокремлення місця й ролі кейс-методу 

та кейс-стаді у підготовці майбутніх пра-
цівників сфери охорони здоров’я.   

Основними методами дослідження стали 

теоретичний аналіз наукових джерел з те-

ми, порівняння та систематизація зібрано-

го матеріалу, моделювання та конструю-
вання.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Ефективність освітнього процесу 

у закладах вищої освіти залежить від за-

провадження інновацій, що спонукатимуть 

здобувачів освіти до проєктування теоре-
тичних положень та використання їх під 

час виконання практичних завдань в ау-

диторній та самостійній роботі. Термін «ін-

новація» походить від англійського слова 

«innovation», що означає нововведення. 
Щодо організації педагогічного процесу, то 

у зміст цього поняття вкладаємо зміни у 

навчанні здобувачів вищої освіти з метою 

його поліпшення та вдосконалення. У 

зв’язку з цим саме навчання, його техноло-

гії і методи стали називати інноваційними, 
якщо до них долучають нововведення чи їх 

елементи.   

Проблема організації інноваційної дія-

льності в закладах вищої освіти нині розг-

лядається на найвищому державному рів-
ні. МОН України затвердило Положення 

про порядок здійснення інноваційної осві-

тньої діяльності, у якому визначено сут-

ність інноваційної освітньої діяльності, яка 

трактується як «діяльність, що спрямована 

на розроблення й використання у сфері 
освіти результатів наукових досліджень та 

розробок» [1]. А також положення вказує на 

те, що освітніми інноваціями можуть бути 

вдосконаленні або новостворені освітні, 

управлінські та психолого-педагогічні ме-
тоди, технології, моделі, освітній продукт, 

які суттєво підвищують якість, ефектив-

ність та результативність навчання.  

Найбільш прийняте визначення терміну 

робить Т. Дригач, який розглядає іннова-

ційні технології як технології «моделювання 
викладачем змісту, форм і методів навча-

льного процесу відповідно до поставленої 

мети з використанням новизни» [2, с. 88].  

Нам імпонує також визначення іннова-

ційних педагогічних технологій зроблене 
колективом авторів на чолі з О. Огієнком, 
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які пропонують їх розглядати як технології, 

які спрямовані на «поопераційне впрова-

дження різних видів   педагогічних новов-

ведень, що викликають зміни в традицій-

ному освітньому процесі, подолання нас-

лідків деструктивних процесів у системі 
освіти, виведення закладів освіти на ви-

щий конкурентноспроможній рівень, ре-

зультативність впровадження у практику 

сучасних досягнень науки» [3, с. 14]. 

До групування інноваційних технологій 

в науковій літературі відсутня одностай-
ність до їх класифікації. А. Моцак розгля-

даючи педагогічні технології, що викорис-

товуються у вищій школі, пропонує їх поді-

ляти на традиційні та інноваційні, до 

останніх він зараховує активні та інтерак-
тивні [4]. Ю. Бистрова серед інноваційних 

технологій розглядає особистісно-орієнто-

вані, інтеграційні, інформаційні, дистан-

ційні, колективної дії, творчо-креативні, 

модульно-розвивальні тощо [5, с.28].  

Н. Мачинська, Ю. Камарова до іннова-
ційних технологій зараховують проблемні 

технології, ігрові, колективної та групової 

діяльності [6, с. 141]. Авторський колектив 

під керівництвом О. Огієнка пропонує до 

інноваційних технологій зараховувати тех-
нологію модульного навчання, проєктні, 

інтерактивні, ігрові, дослідницькі, тренін-

гові, мультимедійні технології, технологію 

контекстного навчання, технологію крити-

чного мислення, технологію кейс-стаді [3, 

с. 18]. 
Технологія інтерактивного навчання на-

лежить до сучасних інноваційних педагогі-

чних технологій. Як видно з наукової літе-

ратури, у дослідників відсутній єдиний 

погляд щодо визначення поняття «інтерак-
тивна технологія». Саме слово «інтерактив» 

походить від англійського «inter», що озна-

чає взаємний та «act» – діяти, тобто інтера-

ктивний – такий, що здатний до ведення 

діалогу, взаємодії.   

За визначенням М. Томашевської, інте-
рактивна технологія становить собою «спе-

ціальну форму організації пізнавальної дія-

льності, коли кожен суб’єкт включений у 

процес навчання, організовується у формі 

взаємодії, діалогу – як між викладачем і 
студентами, так і між самими студентами» 

[7, с. 180].  

Інтерактивна технологія ґрунтується на 

застосуванні інтерактивних методів на-

вчання. О. Сірошан визначає «інтерактивні 

методи» як «систему способів цілеспрямо-
ваної міжсуб’єктної взаємодії педагога (ви-

кладача) і студентів, спрямованих на 

розв’язання освітніх завдань фахової під-

готовки майбутніх фахівців у процесі на-

вчально-пізнавальної діяльності закладу 
вищої освіти» [8, с. 88].  

Під час застосування інтерактивної тех-

нології в освітньому процесі закладів вищої 

освіти проводиться переважно з викорис-

танням групових форм роботи. Тому бага-

тьма авторами відбувається ототожнення 

інтерактивної технології з груповою діяль-
ністю студентів, однак це хибне тверджен-

ня, оскільки групова робота передбачає 

навчання викладачем з групою над вико-

нанням єдиного завдання. А інтерактивна 

технологія спрямована на кооперативне 

навчання, за умови, якщо індивідуальні 
завдання переходять у групові. Це дає змо-

гу кожному членові групи здійснювати свій 

вклад у колективне рішення, від зусиль 

кожного члена групи залежить загальний 

результат роботи. 
Дослідники О. Гай та Є. Захарова, ана-

лізуючи праці американських педагогів, 

доходить висновку, що інтерактивне на-

вчання є ефективнішим у порівнянні з 

традиційним, оскільки «під час лекції сту-

дент засвоює лише 5% матеріалу, під час 
читання – 10%, роботи з відео чи аудіома-

теріалами – 20%, демонстрації – 30%, у ході 

дискусії – 50%, під час практики – 75%, а 

коли студент навчає інших чи відразу за-

стосовує знання – 90%» [9, с. 37]. До основ-
них методів інтерактивного навчання ав-

тор зараховує бесіди, дискусії, «мозковий 

шторм» (під час проведення лекцій), «сase 

studies» (у ході практичних, семінарських 

занять) [там само]. 

Л. Гула до інтерактивних методів зара-
ховує кейс-метод, відеоконференцію, «моз-

ковий штурм», «круглий стіл», фокус-групи, 

дебати, ділові і рольові ігри, тренінги casе 

studies, групові дискусії [10]. 

Варто зазначити, що кейс-метод та сase 
studies авторами розглядаються у складі 

різних технологій: як складник інтерактив-

ної технології (О. Пометун, О. Огієнко, 

Н. Волкова, В. Ягоднікова), ситуаційного 

навчання (М. Томашевська), як цілком са-

мостійну інноваційну технологію (Х. Бахті-
ярова, А. Арістотова, С. Волобуєва та ін.). 

Так, наприклад, М. Томашевська розглядає 

метод конкретних ситуацій як абсолютний 

синонім до слова «сase studies» і трактує 

його як «метод активного проблемно-
ситуаційного аналізу, заснований на на-

вчанні шляхом розв’язання конкретних 

задач-ситуацій (розв’язок кейсів)» [7, 

с. 184]. Також В. Ягоднікова сase studies 

як метод у складі інтерактивної технології 

[11, с. 344].  
З позицією М. Томашевської погоджу-

ється і О. Башкір, яка сase studies теж роз-

глядає як метод конкретних ситуацій, яка 

підкреслює, що в основі цього методу ле-

жить конкретне ситуативне завдання для 
студентів з урахуванням їхньої майбутньої 
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професійної діяльності і оформлене у ви-

гляді ситуації-case [12, с.42]. 

Г. Стапанова сase studies розуміє у ши-

рокому і вузькому значенні: у широкому, 

вважає автор, – це інтерактивна технологія 

навчання, а у вузькому – це метод конкре-
тних ситуацій, які є основним у названій 

вище технології [13, с. 69]. Подібно розгля-

дають поняття «сase studies» і автори 

О. Ігнащук, Т. Степурко, яке трактується 

як метод аналізу конкретних ситуацій, по-

будований на виконанні ситуаційних за-
вдань [14, с. 76]. На думку Г. Степанової, 

сase studies як технологію і як метод варто 

застосовувати насамперед під час вивчен-

ня таких клінічних дисциплін у закладах 

вищої медичної освіти, які потребують 
прийняття діагностичних рішень, як на-

приклад, під час вивчення курсу фізіології. 

Конкретно теми «Дослідження насосної 

функції серця» [13, с. 70].   

Уперше поняття «кейс-стаді» з’явилося 

на початку ХХ ст. у Гарвардській бізнес-
школі і використовувалося під час вивчен-

ня управлінських дисциплін, а також його 

застосовували, щодо медицини та правоз-

навства, а згодом – в освіті, однак тут він 

набув нового змісту. Спочатку «кейс-стаді» 
використовували для обговорення спірних 

питань викладача зі студентами з метою 

доповнення лекційного матеріалу. Це від-

бувалося у такий спосіб: викладач знайо-

мив студентів з певною фаховою пробле-

мою і пропонував студентській молоді за-
вдання здійснити пошук декількох варіан-

тів її розв’язання. Причому важливим під 

час виконання цього завдання було колек-

тивне обговорення знайдених шляхів по-

шуку. У 1921 році у США вийшов у світ 
перший підручник, у якому були представ-

ленні різноманітні ситуаційні вправи та 

завдання. Згодом технологія кейс-стаді 

посіла вагоме місце в освітньому процесі 

не лише у закладах вищої освіти Америки, 

а й в інших країнах світу, зокрема в євро-
пейських разом з використанням рольових 

та ділових ігор, тренінгами, мозковим шту-

рмом, груповими дискусіями. Передумо-

вою для запровадження кейс-стаді стала 

потреба у прийнятті самостійного рішення 
в непередбачуваних та невизначених ситу-

аціях, а також необхідність використову-

вати теоретичні положення щодо розв’я-

зання практичних завдань.  

На початку 90-хроків в Україні у зв’язку 

з отриманням статусу незалежності актив-
но почали використовувати кейс-стаді у 

викладанні економічних дисциплін у ЗВО. 

Це було зумовлено змінами вимог до рівня 

професійної підготовки майбутніх фахів-

ців, зокрема у зв’язку із запровадженням 
компетентісного підходу до навчання, що 

вимагає від здобувачів освіти розвитку 

їхньої конкурентоспроможності, дає змогу 

їм ефективно реалізовувати набуті теоре-

тичні знання в практичній діяльності, осо-

бливо в умовах ризику, які виникають при 

економічній нестабільності та вимагають 
швидкого пошуку оптимальних рішень.  

Кейс-технологія уможливила готувати 

майбутніх фахівців для всіх сфер суспіль-

но-економічного життя, які змогли б пра-

цювати злагоджено в команді і були б 

спроможними генерувати нові ідеї та за-
стосовувати інноваційні технології їх впро-

вадження, а також опрацьовувати великі 

масиви різноманітної наукової інформації.  

Запровадження кейс-статі не втратило 

своєї актуальності й нині, це стосується і 
сучасної педагогічної науки. Учені пояс-

нюють такий стан справ такими двома 

тенденціями:  

– перша з них пов’язана із загальною 

спрямованістю розвитку освітніх процесів 

та її орієнтацією не лише на засвоєння 
конкретних знань, а й на формування 

професійної компетентності здобувачів 

освіти; 

– друга тенденція стосується підвищен-

ням вимог до удосконалення особистісних 
якісних характеристик фахівця, який зміг 

би ефективно діяти нестабільних ситуаціях 

професійної діяльності.  

Вартісною ознакою кейс-технології є те, 

що вона водночас дає змогу розв’язати 

проблему на практиці, а також сприяє ак-

туалізації певної сукупності знань, яку не-

обхідно усвідомити та засвоїти під час зна-

ходження оптимальних рішень. Крім цього 

кейс-стаді уможливлює формування аналі-

тичних, комунікативних та дослідницьких 

умінь та навички.   

Проаналізувавши наукову літературу 

щодо запровадження в освітній процес 

технології кейс-стаді (М. Томашевської,  

О. Башкір, О. Огієнко, Н. Волкова, В. Яго-

днікова, Х. Бахтіярова) ми дійшли виснов-

ку, що під час її застосування студенти 

повинні виконати певний алгоритм дій 

(план): 

– ознайомитися з конкретною ситуаці-

єю, випадком, явищем, подією, що вира-

жається через конкретне завдання кейсу; 
– здійснити самостійний пошук необхід-

ної інформації для виконання завдання 

кейсу та опрацювати теоретичний матері-

ал, що є основою для розв’язання виокрем-

леної проблеми; 

– обговорити в групі альтернативні спо-
соби розв’язання визначеного завдання та 

прийняття оптимальних рішень; 

– обґрунтувати вибір правильного рі-

шення; 
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– організувати диспут чи дискусію за 

участю кількох творчих груп, надати 

можливість кожній з них здійснити захист 

результатів власних напрацювань; 

– зіставити отримані результати та 

зроблені висновки щодо завдання кейсу.  
Такий алгоритм роботи із застосуванням 

технологій кейс-стаді характерний для ко-

лективної роботи під час практичного за-

няття в аудиторії, проте ця технологія, дає 

позитивні результати, коли вона застосову-

ється також під час організації самостійної 
індивідуальної роботи зі студентами.  

Кейс-стаді є ефективним передусім для 

формування таких важливих професійних 

якостей майбутніх фахівців, як лідерство, 

комунікабельність, уміння проводити ана-
ліз в короткий проміжок часу великого 

обсягу інформаційного матеріалу.  

Вважаємо, що застосування інтеракти-

вної технології сase studies доцільно запро-

ваджувати у ході вивчення дисциплін пе-

дагогічного спрямування, зокрема дисцип-
ліни «Педагогіка та мистецтво викладання 

у вищій школі» для студентів магістратури 

спеціальності 223 Медсестринство. Оскіль-

ки більшість вчених-педагогів розглядають 

основне призначення кейс-технологій по-
лягає у дослідженні здобувачів освіти кон-

кретних навчальних ситуацій, що вимага-

ють активізації студентами теоретичних 

знань з теми, чи кількох тем, пошуку та 

ухвалення раціонального рішення, то для її 

застосування, на нашу думку, зі вказаного 
вище курсу найбільш підходять теми: «Сис-

тема та структура освіти України», «Інно-

вації в освіті», «Форми організації навчання 

у ЗВО, сучасні види та концепції», «Методи, 

прийоми, засоби вивчення навчальних ди-
сциплін», «Контроль й оцінювання знань 

студентів».  

Ситуаційні завдання, які викладач роз-

робляє, мають бути пов’язані з конкретни-

ми ситуаціями майбутньої педагогічної 

діяльності здобувачів освіти, тому необхід-
но визначити клінічні дисципліни, які ви-

кладаються в бакалавраті та скласти до 

них конкретні завдання з медсестринської 

діяльності у закладах охорони здоров’я. 

Завдання розмістити в окремі кейси (паке-
ти) для роботи студентів у невеликих твор-

чих групах. Наприклад, викладач обирає 

для розгляду одну з тем з фізіології людини 

і на практичному занятті з «Педагогіки та 

мистецтва викладання у вищій школі» у 

контексті теми «Форми організації навчан-
ня у ЗВО, сучасні види та концепції» про-

понує для різних творчих груп: для однієї 

групи скласти план проведення лекційного 

заняття, для другої групи – план практич-

ного заняття, для третьої групи – виокре-
мити питання та розробити завдання для 

позааудиторної самостійної роботи тощо. 

Або будуючи практичне заняття для студе-

нтів магістратури з теми «Методи, прийо-

ми, засоби вивчення навчальних дисцип-

лін» викладач складає кейси для будь-якої 

теми з фізіології, пропонуючи одній із тво-
рчих груп скласти фрагмент до неї лекцій-

ного заняття, використовуючи метод дис-

кусії, для другої групи – фрагмент практи-

чного заняття із застосуванням методу ро-

льової гри, для третьої – фрагмент практи-

чного заняття з використанням проблемної 
бесіди тощо.  

Використання кейс-методу сприяє удо-

сконаленню у здобувачів освіти навичок 

розумової діяльності, розвитку їхнього кри-

тичного мислення, творчої активності, й 

реактивних здібностей. Після роботи в гру-

пах студенти обов’язково представляють 

результати своєї діяльності та разом з ви-

кладачем колективно їх обговорюють, ана-

лізуючи позитивні сторони та прорахунки у 

виконанні завдань. Під час оцінювання 

виконаних ситуативних завдань кейсу ви-

кладач акцентує увагу на тому, якою мірою 

дібрані переконливі аргументи, яскраві 

приклади, ефективні прийоми у складі за-

пропонованих викладачем методів, вміння 

відстоювати власну позицію, бачити допу-

щені помилки у роботах, виконаних інши-

ми командами. 

Застосування кейс-методу передбачає 

обов’язкову роботу в команді, де студенти 

навчаються колективно добирати різні 
шляхи ситуативної проблеми та серед них 

зупинятися лише на найоптимальніших.  

Нині в умовах карантинних обмежень, 

пов’язаних з пандемією «Covid-19», масово-

го поширення набуває дистанційна форма 
навчання у закладах вищої освіти. З друго-

го семестру з 2020–2021 н.р. було запрова-

джено змішане навчання студентів, яке 

передбачає поєднання контактних годин (в 

аудиторії) та безконтактних годин (онлайн). 

Застосування інтерактивної технології за 
допомогою кейсів під час такого навчання 

підвищить ефективність роботи викладача 

зі студентами. За допомогою підготовлених 

завдань студенти через онлайн платформи 

отримують індивідуальні пакети (кейси), 
самостійно їх виконують та надсилають 

для перевірки викладачеві, користуючись 

можливостями гугл-класів. Проте про інте-

рактивність у спілкуванні викладача зі 

студентами у межах застосування кейс-

технології можна говорити лише тоді, коли 
задовольняються такі вимоги: міжособисті-

сна взаємодія викладача і студента, студе-

нтів між собою, дотримання встановлених 

термінів відправлення виконаних завдань, 

обов’язковий зворотній зв'язок, відкритий 
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доступ до навчально-методичного забезпе-

чення з дисципліни.  

Готуючи ситуативні завдання до засто-

сування кейс-методу, що є провідним в 

інтерактивній кейс-технології викладач 

об’єднує студентів академічної групи у де-
кілька творчих команд, пропонує кожній з 

них окремий кейс із завданням. У кожному 

кейсі є пропозиція підготувати реферат, 

тези до наукової конференції, виступ на 

засіданні круглого столу, студентську нау-

кову міні-статтю. Це завдання носить тео-
ретичний характер й формує у студентів 

уміння викладати підготовлену інформацію 

в науковому стилі. Друге завдання в кейсі 

– підготувати презентацію з питань курсу 

«Педагогіка та мистецтво викладання у 
вищій школі», яка пов’язана з пошуком 

шляхів проблемної ситуації. Третє завдан-

ня – спростувати або підтвердити твер-

дження викладача.  

Так, наприклад, для студентів однієї із 

творчих груп пропонується кейс з такими 
завданнями: 1) скласти виступ на засідан-

ня круглого столу з теми «Соціально-

історичні характеристики розвитку вищої 

педагогічної школи в Україні»; 2) презенту-

вати три практичних завдання проблемно-
го характеру з теми «Сучасні технічні засо-

би навчання у вищій школі»; 

3) спростувати або підтвердити тверджен-

ня викладача: «У вищій школі лекція розг-

лядається як організаційна форма навчан-

ня (як вид навчального заняття) та водно-
час як метод навчання».  

Для іншої творчої групи завдання кейсу 

вимагають виконати такі завдання: 

1) підготувати тези до науково-практичної 

конференції на тему: «Розвиток медсест-

ринства в Україні на сучасному етапі»; 

2) презентувати три положення методич-

них рекомендацій для вдосконалення педа-

гогічної майстерності викладача вищої 

школи; 3) спростувати або підтвердити 

твердження викладача: «Проведення змі-

шаного навчання у закладах вищої освіти 

означає ефективне поєднання аудиторних 

занять з організацією самостійної роботи 

студентів в позааудиторний час». 

Студенти виконуючи завдання з кейсів 

працюють індивідуально самостійно вдома, 

проте вони мають право в онлайн режимі з 

учасниками своєї творчої групи (команди), 

обмінюватися думками, пропозиціями, 

консультуватися для того, щоб дійти до 

прийняття спільного рішення. Після вико-

нання завдань кейсу кожна творча група 

на практичному занятті в аудиторії або в 

онлайн режимі презентувати свій підготов-

лений проєкт та його захистити.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Отже, використання техноло-

гії інтерактивного навчання у поєднанні з 

елементами інших інноваційних технологій 

максимально сприяє розвитку творчих зді-

бностей, критичного мислення здобувачів 

вищої освіти, їхньої самостійності у на-

вчанні, відстоюванні власної думки та 

спростуванні хибних позицій інших учас-

ників освітнього процесу та взаємонавчан-

ню, тобто зміцненню суб’єкт-суб’єктних 

зв’язків викладача зі студентами та студе-

нтів між собою. Подальшого дослідження 

потребує питання використання технології 

веб-квесту у вищій школі. 
 

Список бібліографічних посилань 

1. Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності. URL.: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/z0946-00#Text. 

2. Дригач Т.Г. Використання інноваційних педагогі-

чних технологій у ВНЗ як фактор формування 

професійних умінь майбутнього викладача. Сьома 

міжнародна практично-пізнавальна інтернет-

конференція. Одеса, 2019. С. 87–91. 

3. Інноваційні педагогічні технології: монографія / 

За ред. О.І. Огієнко. Київ, 2015. 314 с. 

4. Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій 

військовій освіті України. Інтернаука: міжнарод-

ний науковий журнал, 2017. № 5. С. 26–34. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_5_8. 

5. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у 

вищій школі України. Право та інноваційне суспі-

льство, 2015. № 1 (4). С. 27–33. 

6. Мачинська Н., Комарова Ю. Упровадження інно-

ваційних технологій навчання у вищій школі. На-

уковий вісник Мелітопольського державного педа-

гогічного університету, 2015. № 1(14). С. 240–246. 

7. Томашевська М. Використання інтерактивних 

методів навчання при підготовці майбутніх педа-

гогів у вищому навчальному закладі. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 

2017. № 8 (72). С. 178–188. 

8. Сіроштан О.В. Інтерактивні методи навчання в 

процесі професійної підготовки майбутніх соціа-

льних працівників. Соціальна педагогіка: теорія 

та практика, 2012. №1. С. 85–90. 

9. Гай О., Захарова Є. Інтерактивні методи викла-

дання економічних дисциплін у вищих навчальних 

закладах в контексті забезпечення якості підгото-

вки вітчизняних фахівців. Наукові праці Кірово-

градського національного технічного університе-

ту. Серія: Економічні науки, 2015. Вип. 27. С. 36–42. 

10. Гула Л. Впровадження інтерактивних технологій у 

вищих навчальних закладах. ΛΌГOΣ: Збірник нау-

кових праць. 2019. Т.5. С. 41–45. URL.: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/1234

56789/5968/1/впровадження.pdf 

11. Ягоднікова В. Чинники формування інноваційної 

спрямованості виховного процесу загальноосвіт-

ньої школи. Педагогічні науки: теорія, історія, ін-

новаційні технології, 2016. №1. С. 342–348 

12. Башкір О. Активні й інтерактивні методи навчан-

ня у вищій школі. Педагогіка та психологія: Збір-

ник наукових праць. [Харків], 2018. Вип. 60. С. 

33–44. 

13. Степанова Г.М. Застосування кейс-технологій у 

викладанні фундаментальних дисциплін в медич-

ному ЗВО. Вісник Черкаського національного уні-



Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

17 

верситету імені Богдана Хмельницького. Серія 

«Педагогічні науки», 2020. № 2. С. 67–72.  

14. Ігнащук О., Степурко Т. Кейс-стаді як метод ви-
кладання управлінських дисциплін в охороні здо-
ров’я. Вісник АПСВТ, 2017. №1. С. 71–77. 

References 
1. Regulations on the procedure for carrying out 

innovative educational activities. Retrieved from 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-

00#Text [in Ukr.]. 

2. Drygach, T.G. (2019). The use of innovative 

pedagogical technologies in higher education as a 

factor in the formation of professional skills of future 

teachers. Seventh International Practical Cognitive 

Internet Conference. Оdessa, 2019. P. 87–91 [in Ukr.]. 

3. Innovative pedagogical technologies: monograph 

(2015). In O.I. Ogienko (Ed.). Kyiv. 314 с. [in Ukr.]. 

4. Motsa, A.A. (2017). Innovative learning technologies 

in higher military education in Ukraine. Interscience: 

International Scientific Journal, 5: 26–34. Retrieved 

from http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_5_8 [in Ukr.]. 

5. Bystrova, Y.V. (2015). Innovative teaching methods 

in higher education in Ukraine. Law and innovation 

society, 1(4): 27–33 [in Ukr.]. 

6. Machynska, N., Komarova, Y. (2015). Introduction of 

innovative learning technologies in higher education. 

Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical 

University, 1(14): 240–246 [in Ukr.]. 

7. Tomashevska, M. (2017). The use of interactive 

teaching methods in the training of future teachers 

in higher education // Pedagogical sciences: theory, 

history, innovative technologies, 8(72): 178–188 [in Ukr.]. 

8. Siroshtan, O.V. (2012). Interactive learning occurs in 

the process of professional training of future social 

workers. Social educators: theories and work, 1: 85–

90 [in Ukr.]. 

9. Gai, O., Zakharova, E. (2015). Interactive methods of 

teaching economic disciplines in higher educational 

institutions in the context of ensuring the quality of 

training of domestic specialists. Scientific works of 

Kirovograd National Technical University. Series: 

Economic Sciences, 27: 36–42 [in Ukr.]. 

10. Gula, L. (2019). Introduction of interactive 

technologies in higher educational institutions. 

Collection of scientific works "ΛΌГОΣ", 5: 41–45. 

Retrieved from https://dspace.mnau.edu.ua/jspui 

/bitstream/123456789/5968/1/впровадження.pdf 

[in Ukr.]. 

11. Yagodnikova, V. (2016). Factors of formation of 

innovative orientation of the educational process of 

secondary school. Pedagogical sciences: theory, 

history, innovative technologies, 1: 342–348 [in Ukr.]. 

12. Bashkir, O. (2018). Active and interactive teaching 

methods in higher education. Collection of scientific 

works "Pedagogy and Psychology" [Kharkiv], 60:  

33–44 [in Ukr.]. 

13. Stepanova, G.M. (2020) Application of case 

technologies in teaching fundamental disciplines in 

medical freelance education. Bulletin of Bohdan 

Khmelnytsky National University at Cherkasy. Series 

"Pedagogical Sciences", 2: 67–72 [in Ukr.].  

14. Ignashchuk, O., Stepurko T. (2017). Case studies as 

a method of teaching management disciplines in 

health care. Bulletin of the APSVT, 1: 71–77 [in Ukr.]. 

 

 

SYTNIK Tetіana 
Doctor in Pedagogy, Head of Humanities Department, 

Cherkasy Medical Academy 

PLACE AND ROLE OF INTERACTIVE LEARNING IN THE SYSTEM  
OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Summary. Introduction. Constant changes in the so-

cio-economic life of Ukraine, reform of higher education in 

the context of the requirements of European integration of 

domestic higher education institutions into a single Euro-

pean educational space require active implementation of 

innovative methods and technologies in learning. This will 

allow future graduates to become highly qualified special-

ists competitive in the labor market. Nowadays, there are 

various modern approaches to the organization of the 

educational process in higher education, which can ex-

pand the traditional interaction of teachers with students, 

as well as open new opportunities for a personality to 

acquire knowledge and use it in future professional prac-

tice. Modern life also requires the formation of a new type 

of person – an innovative personality who is able to think 

innovatively, analyze scientific achievements, accept them 

and creatively use them in his further education and 

professional life, generate innovative ideas, make inde-

pendent decisions, work effectively in a team. Innovative 

methods and technologies can form such a personality. 

Purpose. The aim of the article is to find out the fea-

tures of the use of interactive technology in higher educa-

tion institutions, its connection with innovative methods 

and highlighting the place and role of the case method 

and case study in the training of future health profession-

als. 

Methods. The main methods of research were theoreti-

cal analysis of scientific sources on the topic, comparison 

and systematization of the collected material, modeling 

and design.  

Results. The problem of using interactive technology in 

the educational process of higher education in the context 

of modern innovative technologies, which is caused by 

European integration processes taking place in the system 

of national higher education, the introduction of new 

standards of higher education in Ukraine, the use of ad-

vanced European and world pedagogical experience on 

the introduction of innovations in education, has been 

clarified. The place and role of interactive learning tech-

nology in the training of future specialists in higher educa-

tion institutions are analyzed. The essence of the concept 

of "interactive teaching of students" is revealed, the meth-

ods that scientists include in this technology are ana-

lyzed. Particular attention is paid to the use of the case 

method. It is emphasized that in the scientific literature 

there is no single view of the concept of "case method". It 

is considered as a completely independent learning tech-

nology, and is also identified with the concept of "case 

study". Some scientists interpret "case study" as a method 

of analyzing specific situations. The article offers methodi-

cal recommendations for the introduction of the case 

method on the material of the academic discipline "Peda-

gogy and the art of teaching in high school" for students of 

master's degree in specialty 223 Nursing of Cherkasy 

Medical Academy. Samples of cases to the leading topics 

of this educational component are given. It was empha-

sized that the case method is effective for conducting not 

only classroom lectures and practical classes, but also for 

the organization of mixed or distance learning for higher 

education applicants.  

Originality. For the first time, the concepts of "case 

technology", "case method", "case study", which are close-

ly related to interactive learning technology, have been 

distinguished.  

Conclusion. Thus, the use of interactive learning tech-

nology in combination with elements of other innovative 

technologies maximizes the development of creative abili-

ties, critical thinking of higher education applicants, their 



ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online)   Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4.2021 

18 

independence in education, defending their own opinion 

and refuting the wrong positions of other participants in 

the educational process and mutual education, that is, 

strengthening the subject-subject relationship of the 

teacher with students and students with each other. The 

use of web quest technology in high school requires fur-

ther research. 

Keywords: interactive learning technology; case 

method; case study; higher education institution; innova-

tive technologies. 
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SOFT SKILLS ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА 

РОЗВИТКУ ЙОГО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

На підґрунті раніше опублікованих матеріа-
лів і за результатами проведених теоретично-
го й емпіричного досліджень уточнено якісні 
характеристики освітніх менеджерів, які без-
посередньо впливають на ефективність управ-
ління закладом освіти і слугують основою для 
формування та розвитку управлінської куль-
тури керівника в процесі його професійної під-
готовки та практичної діяльності . 

Ключові слова: управління; менеджмент; 
керівник; менеджер; управлінська культура; 
освітня організація; soft skills; особистісні якос-
ті; професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Увесь історич-

ний шлях науки менеджменту промовисто 

свідчить про те, що майже кожна спроба 

теоретичного чи практичного осмислення 

феномену керівництва більшою чи мен-
шою мірою зачіпає проблему якостей кері-

вника (управителя). Подібне можна сказа-

ти й про філософські та буденні рецепції і 

рефлексії діяльності управлінців від прави-

телів держав, політиків до менеджерів ор-
ганізацій. Це пов’язано з тим, що успіш-

ність діяльності конкретного (реального) 

керівника безпосередньо залежить від сту-

пеня його управлінського впливу як ре-

зультату синергетичної «роботи» ансамблю 

особистісних і професійних якостей. Ось 
чому з’ясування цих якостей, їх теоретич-

ний аналіз мають виняткове практичне 

значення для відбору, а особливо для підго-

товки менеджерів за бакалаврськими і ма-

гістерськими освітніми програмами, роз-
роблення та реалізації останніх в освітньо-

му процесі закладів вищої освіти. Якісно 

підготувати висококваліфікованого мене-

джера можна лише глибоко знаючи і пра-
вильно розуміючи що треба формувати й 

розвивати в ньому під час формальної та 
неформальної освіти. Зрештою, від вичер-

пної відповіді на фундаментальне питання 

змісту управлінської освіти  що потрібно 

формувати в майбутніх менеджерів  за-
лежить пошук адекватних цьому змістові 

філософії і методології, технологій і мето-

дик навчання. 

Як відомо, такий взаємозв’язок особис-

тісних і професійних якостей в діяльності 
керівника, їх гармонійне поєднання утво-

рюють особливу цілісність – управлінську 

культуру. Саме особистісні, професійні 

якості і гнучкі (соціальні) уміння керівника 

відіграють головну роль у його впливові на 
діяльність, поведінку, комунікації праців-

ників задля досягнення спільної мети орга-

нізації. З цього випливає значущість якос-

тей керівника для формування й розвитку 

його управлінської культури. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Як було зазначено на початку стат-

ті, проблема теоретичного й емпіричного 

вивчення якостей, якими повинні володіти 

керівники (лідери), має плідну і тривалу 

(майже в століття) інтелектуальну традицію 
в науці менеджменту і міждисциплінарних 

студіях. Доречно тут згадати, крім класич-

них енциклопедичних імен Ф. Тейлора, 

А. Слоуна, А. Файоля, також дослідників, 

для яких ця проблема стала спеціальним 

об’єктом наукового пошуку. Зокрема це: 
Дж. Адаїр, У. Бенніс, К. Бірд, Р. Дафт, 

Дж. П. Канджемі, С. Кіркпатрік і Е. Лок, 

С. Коссен, А. Лоутон і Е. Роуз, Р. Міллер, 

Р. Стогділ, О. Тід, Дж. Хант, Т. Холлопетер. 

Напрацьований і опублікований цими та 
іншими вченими дослідницький матеріал 
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потребує певного узагальнення, препару-

вання, уточнення для коректної екстрапо-

ляції в локуси формування загальних (соці-

альних, гнучких, м’яких ) навичок (soft 

skills) і професійних компетентностей в 

процесах формальної та неформальної фа-
хової підготовки освітніх менеджерів, з 

одного боку, і розвитку та вдосконалення 

управлінської культури керівників закладів 

освіти, з іншого. Часткова реалізація вка-

заного завдання й становить мету цієї 

оприлюднюваної статті. 
Виклад основного матеріалу. Не пот-

рібно мати особливої проникливості, аби 

переконатися в тому, що сучасні дискурси 

розв’язання проблеми якостей, котрі пере-

творюють звичайного менеджера в лідера- 
керівника, так чи інакше обертаються до-

вкола заданого класиками управлінської 

думки стандарту якісних характеристик 

ефективного управителя.  

Так, у вже знаменитій програмній допо-

віді американського інженера й бізнесмена 
Генрі Робінсона Тауна «Інженер як еконо-

міст» (1886), з якої, власне, й бере свій по-

чаток менеджмент, наголошувалося на не-

обхідності поєднання професійних (у кон-

тексті таунівської доповіді  інженерних) і 
ділових (підприємницьких) якостей в 
управлінців як умови ефективного керів-

ництва. 

З вимогою вивчати в собі найліпші яко-

сті для їх розвитку звертався до управлін-

ців батько наукового менеджменту Фреде-

рік Вінслоу Тейлор. Якраз від особистісних 
якостей керівника залежить, на його дум-

ку, загальний клімат в організації. В ідеа-

льному образі керівника Тейлор убачав 

поєднання таких якостей, як: розум, осві-

ченість, чесність, спеціальні або технічні 

знання, фізична спритність, сила, тактов-

ність, енергійність, рішучість, розважли-

вість, здоровий глузд, міцне здоров’я [1, 

с. 274].  

Утім, чи не першим автором катехізиса 
якостей менеджера став Альфред Слоун. 

Маючи блискучий організаторський та-

лант, цей видатний менеджер-практик, 

керівник великої корпорації виокремив 

найпосутніші для менеджера першої поло-

вини ХХ століття якості, на які є постійний 
«попит», а саме: уміння поєднувати в 

управлінні досвід, знання й уяву, концент-

руватися на сутності справи; відкритість і 

об’єктивність мислення, що опирається на 

факти і безпристрасний аналіз; уміння 
створювати робочі групи (за сучасною тер-

мінологією  команди) і радитися із фахів-
цями-експертами для прийняття обґрунто-

ваних рішень; принциповість, що полягає у 

відстоюванні власних поглядів, і справед-

ливість як повага до інших людей органі-

зації; сміливість, котра потрібна для того, 
щоб зважено ризикувати, і невтомний рух 

вперед, щоб робити кращий вибір; лояль-

ність, що виявляється в готовності жертву-

вати особистими інтересами перед спіль-

ною справою [2, с. 66]. 
Вдала спроба систематики якостей кері-

вника належить Анрі Файолю [3, с. 12–13]. 

Пов’язавши всю сукупність якостей керів-

ника із спеціальними наставленнями (англ. 

set) менеджера щодо функцій управління, 

родоначальник адміністративної школи 

менеджменту розподілив управлінські яко-

сті за шістьома групами, наведеними в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 
Управлінські якості керівника 

Узагальнена група якостей Якості менеджера 

Фізичні якості Здоров’я, сила, спритність 

Інтелектуальні якості 
Тямущість, легке засвоєння, розважливість, сила і гнучкість 
розуму 

Моральні якості 
Енергія, стійкість, усвідомлення відповідальності, ініціатива, 
почуття обов’язку, такт, почуття гідності  

Загальний розвиток 
Широке коло різноманітних понять, не пов’язаних зі сферою 
виконуваної функції 

Спеціальні знання 
Знання, необхідні для реалізації суто однієї з функцій – тех-
нічної, комерційної, фінансової, адміністративної та ін. 

Досвід 
Знання, що випливають з практики; cпогади про уроки, осо-
бисто здобуті із фактів 

 

Більшість із характеристик, зазначених 

у працях основоположників менеджменту, 

підтверджують (щоправда, дещо в модифі-

кованій формі) і значно пізніші досліджен-

ня. Для прикладу зробимо покликання на 
результати проведеного на основі анкету-

вання серед вищих менеджерів дослідження 

британського професора Джона Адаїра [4].  

Прикметно, що в сучасних дослідженнях 

(див. на цю тему ґрунтовні роботи амери-

канського вченого Джозефа Канджемі [5; 

6]) більш акцентовано якості особистості, 

що забезпечують її лідерство в організаці-
ях, як-от: незалежність, націленість на до-

сягнення й успіх, домінування, самодоста-

тність, відкритість до новацій, гнучкість, 
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уміння співпрацювати, самоаналіз тощо. 

Такий підхід відбиває властиву новітній 

управлінській парадигмі трансформацію 

традиційного керівництва, базованого на 

владі, у лідерство, основаному на впливові 

авторитету, або, кажучи словами Мері Па-
ркер Фоллет, перехід влади над до влади із 

(тобто, спільної влади із співробітниками 

організації).   

В основу виокремлення особистісних 

якостей керівника ми поклали результати 

узагальнення даних величезного масиву 
досліджень, здійсненого Р. Стогділом. На 

нашу думку, якості, виділені цим ученим і 

описані в науковій літературі [7], мають 

універсальний (загальний) характер і за-

вдяки цьому слугують базою для розвитку 

професійних якостей і формування фахо-
вих компетентностей у менеджерів освіти. 

Це такі якості, як: 

1. Домінантність (панування, перева-

жання, вплив) – здатність і потреба особис-

тості впливати на інших та підпорядкову-
вати їх своїй волі. Ця якість найповніше 

проявляється в авторитарному стилі керів-

ництва, однак вона допускає можливість 

комбінації з елементами інших стилів. 

2. Упевненість у собі – стрижень особис-

тості керівника, зорієнтованого на успіх. 
Відсутність цієї якості породжує тип керів-

ника-флюгера, що надмірно гнучко реагує 

на внутрішні й зовнішні впливи. 

3. Емоційна стабільність, урівноваже-

ність – якість, важливість якої особливо 
відчутна тоді, коли у взаємодії з підлеглими 

керівник проявляє негативні емоції, які 

позначаються на психологічному стані і 

паралізують роботу колективу. 

4. Наставлення (установка) на досягнен-

ня результату – якість, яка вселяє надію, 
надихає, мобілізує внутрішній потенціал, 

стимулює активність. 

5. Підприємливість, винахідливість – 

якість, яка особливо цінується в ризик-

менеджменті, в управлінні змінами. 
6. Відповідальність і надійність у вико-

нанні завдань – якість, яку керівник цінує 

у свої підлеглих і навпаки. 

7. Незалежність – якість, котра сповна 

розкриває свій внутрішній сенс у ситуаці-

ях, коли керівник зазнає тиску зверху (ви-
щих інстанцій), знизу (підлеглих) і від свого 

найближчого оточення (наприклад, заступ-

ників). 

8. Соціабельність – якість, що уможлив-

лює міжособистісні та професійні стосунки, 
установлення широких соціальних контак-

тів. 

Глибинні персональні інтерв’ю, які ми 

провели з керівниками закладів освіти, 

загалом підтвердили визначальну вагу цих 

особистісних якостей для забезпечення 

високого рівня управлінської культури. 

Серед інших якостей особистості керівни-

ка, важливих для управління освітньою 

організацією, інтерв’юйовані називали такі: 

1. Творчий підхід до розв’язання за-

вдань, гнучкість мислення, кмітливість, 
тобто якості, які прийнято позначати по-

няттям «практичного інтелекту». 

2. Стресостійкість, витривалість, опір-

ність психологічному вигоранню. 

3. Активність (життєва і професійна). 

Більшість інтерв’юйованих звернули увагу 
на активну громадянську позицію, 

пов’язавши її зі становленням в Україні 

громадянського суспільства. 

4. Готовність до ризику, постійних змін 

– якість, що актуалізується реформуванням 
освітньої галузі. 

5. Налаштованість на труднощі, невдачі, 

прорахунки, поразки, падіння й водночас 

спроможність їх використовувати як дже-

рела зростання і вдосконалення. 

6. Бажання навчатися впродовж усього 
життя. 

7. Бачення мети (вершини). 

8. Збалансованість, гармонія розуму й 

емоцій. 

9. Терпіння в досягненні мети. 
10. Критичність (критичність оцінок, 

уміння бачити недоліки, аргументованість 

критики і самокритичність). Адекватне 

сприйняття критики, цінування співробіт-

ників, які висловлюють критичні суджен-

ня, зауваження, але роблять це з повагою 
до особистості, яку критикують. 

11. Уміння працювати в команді, поді-

ляти командні (корпоративні) цінності. 

12. Тактовність, толерантність, почуття 

міри і меж. 
13. Спостережливість, схильність до 

аналізу, рефлексії. 

14. Уважність, співчуття, співпережи-

вання, доброзичливість. 

15. Енергійність (здатність заряджати 

енергією, переконувати, виявляти силу 
волі, наполегливість, рішучість). 

16. Вимогливість до себе і до інших (по-

стійність і чіткість вимог) і водночас гнуч-

кість у конкретних ситуаціях. 

17. Справедливість, готовність її відсто-
ювати. 

18. Надання переваги діалогу над моно-

логом. 

19. Природність, невимушеність поведі-

нки, близькість до людей, ідентифікація 

себе з ними. 
20. Організованість, дисциплінованість. 

Зазначені якості особистості керівника 

освітньої організації можна умовно розпо-

ділити за чотирма групами: 

1. Мотиваційно-вольові якості (орієнта-
ція на результат, прагнення до успіху і т. д.). 
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Їх роль у формуванні управлінської культу-

ри полягає в тому, що керівник, отримую-

чи владу, водночас набуває повноважень 

спрямовувати дії і поведінку працівників 

організацій на досягнення мети. Але для 

цього він сам повинен мати власну спря-
мованість і проявляти волю в її реалізації. 

2. Когнітивно-інтелектуальні якості (гну-

чкість мислення, спостережливість, конце-

нтрація уваги, креативність тощо), які 

справедливо вважають «основою розвитку 

менеджера як спеціаліста і компетентного 
управлінця» [8, c. 325]. 

3. Комунікативні якості. Це не тільки 

якості, які забезпечують продукування, 

передавання інформації, її сприйняття, 

інтерпретацію, розуміння, а й якості, що 
уможливлюють ефективну взаємодію: зда-

тність до кооперації, групової роботи, діа-

логу, обміну інформацією і т. д. 

4. Організаційно-лідерські якості (орга-

нізованість, дисциплінованість, ініціатив-

ність, відповідальність, вимогливість, енер-
гійність, уміння формувати команди, пра-

цювати в групі і т. п.), що виступають ос-

новою реалізації управлінської функції ор-

ганізовування, формують авторитет як 

головний інструмент впливу на поведінку 
працівників в сучасній освітній організації. 

У ході проведення емпіричного дослі-

дження ми запропонували респондентам 

(директорам закладів освіти та їх заступ-

никам) проранжувати ці групи особистіс-

них якостей. У підсумку отримали такі ре-
зультати. На перше місце респонденти пос-

тавили організаційно-лідерські якості 

(37%), оскільки вони, на їх думку, найбіль-

ше пов’язані з управлінською культурою, 

на друге місце – комунікативні (32%), на 
третє місце – когнітивно-інтелектуальні 

(20%) і на четверте місце – мотиваційно-

вольові (11%). 

Таким чином, пріоритетні позиції посіли 

організаційно-лідерські і комунікативні 

якості особистості керівника закладів осві-
ти. Цікавим виявилися результати ранжу-

вання, проведеного керівниками-чоловіка-

ми і жінками-керівницями. Якщо перші 

здебільшого надали перевагу організацій-

но-лідерським якостям у структурі управ-
лінської культури керівника, то другі – ко-

мунікативним. 

Принагідно зазначимо, що 96% респон-

дентів (керівників і заступників керівників 

закладів освіти), відповідаючи на відкрите 

питання опитувальника «Що ви розумієте 
під поняттям «управлінська культура кері-

вника освітньої організації»?» вказували 

саме на особистісні або професійні якості. 

Здебільшого у відповідях фігурували такі 

якості, як справедливість (найчастіше зга-
дувана особистісна якість), комунікатив-

ність (комунікабельність), грамотність, від-

повідальність, упевненість, наполегливість, 

досвідченість, толерантність, працелюб-

ність, організованість, сила волі, творчість, 

креативність, діловитість, небайдужість, 

виваженість. (Ці якості подано тут у послі-
довності, що відповідає частоті їх згаду-

вання у відповідях респондентів.) 

Результати анкетування керівників осві-

тніх організацій показали, що жінки-

керівниці частіше за чоловіків-керівників 

асоціюють управлінську культуру зі спілку-
ванням, взаємодією, особистісними стосу-

нками. 

До того ж проведене дослідження типо-

логії управлінських культур виявило тяжін-

ня жінок-керівниць до таких типів культу-
ри (за Чарльзом Хенді, американським со-

ціологом, професором Лондонської школи 

бізнесу), як культура завдання, символіч-

ним утіленням якої є давньогрецька богиня 

Афіна, і культура особистості, пов’язувана 

з Діонісом (богом задоволення). При чому 
перший тип управлінської культури фіксу-

ється в більшості опитаних жінок-

керівниць (74%). Сутність культури за-

вдання якраз і пов’язана з комунікативни-

ми якостями керівника, а саме його здат-
ністю взаємодіяти, співпрацювати в ко-

мандах. Влада в такому типові культури 

належить експертам, керівникам проектів, 

команд. Графічним зображенням цього 

типу культури слугує решітка, клітинки 

якої нагадують підрозділи організації. 
Культура особистості, як видно з її на-

зви, ґрунтується на філософії творчих осо-

бистостей, самореалізації яких має сприяти 

організація, де вони працюють. Графічним 

відображення зазначеного типу культури є 

зіркове небо. 

Натомість управлінським установкам 

керівників-чоловіків більш відповідними 

виявилися культура влади, ототожнювана 

із Зевсом (верховним божеством, лідером) і 

культура ролі, порівнювана із Аполлоном. 

Центром управлінської культури мене-

джерів, які тяжіють до культури влади, 

виступає легітимна влада та її реальний, 

офіційний носій – керівник-лідер. Органі-

зації, в яких домінує цей тип управлінської 

культури, нагадує павутину, в центрі якої 

знаходиться сам павук (метафора керівни-

ка). 

І нарешті, управлінський тип культури 

ролі базується на ієрархічно вибудуваній 
системі управлінських зв’язків і спрямову-

ється на забезпечення виконання праців-

никами закріплених за ними функцій (ро-

лей) та делегованих керівником повнова-

жень. Структурним графічним зображен-

ням вказаного типу управлінської культури 
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слугує грецький храм, де верхня частина 

будівлі, оперта на колони, уособлює владу.  

На практиці описані типи управлінської 

культури керівника освітньої організації 

можуть поєднуватися, що відтворено на 

рис. 1.  

 

Рис. 1. Типи управлінської культури керівників 
освітніх організацій залежно від домінантних 

особистісних і професійних якостей 

Як бачимо, тип управлінської культури 

влади (Зевса), за нашими спостереження-

ми найчастіше може поєднуватися (на рис. 
це показано суцільною лінією) з культурою 

ролі (Аполлона), бо ці типи культури мають 

спільне джерело управління – владу. Рідше 

управлінська культура влади може комбі-

нуватися з культурою завдання (Афіни), 
яка має спільні риси з культурою особисто-

сті (Діоніса). Тому ці два останні типи 

управлінської культури здебільшого й інте-

груються. Також можлива комбінація куль-

тури особистості з типологічно спорідне-

ною з нею (але не настільки близькою, як 
культура завдання) культурою ролі, що 

схематично передано на рис. за допомогою 

пунктиру. 

Таким чином, установлення того чи того 

типу управлінської культури відбувається 
за панівним джерелом управління – владою 

або авторитетом. 

Наше дослідження засвідчило, що в 

управлінських культурах керівників-

чоловіків переважно системотвірну роль 

відіграє влада, тоді як в управлінських ку-
льтурах жінок-керівниць домінує автори-

тет як інструмент впливу на поведінку під-

леглих. 

Імовірно, що одна з причин тяжіння 

(жінок-керівниць) до типів управлінської 
культури із сильним особистісно-творчим 

началом криється у більш високому рівні 

креативності, який ми встановили в ході 

проведення діагностики невербальної кре-

ативності за допомогою тесту Торренса 

(Torrance Test of Creative Thinking), зокрема 
субтесту «Завершення картинок» (Complete 

Figures), адаптованого в 1993–1994 роках 

ученими Інституту психології РАН на ви-

борці менеджерів віком від 23 до 35 років 

[9].  
У підсумку проведення діагностики не-

вербальної креативності серед молодих 

керівників (віком до 35 років) освітніх ор-

ганізацій виявилося, що кількість унікаль-

них малюнків більша серед жінок, що свід-

чить про нестандартність мислення – 

якість, особливо важливу для прийняття 

рішень в складних, нетипових ситуаціях. 

Насамкінець не можемо не підкреслити 

важливості створення на системній основі 

більш-менш цілісної картини якостей кері-

вників освітніх організацій для розроблен-

ня їх професійних стандартів як механізму 

підвищення управлінської культури, її оці-

нювання і самооцінювання, а також при-

пасування освітніх програм підготовки 

менеджерів освіти вимогам роботодавців і 

сучасного ринку праці. Скажімо, назагал 

уже сьогодні необхідно перенести в прак-

тику розроблення освітніх програм (друго-

го) магістерського рівня «Управління за-

кладом освіти» підхід до групування в 

професійних стандартах [10; 11] soft skills 

у взаємопов’язані блоки: громадянська, 

соціальна, культурна, когнітивна, підприє-

мницька компетентності та забезпечити їх 

цілеспрямовану реалізацію в освітньому 

процесі. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. На основі результатів, отри-

маних за допомогою теоретичних і емпіри-

чних методів дослідження, підтверджено 

фундаментальне значення саме особистіс-

них якостей і soft skills для формування і 

розвитку управлінської культури майбут-

нього керівника закладу освіти. 

Встановлено, що ключову роль у форму-

ванні й розвитку управлінської культури 

керівників освітніх організацій відіграють 

чотири групи якостей: мотиваційно-

вольові, когнітивно-інтелектуальні, комуні-

кативні та організаційно-лідерські. За ре-

зультатами здійсненого респондентами 

ранжування перші позиції посідають орга-

нізаційно-лідерські та комунікативні якості 

особистості керівника. Зокрема продемон-

стровано, що керівники-чоловіки надають 

перевагу організаційно-лідерським якостям 

у структурі управлінської культури, а кері-

вниці-жінки  комунікативним. Утім це 

питання є предметом окремого досліджен-

ня і як таке потребує подальшого академі-

чного студіювання. 

Показано, що тип управлінської культу-

ри керівника закладу освіти зумовлюється 

домінуванням певної групи якостей особи-

стості і пов'язаний з владою або авторите-

том як джерелами впливу керівника. Та-

кий взаємозв’язок між якісними характе-

ристиками керівників і типами їх управ-

лінської культури, ясна річ, може також 

бути предметом монографічного вивчення. 
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У загальному підсумку маємо підстави 

констатувати, що саме сукупність особис-

тісно-професійних якостей слугує основою 

формування й розвитку управлінської ку-

льтури керівників закладів освіти, безпосе-

редньо впливає як на ефективність управ-

лінської діяльності, так і на процес та ре-

зультат підготовки до неї, а також сприяє 

якісному оволодінню професією освітнього 

менеджера, удосконаленню мистецтва 

управління на практиці. 
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SOFT SKILLS AND PERSONAL QUALITIES OF THE HEAD OF AN ESTABLISHMENT OF EDUCATION 

AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF HIS MANAGEMENT CULTURE 

Summary. Introduction. The need for theoretical and 

empirical research on the quality of leaders of educational 

organizations is primarily due to its exceptional, practical 

importance for quality selection and training of managers 

for bachelor’s and master’s degree programs, for the 

development and implementation of the latter in the edu-

cational process. The aim of the article is to summarize, 

prepare and extrapolate to the loci of formation of general 

(soft skills) and professional competencies in the process-

es of formal and informal professional training of educa-

tional managers, on the one hand, and the development 

and improvement of management. culture of heads of 

educational institutions, on the other hand. 

Methods. Achieving this goal was facilitated by the in-

tegrated application of an arsenal of theoretical (analysis, 

synthesis, generalization, comparison) and empirical (in-

depth interviews, questionnaires, testing) methods. 

Results. The paper shows that high-quality training of 

highly qualified managers of educational organizations is 

possible only with deep knowledge and proper under-

standing of what should be formed and developed in future 

leaders during their formal and non-formal education.  



ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online)   Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4.2021 

24 

On the basis of the conducted empirical research the 

qualitative characteristics of heads of establishment of 

education which transform them from usual managers to 

authoritative leaders in the organizations are specified 

and supplemented. The conditional division of personality 

qualities of the head of the educational organization into 

motivational-volitional, cognitive-intellectual, communica-

tive, organizational-leadership is offered. The interrelation 

of types of managerial cultures with the dominance of one 

or another group of managerial qualities is substantiated. 

According to the results of the study, the general conclu-

sion is that the set of soft skills and personal and profes-

sional qualities inherent in the education manager is the 

basis for the formation, development of management 

culture of the head of the educational institution, directly 

affects the effectiveness of management, and the process 

and outcome her. 

Keywords: management; head; manager; manage-

ment culture; educational organization; soft skills; per-

sonal qualities; professional training. 
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СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Проаналізовано структуру лідерської ком-
петентності та визначено структуру лідерсь-
ких якостей майбутнього педагога вищої шко-
ли, яка включає такі компоненти, як мотива-
ційно-особистісні, емоційно-інтелектуальні, ор-
ганізаційно-управлінські, соціально-комуніка-
тивні якості.  

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробці педагогічних умов формування 
лідерських якостей майбутнього педагога вищої 
школи. 

Ключові слова: лідерство; лідерські якості; 
структура лідерських якостей; майбутні педа-
гоги вищої школи. 

 

Постановка проблеми. Формування 
професійно-важливих якостей у майбутніх 

педагогів – важлива проблема сучасної пе-

дагогіки вищої школи. Система професій-

но-важливих якостей педагога – комплекс 

властивостей, що є одним із факторів його 

успішної професійної діяльності у майбут-
ньому, саме тому педагогічним умовам 

розвитку цих якостей потрібно приділяти 

особливу увагу у освітньому процесі ЗВО.  

З однієї сторони, такі якості є, особисті-

сним потенціалом, який поступово розкри-
вається й вдосконалюється, допомагає і 

при навчанні, і у процесі діяльності. З ін-

шої, усвідомлення структури професійно-

важливих якостей майбутнього педагога 

дозволяє конкретизувати вимоги до нього 

та має відображатись у цілеспрямуванні 
процесу професійної освіти та професійно-

го вдосконалення. 

Аналіз основних досліджень і публі-

кацій. Проблеми удосконалення вищої пе-

дагогічної освіти розглядають у своїх пра-
цях О.О. Абдулліна, І.А. Зязюн, В.М. Гри-

ньова, Л.Б. Лук’янова, С.О. Сисоєва та ін. 

Формування професійно-важливих якостей 

у майбутніх педагогів розглядають 

В.М. Гриньова, М.Д. Левітов, А.К. Маркова, 
В.О. Сластьонін та ін. Формуванню лідер-

ських якостей у майбутніх учителів прис-

вячені дослідження Н.В. Мараховської та 

Н.О. Семченко. У той же час, проблема 

формування лідерських якостей у майбут-

ніх педагогів вищої школи є недостатньо 
дослідженою.  

Отже, метою роботи є визначення 

структури лідерських якостей майбутнього 

педагога вищої школи. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. О.Г. Романовський, С.М. Резнік, 

Ю.Г. Чебакова провели дослідження протя-

гом 2015–2017 рр., метою якого було ви-

значення особистісних якостей, характер-

них для викладачів-лідерів за оцінкою сту-

дентів ЗВО. Відповідно до отриманих ре-
зультатів опитування студентів 6 курсу 

НТУ «ХПІ» за методикою особистісного ди-

ференціалу у викладачів, яких вони вва-

жали лідерами, найбільш розвиненими згі-

дно їх оцінок виявились такі якості (за 
зменшенням розвиненості): сумлінний, 

справедливий, впевнений, самостійний, 

чесний, діяльний, рішучий, чуйний, добро-

зичливий, енергійний, товариський, доб-

рий, балакучий, сильний, незалежний, від-

критий, незворушний та ін. [1]. 
Аналіз наукової літератури дозволяє ви-

значити, що існує три підходи до конкре-

тизації змісту лідерських якостей. Один із 

них, характерний більше для досліджень у 

сфері менеджменту та психології, полягає у 
переліку якостей, які є лідерськими без 

будь-якого структурування.  

Зокрема, Є. Рогов наводить такий пере-

лік лідерських якостей: інтелігентність, 
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активність, соціальна участь, уміння орієн-

туватися в умовах, які змінюються, прони-

кливість, врівноваженість, розсудливість, 

зрілість, сила «Я», високий поріг тривожно-

сті, сприйнятливість, інтуїція, емпатія, ба-

гата уява, здатність уникати рефлексії, 
бажання допомогти людям, терпимість до 
фрустрації і невизначеності [2, с. 112]. 

У педагогічних дослідженнях характер-

ними є інші підходи, які передбачають 

структурування лідерських якостей. І хоча 

ми погоджуємось із думкою Н.О. Семенен-
ко, яка зазначає, що розподіл лідерських 
якостей на групи є «значною мірою умов-

ною процедурою. Багато з визначених яко-

стей не є сугубо специфічними для конкре-

тної групи, їх можна за певних умов відне-
сти й до іншої групи» [3, с. 8]. Але визна-

чення структури лідерських якостей вва-

жаємо доцільним та важливим, оскільки 

такі узагальнення дозволяють краще зро-

зуміти специфіку лідерських якостей осо-

бистості. 

Два інших підходу до визначення змісту 
лідерських якостей полягають у виділенні 

певних груп або певних компонентів таких 

якостей. 

Визначення у структурі утворення, яке 

формується у здобувачів освіти у освітньо-
му процесі, певних компонентів – досить 

поширений підхід для педагогічних дослі-

джень, незалежно від предмету досліджен-

ня. Можуть виділятись, наприклад, когні-

тивний, комунікативно-діяльнісний та 

оцінний компоненти (Т.О. Бутенко), моти-
ваційний, когнітивний, діяльнісний, особи-

стісний (Т.Є. Гончаренко) та ін.  

Такий підхід для дослідження проблеми 

формування лідерських якостей обрала 

Н.В. Мараховська. Вона зазначає, що «мо-

тиваційний компонент дозволяє майбут-
ньому вчителеві побудувати ідеальну мо-

дель власної педагогічної діяльності, яка 

буде орієнтиром його саморозвитку і само-

вдосконалення, й передбачає мету і мотиви 

діяльності» [4, c. 43]. Вона вважає, що «ког-
нітивний компонент лідерських якостей 

майбутнього вчителя передбачає здобуття 

ним сукупності інтегрованих знань про 

лідерство в педагогічній діяльності» [там 

само]. 

Операційний компонент вона визначає 
через «лідерські вміння як сукупність по-

ведінкових актів, що проявляються в 
діяльності» [4, c. 43]. При цьому «лідерські 

вміння відображають опанування вчите-

лем прийомів та способів, що ґрунтуються 

на знаннях про лідерство, його здатність 
ефективно здійснювати педагогічну діяль-

ність відповідно до цілей та умов, у яких 
вона відбувається» [4, c. 43–44]. До лідерсь-

кий умінь Н.В. Мараховська відносить ор-

ганізаторські, комунікативні, перцептивні, 

прогностичні, креативні вміння, а також 

уміння саморегуляції. 
Н.В. Мараховська характеризує контро-

льно-корегувальний компонент лідерських 

якостей майбутнього вчителя як такий, що 
«визначає стійкість його лідерської позиції 

– здатність усвідомлювати себе як лідера, 

залишатися ним протягом життя і сформу-
вати свій «Я-образ» лідера» [4, c. 44]. 

Але найбільш обґрунтованим вважаємо 

структурування лідерських якостей засно-
ване на їх узагальненні та класифікації по 

певним групам. При цьому частина дослід-

ників визначає групи лідерських якостей, 

на основі їх загальної характеристика, ін-

ша частина – наводить перелік якостей, які 

відносяться до тієї чи іншої групи. 
Зокрема, до другої групи можна віднес-

ти роботи В.П. Мороза, Н.О. Семченко, 

Р.В. Сопівника, В.В. Ягоднікової.  

Так, Н.О. Семченко виділяє чотири гру-

пи лідерських якостей вчителя:  
– інтелектуально-креативні (швид-

кість, гнучкість, аналітичність, критич-

ність, продуктивність, точність, послідов-

ність, ерудованість, компетентність, самос-

тійність); 
– морально-вольові (гуманність, людино-

любство, соціальна відповідальність, по-
чуття обов’язку, порядність, чесність, пра-

вдивість, оптимізм, альтруїзм, принципо-

вість, сумлінність, ретельність, самокрити-

чність, дисциплінованість, честолюбність, 

гідність,  впевненість у собі та своїх силах, 
витримка, терплячість, самовладання, 

працелюбство, мужність, рішучість, сміли-

вість, стійкість, наполегливість, сила волі, 

вимогливість, стресоусталеність, адекватна 

самооцінка); 
– організаторсько-ділові (цілеспрямова-

ність, переконливість, організованість, ді-
ловитість, активність, енергійність, запо-
взятливість, дієвість, об’єктивність, спра-
ведливість, доброзичливість, тактовність, 
толерантність, щирість); 

– емоційно-комунікативні (товарись-
кість, контактність (комунікабельність), 
перцептивність (спостережливість), чуй-
ність, емпатичність, експресивність, ініціа-
тивність, мовленнєва компетентність, ре-
презентативність) [5, с. 43–52].  

В.П. Мороз вважає, що компонентами 

лідерських якостей є: 
– індивідуально-особистісний: індивідуа-

льно-типологічні особливості особистості 
(емоційна стійкість, упевненість у собі, від-
повідальність, наявність сили волі, інтелек-
туальна лабільність, адекватна самооцінка 
та самовладання, вимогливість до себе та 
інших) та її прижиттєві надбання (ідеали, 
установки, цінності, моральні якості, етич-
ні норми); 
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– мотиваційний: активність, ініціатив-
ність, зацікавленість суспільним життям та 
прагнення брати участь у ньому, цілеспря-
мованість, наполегливість, потреба успіху, 
креативність, потреба в пізнанні й самопі-
знанні, в оцінці інших людей, у спілкуван-
ні, самоствердженні, самовдосконаленні, 
самовираженні; 

– соціально-психологічний: емпатія, 
сприйняття себе та інших, уміння бути 
потрібним, рефлексивність, усвідомлення 
соціальної ролі й манери поведінки, узго-
дженої з цією роллю; 

– індивідуально-комунікативний: такто-
вність, емоційна, доброзичливість, товари-
ськість, чесність і порядність у стосунках, 
уміння слухати співрозмовника, уміння 
встановлювати й підтримувати контакт, 
зворотний зв’язок; уміння говорити, уміння 
розуміти емоційний стан людини, уміння 
розв’язувати конфлікти, комунікативні 
знання, уміння й навички; 

– організаторський: здібність до органі-
заторської роботи, організаторська прони-
кливість, здатність активно впливати на 
інших, уміння приймати відповідальні рі-
шення в будь-яких ситуаціях, рішучість, 
готовність самостійно виконувати завдан-
ня, готовність до ризику, уміння управляти 
собою [6, с. 46]. 

Р.В. Сопівник визначив 22 лідерські 
якості, які структурував у три групи: 

– загально-управлінські (професійна 

компетентність, інтелектуальність, комуні-

кативність, організаційні здібності, праце-

любність, сила волі, здоровий спосіб життя, 

стресостійкість, колективізм);  
– власне лідерські (харизматичність, 

творчість, ініціативність, практичне мис-

лення, емпатія, моральність);  
– специфічні – характерні для агропро-

мислової галузі (екологічна культура; цінні-
сне ставлення до землі, здатність передба-
чати й оцінювати мінливі природні факто-
ри, готовність до праці у складних погод-
них і виробничих умовах, гуманне став-
лення до тварин, господарність, інтерес до 
АПК) [7, с. 10]. 

В.В. Ягоднікова відповідно до предмету 
свого дослідження вказує, що ефективне 

лідерство у старшому юнацькому віці за-

безпечується такими рисами, як «самопі-

знання, самоствердження, самостійність, 

самовизначення, юнацький максималізм, 
прагнення до колективності, ентузіазм, 

романтизм і громадська активність» [8, с. 

7]. Вона визначила чотири групи лідерсь-

ких якостей: 
– мотиваційні (ознаки: упевненість у 

собі, потреба в досягненні, прагнення до 
самоствердження і самореалізації); 

– емоційно-вольові (ознаки: урівнова-
женість, емоційно-позитивне самопочуття, 
наявність вольових якостей);  

– особистісні (ознаки: вплив на інших, 
оригінальне, творче мислення, комуніка-
тивні та організаторські здібності);  

– ділові (ознаки: уміння приймати пра-
вильне рішення в непередбачених ситу-
аціях, готовність брати на себе 
відповідальність, знання, уміння та навич-
ки організаторської роботи) [8, с. 7]. 

На відміну від вищеназваних робіт, інші 
вчені (Н.П. Бабкова-Пилипенко, Б.Р. Голо-
вешко, В.В. Карманенко) узагальнили лі-
дерські якості, визначили основні їх компо-
ненти та дали їм загальну характеристику. 

Так, Б.Р. Головешко обґрунтував таку 
структура лідерських якостей: 

– мотиваційно-ціннісний (характеризує 
комплекс важливих мотивів і цінностей, 
що зумовлюють успіх й ефективність дія-
льності менеджера як лідера персоналу 
організації);  

– інтегративно-діяльнісний (характери-
зується комплексом організаційних і кому-
нікативних здібностей, що забезпечують 
здатність менеджера з адміністративної 
діяльності інтегрувати діяльність групи як 
єдиної команди);  

– спрямувально-діяльнісний (характери-
зується комплексом здібностей з прийняття 
рішень і встановлення цілей, що забезпечу-
ють цілеспрямування колективу в цілому),  

– емоційно-рефлексивний (характеризу-
ється комплексом здібностей з розпізнання 
та управління власними емоціями й емоці-
ями інших, що забезпечують здатність ме-
неджера з адміністративної діяльності до 
прояву себе як еталону) [9, с. 8]. 

Н.П. Бабкова-Пилипенко визначає такі 
компоненти лідерських якостей: 

– індивідуально-психологічний – склада-
ється з вольових, аналітичних, мотивацій-
них якостей і когнітивних умінь; 

– комунікативно-креативний – скла-
дається з комунікативних і творчих яко-
стей, рефлексійних умінь; 

– професійно-діловий – складається з ор-
ганізаторських якостей і професійних умінь; 

– соціально-груповий – включає адап-
тивні, контекстуальні, інтегративні якості 
та кооперативні вміння [10, c. 7].  

В.В. Карманенко виділяє три компонен-
ти лідерських якостей:  

– особистісний – комплекс організацій-
них і комунікативних здібностей, що за-
безпечують здатність інтегрувати діяль-
ність групи як єдиної команди;  

– професійно-управлінський – комплекс 
мотивів і цінностей, що зумовлюють успіх 
та ефективність діяльності лідера у студе-
нтській групі та в організації в майбутньо-
му, забезпечують здатність студента еко-
номічного університету проявляти себе як 
ефективного керівника;  

– командно-лідерський – містить ком-
плекс здібностей з ухвалення рішень і ви-
значення завдань, що забезпечують цілес-
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прямування колективу в цілому [11, c. 8]. 
Таким чином, у наукових дослідженнях 

немає єдиної точки зору щодо структури 
лідерських якостей.  

У той же час при визначенні структури 
лідерських якостей особливо часто вказу-
ються такі, які можна віднести до мотива-
ційних якостей. Так, В.В. Карманенко пи-
ше про комплекс мотивів і цінностей,  
Н.П. Бабкова-Пилипенко – про мотиваційні 
якості, Б.Р. Головешко – про комплекс ва-
жливих мотивів і цінностей. В.В. Ягодніко-
ва вказує на потребу в досягненні, праг-
нення до самоствердження і самореаліза-
ції; В.П. Мороз – на потребу успіху, заціка-
вленість суспільним життям та прагнення 
брати участь у ньому, потребу в пізнанні й 
самопізнанні, в оцінці інших людей, у спіл-
куванні, самоствердженні, самовдоскона-
ленні, самовираженні. 

Мотиваційно-особистісні якості – це 
якості, які відображають зацікавленість 
особистості певним видом діяльності. Така 
зацікавленість призводить до спрямовано-
сті та активності людини у професії, різних 
ситуаціях, подіях тощо. У структурі лідер-
ських якостей майбутнього педагога вищої 
школи мотивація є важливою, оскільки 
визначає прагнення особистості до успіху, 
до досягнення цілей, до заняття лідерської 
позиції у групі. Таким чином, у структурі 
лідерських якостей виділяємо таку групу, 
як мотиваційно-особистісні – це якості, які 
обумовлюють спрямованість та схильності 
особистості. 

Практично у кожній із розглянутих ро-
біт, у яких аналізуються лідерські якості 
також відзначаються такі, що стосуються 
організаційної діяльності особистості. Так, 
В.В. Карманенко вказує на здібності з ух-
валення рішень і визначення завдань, ціле-
спрямування коллективу, організаційні 
здібності; Н.П. Бабкова-Пилипенко – на 
організаторські якості; Б.Р. Головешко – на 
здібності з прийняття рішень і встановлен-
ня цілей, організаційні здібності.  

В.В. Ягоднікова зазначає такі якості, як 
знання, уміння та навички організаторсь-
кої роботи, уміння приймати правильне 
рішення в непередбачених ситуаціях, 
вплив на інших; Р.В. Сопівник – організа-
ційні здібності; В.П. Мороз – здібність до 
організаторської роботи, організаторська 
проникливість, здатність активно впливати 
на інших, уміння приймати відповідальні 
рішення в будь-яких ситуаціях, рішучість, 
готовність самостійно виконувати завдан-
ня, готовність до ризику, уміння управляти 
собою, цілеспрямованість, наполегливість; 
Н.О. Семченко – цілеспрямованість, органі-
зованість, діловитість, активність, енергій-
ність, заповзятливість, дієвість, рішучість, 
сміливість, стійкість, наполегливість. 

Ми також вважаємо, що у структурі лі-
дерських якостей майбутнього педагога 

вищої школи важливими є організаційно-
управлінські якості, які передбачають зда-
тність діяти упорядковано та узгоджено з 
поставленими цілями та планами. 

Особливою частотою у педагогічних дос-
лідженнях структури лідерських якостей та-
кож відзначаються емоційні якості: Б.Р. Го-
ловешко виділяє розпізнання та управління 
власними емоціями й емоціями інших,  
В.В. Ягоднікова – урівноваженість, емоцій-
но-позитивне самопочуття, Р.В. Сопівник – 
емпатію, стресостійкість; в.п. мороз – емпа-
тію, емоційну стійкість, уміння розуміти емо-
ційний стан людини; Н.О. Семченко – стре-
соусталеність, чуйність, емпатичність. До-
сить часто вказуються інтелектуальні якос-
ті: Н.П. Бабкова-Пилипенко відзначає аналі-
тичні якості, когнітивні уміння; В.В. Ягодні-
кова – оригінальне, творче мислення; 
Р.В. Сопівник – практичне мислення, інте-
лектуальність; В.П. Мороз – інтелектуальну 
лабільність; Н.О. Семченко – інтелектуальні 
якості гнучкості, аналітичності, критичнос-
ті, продуктивності, ерудованості та ін. 

Ми також вважаємо необхідним виділи-
ти у структурі лідерських якостей майбут-
нього педагога вищої школи таку групу 
якостей, як емоційно-інтелектуальні. Така 
група якостей відображає, з однієї сторони, 
ставлення майбутнього педагога до тих чи 
інших ситуацій, з іншої – здатність глибо-
ко, всебічно її проаналізувати. Педагогу-
лідеру важливо бути доброзичливим, чуй-
ним до потреб своїх студентів, розуміти та 
управляти своїми та чужими емоціями. 
У той же час, професійна діяльність педа-
гога вищої школи – інтелектуальна за сво-
єю суттю, потребує аналітичності, критич-
ності, ерудованості тощо. Отже, визначає-
мо таку групу якостей як емоційно-
інтелектуальні – якості, які характеризують 
ставлення особистості до ситуацій, що ви-
никають, та використання розумових здіб-
ностей для пізнання та управління навко-
лишнім середовищем. 

Специфіка педагогічної діяльності, що 
відноситься до професій типу «людина-
людина» призводить до особливої значущо-
сті соціально-комунікативних якостей. У 
структурі лідерських якостей дослідники 
приділяють цьому також значну увагу, 
адже лідерство можливе лише за умови 
ефективного спілкування та взаємодії. Так, 
В.В. Карманенко, Б.Р. Головешко, В.В. Яго-
днікова пишуть про комунікативні здібності; 
Н.П. Бабкова-Пилипенко – про кооперативні 
вміння, комунікативні якості; Р.В. Сопівник – 
про колективізм, комунікативність; В.П. Мо-
роз – про комунікативні знання, уміння й 
навички, усвідомлення соціальної ролі й ма-
нери поведінки, узгодженої з цією роллю; 
Н.О. Семченко – про товариськість, контакт-
ність (комунікабельність), перцептивність 
(спостережливість), мовленнєву компетент-
ність. 
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Отже, у структурі лідерських якостей 
майбутнього педагога вищої школи виділя-
ємо соціально-комунікативні якості, які 
відображають ефективну передачу та оде-
ржання інформації та здатність до спів-
праці. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. На основі проведеного аналі-
зу, було визначено такі структурні компо-
ненти лідерських якостей майбутнього пе-
дагога вищої школи: мотиваційно-особис-
тісні (обумовлюють спрямованість та схи-
льності особистості); емоційно-інтелекту-
альні (характеризують ставлення особисто-
сті до ситуацій, що виникають, та викори-
стання розумових здібностей для пізнання 
та управління навколишнім середовищем); 
організаційно-управлінські (передбачають 
здатність діяти упорядковано та узгоджено 
з поставленими цілями та планами); соціа-
льно-комунікативні (відображають ефек-
тивну передачу та одержання інформації 
та здатність до співпраці) якості. Перспек-
тиви подальших досліджень полягають у 
розробці педагогічних умов формування 
лідерських якостей майбутнього педагога 
вищої школи.  
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STRUCTURE OF LEADERSHIP QUALITIES OF HIGHER SCHOOL’S FUTURE TEACHER 

Summary. The formation of professionally important 
qualities in future pedagogues is an important problem of 
modern higher school pedagogy. The system of profes-
sionally important qualities of a pedagogue is a set of 
properties that is one of the factors of his successful pro-
fessional activity in the future, which is why the pedagog-
ical conditions for the development of these qualities need 

special attention in the educational process in higher 
educational institutions. 

Problems of improving higher pedagogical education 
are considered in the works of O.O. Abdullina, I.A. Zia-
ziun, V.M. Hrynova, L.B. Lukianova, S.O. Sysoieva and 
others. Formation of professionally important qualities in 
future pedagogues is considered by V.M. Hrynova, M.D. 
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Levitov, A.K. Markova, V.O. Slastonin and others. The 
formation of leadership qualities in future pedagogues is 
devoted to the research of N.V. Marakhovska and N.O. 
Semchenko. At the same time, the problem of forming 
leadership qualities in future pedagogues of higher educa-
tional institutions is insufficiently studied. 

Thus, the objective of the work is to determine the 
structure of leadership qualities of the future pedagogues 
in higher education institutions.   

Based on the analysis, the following structural com-
ponents of leadership qualities of the future pedagogues 
in higher education institutions were identified: motiva-
tional and personal (determine the orientation and inclina-
tions of the individual); emotional and intellectual (charac-
terize the attitude of the individual to emerging situations 

and the use of mental abilities to learn and manage the 
environment); organizational and managerial (provide the 
ability to act in an orderly and consistent manner with the 
goals and plans); socio-communicative (reflect the effective 
transmission and receipt of information and the ability to 
cooperate) qualities. Prospects for further research are to 
develop pedagogical conditions for the formation of lead-
ership qualities of the future pedagogues in higher educa-
tion institutions. 

Keywords: leadership; leadership qualities; structure 
of leadership qualities; future higher school pedagogues. 
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УДК 378:005.6]:378.6:355(477)(045) 

ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК У ДІЯЛЬНІСТЬ  

ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РОЗВИТОК ЙОГО  

ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У статті за результатами проведеного до-
слідження вивчено вплив впровадження інно-
ваційних практик у діяльність ВВНЗ на розви-
ток його внутрішньої системи забезпечення 
якості вищої освіти.  

Установлено, що відповідно до Положення 
про акредитацію ОП, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердже-
ного наказом МОН України від 11.07.2019 № 
977, найвищою оцінкою при оцінюванні ОП та 
освітньої діяльності за ОП за критерієм є 
оцінка «A», яка визначається за умови, що ОП 
та освітня діяльність за цією ОП повністю 
відповідають визначеному критерію, у тому 
числі мають інноваційний/взірцевий характер. 
В такому випадку є необхідність у вивчені 

впливу впровадження інноваційних практик у 
діяльність ВВНЗ на розвиток його внутрішньої 
системи забезпечення якості вищої освіти. 

Вмотивовано, що вивчення впливу впро-
вадження інноваційних практик у діяльність 
ВВНЗ на розвиток його внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти необхідно 
оцінювати з позицій сформованості (можливого 
формування) позитивних змін у досягнені про-
грамних результатів навчання здобувачами 
вищої освіти за певною ОП або в освітній діяль-
ності ЗВО за запропонованою структурою: 
причини та умови виникнення; опис тренду або 
передової практики; аналіз ефективності; 
нормативно-правове регулювання; вивчення 
джерел та обсягів фінансування; інноваційне 
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професійне оснащення, технічні рішення, тех-
нології. 

Важливе значення у створенні умов впро-
вадження інноваційних практик у діяльність 
ВВНЗ має забезпечення можливістю НПП їх 
вивчати. Такі можливості у ВВНЗ, враховуючи 
їх специфіку, необхідно розширювати. 

Пріоритетними  напрямками впровадження 
інноваційних практик у діяльність ВВНЗ, які 
впливають на розвиток його внутрішньої си-
стеми забезпечення якості вищої освіти слід 
вважати:   

– створення умов для вивчення світових 
трендів та передових практик у сфері підго-
товки кадрів для військових формувань; 

– впровадження систем електронного доку-
ментообороту у ВВНЗ; 

– використання лазерного симулятора дво-
стороннього вогневого контакту SKIF в підго-
товці кадрів для військових формувань. 

Ключові слова: інноваційні практики; 
внутрішня система забезпечення якості вищої 
освіти; акредитація освітніх програм; вищий 
військовий навчальний заклад; Національна 
академія Національної гвардії України. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до 

п. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу осві-

ту» «Система забезпечення закладом вищої 

освіти (ЗВО) якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за його поданням оці-
нюється Національним агентством із за-

безпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 

або акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти на предмет її відповід-
ності вимогам до системи забезпечення 

якості вищої освіти, що затверджуються 

НАЗЯВО» [1]. Чітких вимог до системи за-

безпечення якості вищої освіти, критеріїв 

оцінювання, процедур та заходів оціню-

вання на сьогодні не існує. Проте існує 
необхідність ЗВО у постійному розвивати 

їх внутрішніх систем забезпечення якості 

вищої освіти. У попередньому досліджені 

[2] нами запропоновано методику розвитку 

системи внутрішнього забезпечення якості 
ЗВО, а також особливості здійснення її 

процедур та заходів у вищому військовому 

навчальному закладі (ВВНЗ). Важливою 

складовою зазначеної методики є розвиток 

культури якості в академічній спільноті 

ЗВО, який «залежить від наявності в цьому 
ЗВО науково-педагогічних (НПП) та науко-

вих працівників (НП), які стали експерта-

ми НАЗЯВО. Отриманий досвід інших 

ЗВО, під час проведення акредитацій їх 

освітніх програм (ОП), впроваджується в 
освітній процес свого ЗВО за результатами 

засідань колегіальних органів» [2, с. 230]. 

Слід звернути увагу, що відповідно до По-

ложення про акредитацію ОП, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого наказом МОН Укра-

їни від 11.07.2019 № 977 [3], найвищою 

оцінкою при оцінюванні ОП та освітньої 

діяльності за ОП за критерієм є оцінка «A», 

яка визначається за умови, що ОП та осві-

тня діяльність за цією ОП повністю відпо-

відають визначеному критерію, у тому чи-
слі мають інноваційний/взірцевий харак-

тер. Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону Украї-

ни «Про інноваційну діяльність» «Інновації – 

новостворені (застосовані) і (або) вдоскона-

лені конкурентоздатні технології, продукція 

або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністра-

тивного, комерційного або іншого характе-

ру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери 

[4]. В такому випадку є необхідність у ви-
значенні впливу впровадження інновацій-

них практик у діяльність ВВНЗ на розви-

ток його внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти. 
Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Інноваційний розвиток вищої освіти 
досліджували Г. Клімова [5], Н. Онищенко 
[6], А. Пакуліна [7] та інші. Впровадження 
інноваційних практик у діяльність закла-
дів, зокрема ЗВО вивчали А. Василик [8], 
Г. Ентентєєва [9], О. Курок [10], О. Оксе-
нюк [11], М. Медвідь [10], О. Хацаюк [10], 
О. Шевчук [11] та інші. Дослідження з про-
блем забезпечення якості, зокрема з про-
блем розвитку внутрішньої системи забез-
печення якості вищої освіти ЗВО як ціліс-
ної системи так і окремих його елементів з 
урахуванням особливостей військової осві-
ти здійснювали такі вчені як Т. Бабина 
[12], Ю. Бабков [17], О. Єршова [12], 
В. Гончар [14], В. Дем'янишин [14], О. Д'я-
ченко [1], І. Лисичкіна [15], О. Лисичкіна 
[16], Д. Лісовенко [15], Є. Лодатко [13], 
В. Лютий [14; 15], М. Медвідь [1; 14–17], 
Ю. Медвідь [16], О. Ніконенко [15], В. Тро-
бюк [1], Н. Тробюк [16], В. Хомякова [1], 
І. Черніченко [1; 14], О. Шаповал [17], 
M. Storoska [16] та інші. Проте не виявлено 
досліджень визначення впливу впрова-
дження інноваційних практик у діяльність 
ВВНЗ на розвиток його внутрішньої систе-
ми забезпечення якості вищої освіти. 

Мета дослідження полягає у вивченні 

впливу впровадження інноваційних прак-
тик у діяльність ВВНЗ на розвиток його 

внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. На думку авторів статті вплив 
впровадження інноваційних практик у 

діяльність ВВНЗ на розвиток його внутрі-

шньої системи забезпечення якості вищої 

освіти необхідно оцінювати з позицій сфо-

рмованості (можливого формування) пози-

тивних змін в досягнені програмних ре-
зультатів навчання здобувачами вищої 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
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освіти за певною ОП або в освітній діяль-

ності ЗВО за структурою: причини та умо-

ви виникнення; опис тренду або передової 

практики; аналіз ефективності; норматив-

но-правове регулювання; вивчення джерел 

та обсягів фінансування; інноваційне про-
фесійне оснащення, технічні рішення, тех-

нології. 

Важливе значення у створенні умов 

впровадження інноваційних практик у 

діяльність ВВНЗ має забезпечення можли-

вістю НПП їх вивчати. Не зважаючи на те, 
що для НПП, НП та ПП ВВНЗ є обмеження 

щодо навчання та проходження стажуван-

ня за кордоном, протягом останніх років 

представники Національної академії Наці-

ональної гвардії України (НАНГУ) підвищу-
вали свою кваліфікацію в Азербайджані, 

Італії, Канаді, Німеччині, Румунії, Франції, 

Швеції та Ямайці. Проте такі можливості у 

ВВНЗ необхідно розширювати. 

З вище описаного пропонуємо розгляну-

ти три напрямками з на конкретних прик-
ладах впливу впровадження інноваційних 

практик у діяльність ВВНЗ на розвиток 

його внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти:   

– створення умов для вивчення світових 
трендів та передових практик у сфері 

підготовки кадрів для військових фор-

мувань; 

– впровадження систем електронного 

документообороту у ВВНЗ; 

– використання лазерного симулятора 
двостороннього вогневого контакту SKIF в 

підготовці кадрів для військових фор-

мувань. 

Створення умов для вивчення світових 

трендів та передових практик у сфері  
підготовки кадрів для військових  

формувань 
Причини та умови виникнення 

Важливе значення у створенні умов 

впровадження інноваційних практик у 

діяльність ВВНЗ є забезпечення можливіс-
тю НПП їх вивчати. З метою розширення 

доступу до нових знань викладачів з пи-

тань підвищення особистого методичного 

рівня команда НПП НАНГУ у складі М. Ме-

двідя, Л. Сінної, В. Лютого та Д. Тробюка 
підготували інституційний проект та при-

йняли участь у конкурсному відборі на 

другий рік Програми Британської ради в 

Україні «Вдосконалення викладання у ви-

щій освіті України» [18]. НАНГУ є першим 

ВВНЗ, який взяв участь у цій програмі. За 
результатами навчання згаданою коман-

дою планується розробити проєкт Поло-

ження про систему зворотного зв’язку у 

НАНГУ, ввести зміни в ОП підвищення 

кваліфікації НПП та педагогічних праців-
ників (ПП) НАНГУ.  

Опис тренду або передової практики 
Організація міжнародної діяльності по-

винна здійснюватися відповідно до потреб 
ВВНЗ. Дані потреби формуються виходячи 
з необхідності якісної підготовки фахівців 
за ОП шляхом періодичного оновлення змі-
сту ОП та змісту їх освітніх компонентів 
(ОК) (навчальних дисциплін, програм прак-
тик, виконання кваліфікаційних робіт). 
Пропонувати зміни до ОП та ОК можуть 4 
групи стейкхолдерів: представники робо-
тодавців (замовників) (відповідні підрозді-
ли органу управління військового форму-
вання); випускники за ОП; здобувачі вищої 
освіти за ОП; представники академічної 
спільноти (гаранти ОП, НПП). Для цього 
представники зазначених груп повинні 
постійно професійно розвиватися, вивча-
ючи зміст підготовки за відповідними ОП 
та/або за відповідними ОК у інших ВВНЗ 
як України так і за кордоном, у тому числі 
вивчати світові тренди та передові прак-
тики у сфері підготовки кадрів для війсь-
кових формувань. 

Аналіз ефективності 
На прикладі Школи підготовки офіцерів 

Національної жандармерії Франції зазна-

чимо, що викладачі цієї школи, на підставі 

двосторонніх договорів з іншими заклада-

ми зі специфічними умовами навчання 

інших держав, постійно проходять стажу-
вання з метою вивчення інноваційного 

професійного оснащення, технічних рі-

шень, технологій, передових практик ви-

кладання. За результатами такого вивчен-

ня в Національній жандармерії проходять 
комунікативні заходи щодо можливості 

апробації таких інновацій в підрозділах, їх 

придбання та впровадження як в практи-

чну діяльність так і в процес підготовки. 

Як наслідок процес підготовки майбутніх 

офіцерів Національної жандармерії Франції 
стає більш ефективним, офіцери з легкістю 

проходять процес адаптації професійного 

становлення. 
Нормативно-правове регулювання 

Професійний розвиток та підвищення 

кваліфікації НПП та ПП за кордоном здій-
снюється відповідно до Порядку підви-

щення кваліфікації ПП і НПП, затвердже-

ного постановою КМУ від 21.08.2019 № 

800 [19]; Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним праців-
никам, затвердженого наказом МОН Укра-

їни від 14.012016 № 13 [20]. 
Вивчення джерел та обсягів фінансування 

Фінансування професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників 
за кордоном здійснюється відповідно до 

таких нормативно правових актів: «Про 

суми та склад витрат на відрядження дер-

жавних службовців, а також інших осіб, 
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що направляються у відрядження підпри-

ємствами, установами та організаціями, 

які повністю або частково утримуються 

(фінансуються) за рахунок бюджетних ко-

штів»,  затвердженого постановою КМУ від 

02.02.2011 № 98 [21]; «Інструкція про слу-
жбові відрядження в межах України та за 

кордон», затвердженого наказом Міністер-

ства фінансів України від 13.03.1998 № 59 

[22]. 

Впровадження систем електронного  

документообороту у ВВНЗ 
Причини та умови виникнення 

Ефективність функціонування кожної 
організації будь-якого профілю знаходить-
ся у прямій залежності від рівня оператив-
ної обробки документації та інформації, 
швидкість взаємодії між структурними 
підрозділами організації та контрагентами. 
Тому автоматизація документообігу є одні-
єю з першочергових задач систем. В су-
часних умовах скорочення часу роботи з 
інформацією можливо у зв’язку з стрімким 
розвитком технологій. Продуктами такого 
розвитку є різні за призначенням системи 
автоматизації документообігу й діловодст-
ва, зокрема, система електронного докуме-
нтообігу ДІЛО [23], Автоматизована систе-
ма управління «ВНЗ» [24]. 

Опис тренду або передової практики 
Система ДІЛО – комплексний промисло-

вий розв'язок, що забезпечує автоматиза-
цію процесу діловодства, а також ведення 
повністю електронного документообігу ор-
ганізації. Система ефективно використову-
ється як у невеликих комерційних компа-
ніях, так і в розподілених холдингових або 
відомчих структурах. Продукти компанії 
використають більше тисячі організацій, у 
числі яких – державні й комерційні струк-
тури України, зокрема, Міністерство еко-
номіки України, управління Служби безпе-
ки України в Одеській області, Харківський 
національний автомобільно-дорожний уні-
верситет та інші. Всі програмні продукти 
компанії відповідають всім вимогам між-
народних стандартів MOREQ-1, MOREQ-2, 
MOREQ 2010 [25]. 

Автоматизована система управління 
ВНЗ (АСУ «ВНЗ») – програмне забезпечен-

ня, призначення якого підвищити ефекти-

вність управління ЗВО та пришвидшити і 

спростити роботу співробітників ЗВО. Ви-

конує велику кількість завдань освітнього 
закладу, та складається з трьох основних 

компонентів (АС «Приймальна комісія», 

АС «Деканат», АС «Студмістечко»), також є 

додаткові складові (АС «Тест», АС «Констру-

ктор звітів», Менеджер резервних копій, 

Веб-розклад, Система контролю доступу, 
Веб-кабінет студента). АС «Приймальна 

комісія» пришвидшує роботу приймальної 

комісії та забезпечує зберігання особистих 

справ абітурієнтів та інформації про ре-

зультати надходження для використання в 

підрозділах установи. АС «Деканат» – про-

грамно-технологічний комплекс управління 

освітнім процесом ЗВО, призначений для 

організації роботи методистів та зменшен-
ня кількості документації на паперових 

носіях. АС «Студмістечко» автоматизує дія-

льність дирекції студентського містечка 

ЗВО, спрощується та вдосконалюється до-

кументообіг. АСУ «ВНЗ» більше 10 років на 

ринку програмного забезпечення, широко 
використовується багатьма ЗВО [26]. 

Аналіз ефективності 

Переваги системи ДІЛО для керівників 

різних рангів [23]: 

– швидкий пошук документів; 
– відстеження руху документа на всіх 

етапах його життєвого циклу; 

– ефективний контроль і звітність по ви-

конанню резолюцій; 

– скорочення строків підготовки й узго-

дження документів;  
– зручна робота над проектами докумен-

тів; 

– одержання зведених звітів і журналів; 

– можливість делегування повноважень. 

Переваги системи ДІЛО для співробіт-
ників канцелярій, секретарів та діловодів 

[23]: 

– швидка й зручна реєстрація докумен-

тів за допомогою розгорнутої системи різ-

них довідників; 

– відстеження ходу виконання резолю-
цій; 

– зручний і швидкий пошук по будь-

яких реквізитах реєстраційної картки як 

документів, так і проектів; 

– журнал передачі документів, внутрішні 
й зовнішні реєстри відправлення; 

– формування звітів. 

Переваги АСУ «ВНЗ» [24]: 

– повна взаємодія з державними базами 

даних, що зменшує кількість ручної роботи 

та обсяг часу на адміністративну роботу; 
– повна взаємодія з програмами ЄДЕБО, 

УЦОЯО, ІВС «ОСВІТА»; 

– зменшення кількості документації на 

паперових носіях; 

– адаптація програмного забезпечення 
під конкретний ЗВО, гнучке налаштування 

системи завдяки налаштуванням парамет-

рів та довідникам; 

– інформація, накопичена в базі даних є 

власністю безпосередньо ЗВО; 

– можливість надалі використання інфо-
рмації з однієї бази для багатоманітних 

задач; 

– відповідність до вимог ISO; 

– оперативна технічна підтримка систе-

ми; 

https://www.eos.com.ua/eos/ru/uslugi/moreq/
https://www.eos.com.ua/eos/ru/uslugi/moreq/
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– підвищує швидкість і покращує якість 

роботи з контингентом здобувачів вищої 

освіти і співробітників, забезпечує надій-

ність і цілісність управління в цілому; 

– унікальна запатентована система за-

хисту інформації від несанкціонованого 
доступу; 

– автоматизації адміністративних та на-

вчально-методичних процесів. 
Нормативно-правове регулювання 

Електронні системи функціонують від-

повідно до вимог Закону України «Про еле-
ктронні документи та електронний доку-

ментообіг» [25]. 
Вивчення джерел та обсягів  

фінансування 

На офіційному сайті ТОВ «Компанія Не-
тКом Текнолоджи» [23] в розділі Прайс лист 

є автоматичний розрахунок вартості проє-

кту по впровадженню. Вартість системи та 

її супроводу буде залежати від кількості 

робочих місць обслуговування та інших 

параметрів.  
Повна вартість АСУ «ВНЗ» складає 32 

520 грн. Перший рік технічної підтримки є 

безкоштовним. Процесорна ліцензія АСУ 

«ВНЗ» розраховується індивідуально, так як 

напряму залежить від кількості одночасних 
користувачів [24]. 

Інноваційне професійне оснащення,  
технічні рішення, технології 

Система ДІЛО масштабна й гнучка в на-
строюванні, легко адаптується до специфі-
ки документообігу в організаціях будь-
якого розміру від одного робочого місця й 
до тисячі. Забезпечує необхідний рівень 
конфіденційності інформації й відповід-
ність усім нормативним вимогам націона-
льного діловодства, так і міжнародних ста-
ндартів. Має можливості масового перево-
ду паперових документів в електронний 
вид і переміщення їх у базу даних системи 
за допомогою опції «Потокове сканування». 
Підтримує повний цикл роботи із проєкта-
ми документів, у тому числі їх маршрути-
зацію і версії. Дозволяє працювати з доку-
ментами як у локальній мережі, так і від-
далено – через Інтернет («ДІЛО-WEB»). Має 
відкриту архітектуру й надає можливість 
інтеграції з іншими програмними засоба-
ми. Система без яких-небудь замовлених 
доробок вирішує завдання автоматизації 
діловодства й електронного документообігу 
більшості організацій. За допомогою гнуч-
кої системи довідників легко може бути 
встановлена і налаштована фахівцями за-
мовника. На основі стандартної коробкової 
версії може бути також реалізована замов-
лена система автоматизації електронного 
документообігу, що повністю враховує 
конкретні особливості діяльності організа-
ції незалежно від масштабу, виду діяльнос-
ті й форми власності. 

АСУ «ВНЗ» має повну взаємодію з дер-

жавними базами даних, підвищує ефекти-

вність управління ЗВО та пришвидшує і 

спрощує роботу співробітників ЗВО. 

Використання лазерного симулятора  

двостороннього вогневого контакту SKIF  
в підготовці кадрів для військових  

формувань 
Причини та умови виникнення 

Впровадження нових форм бойової під-
готовки дозволяє одночасно економити 
ресурси і підвищувати ефективність дося-
гнення програмних результатів навчання 
здобувачами військової освіти. Для досяг-
нення максимальної реальності загально-
військового бою з ефектом ураження та 
зворотного вогню на тактичному полі за-
стосовуються сучасні інноваційні техноло-
гії, зокрема лазерний симулятор двосто-
роннього вогневого контакту SKIF. Умови 
виникнення спричинені необхідністю мак-
симального наближення оточення до умов 
реального бою, мінімального часу на підго-
товку місцевості до навчання, відсутності 
додаткових витрат, можливості визначен-
ня рівня підготовки та ефективності дій 
бійця.  

Опис тренду або передової практики 
Система SKIF – це персональні комплек-

ти та симулятори, які призначені для тре-
нування бійців. Усі тренувальні системи 
SKIF базуються на технології цифрової пе-
редачі сигналу. Блоки електроніки встано-
влюються на стрілецьку зброю або військо-
ву техніку для реалістичної імітації ведення 
вогню. Для фіксації умовного ураження 
бійців та бронетехніки використовуються 
спеціальні датчики. 

Усе обладнання для тактичної підготов-
ки бійців взаємодіє між собою та може 
об’єднуватися в єдиний комплекс для про-
ведення одночасного навчання для пред-
ставників різних видів та родів військ. 
У рамках одного сценарію навчання мо-
жуть взаємодіяти: стрілки, снайпери, тан-
кісти, артилеристи і мінометні розрахунки, 
військові інженери, стрільці-зенітники та 
інші (за замовленням) [26]. 

При проведенні навчання усі бійці ви-
користовують персональні комплекти, які 
включають в себе: чохол з датчиками ура-
ження на тактичний шолом, жилет з дат-
чиками ураження, зброю з встановленим 
лазерним випромінювачем, стрес-белт 
«Джміль» SKIF. На планшеті встановлено 
єдине програмне забезпечення, яке дозво-
ляє контролювати та налаштовувати всі 
елементи тренувального комплексу. Для 
керування масштабними навчаннями ви-
користовується центральний пункт управ-
ління. Перед навчанням можна задати різ-
ні параметри обладнання, від складу під-
розділу до точної кількості пострілів для 
ураження цілі.  

https://www.eos.com.ua/eos/soft/zakon/Zakon_ob_El_Doc.doc
https://www.eos.com.ua/eos/soft/zakon/Zakon_ob_El_Doc.doc
https://www.eos.com.ua/eos/soft/zakon/Zakon_ob_El_Doc.doc
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Аналіз ефективності 
Система СКIФ дозволяє отримувати 

об’єктивну оцінку рівня підготовки кожно-
го бійця та ефективності підрозділу в ціло-
му. Персональна статистика кожного бій-
ця, який бере участь у навчанні, фіксуєть-
ся та відображається в програмному за-
безпеченні. За показниками можна слідку-
вати в режимі реального часу або проана-
лізувати по закінченню навчання. В про-
грамному забезпеченні відображаються: 
кількість пострілів, кількість влучень по 
умовному супротивнику, переміщення бій-
ців по місцевості, ступінь умовних уражень 
та інші параметри, які можуть бути додані 
за індивідуальним замовленням.  

Переваги використання системи СКІФ: 
– постріли з використанням випроміню-

вача не шкодять навколишньому середо-
вищу та інфраструктурі, тому навчання 
можна проводити будь де;  

– для навчання достатньо покрити тери-
торію автономною системою ретранслято-
рів, на що витрачається мінімум часу (до-
даткові заходи підготовки – не потрібні); 

– при тренуванні можна не використо-
вувати холості патрони, та інші витратні 
засоби, завдяки чому досягається макси-
мальна економічна ефективність; 

– психофізичні показники та загальна 
ефективність фіксується за допомогою 
програмного забезпечення, що надає мож-
ливість проводити детальний розбір трену-
вання з подальшим створенням умов усу-
нення недоліків. 

Вивчення джерел та обсягів  
фінансування 

Вартість спорядження залежить від де-
кілька параметрів, зокрема, чисельності 
осіб, яких будуть навчати одночасно. Як 
правило, ВВНЗ, військові частини закупо-
вують мінімум 30 комплектів.  

Інноваційне професійне оснащення,  
технічні рішення, технології 

За допомогою системи SKIF можна: 
– відпрацьовувати ведення вогню з піс-

толетів, кулеметів, гвинтівок, гранатометів 
та іншої стрілецької зброї; 

– тренувати знешкодження живої сили 
супротивника та низько літаючих цілей; 

– проводити підготовку бійців до спецо-
перацій різного рівня складності в примі-
щенні або на вулиці; 

– відпрацьовувати оборону важливих 
об’єктів або наступальні дії на позиції су-
противника; 

– проводити тренування для різної кіль-
кості бійців з урахуванням їх специфіки. 

Висновки. Відповідно до Положення 
про акредитацію ОП, за якими здійснюєть-
ся підготовка здобувачів вищої освіти, за-
твердженого наказом МОН України від 
11.07.2019 № 977 [3], найвищою оцінкою 
при оцінюванні ОП та освітньої діяльності 
за ОП за критерієм є оцінка «A», яка визна-

чається за умови, що ОП та освітня діяль-
ність за цією ОП повністю відповідають 
визначеному критерію, у тому числі мають 
інноваційний/взірцевий характер. В тако-
му випадку є необхідність у вивчені впливу 
впровадження інноваційних практик у 
діяльність ВВНЗ на розвиток його 
внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти. 

Вивчення впливу впровадження інно-
ваційних практик у діяльність ВВНЗ на 
розвиток його внутрішньої системи забез-
печення якості вищої освіти необхідно 
оцінювати з позицій сформованості (мож-
ливого формування) позитивних змін у 
досягнені програмних результатів навчан-
ня здобувачами вищої освіти за певною ОП 
або в освітній діяльності ЗВО за структу-
рою: причини та умови виникнення; опис 
тренду або передової практики; аналіз 
ефективності; нормативно-правове регу-
лювання; вивчення джерел та обсягів 
фінансування; інноваційне професійне 
оснащення, технічні рішення, технології. 

Важливе значення у створенні умов 
впровадження інноваційних практик у 
діяльність ВВНЗ має забезпечення мож-
ливістю НПП їх вивчати. Такі можливості у 
ВВНЗ, враховуючи їх специфіку, необхідно 
розширювати. 

Пріоритетними  напрямками впро-
вадження інноваційних практик у діяль-
ність ВВНЗ, які впливають на розвиток 
його внутрішньої системи забезпечення 
якості вищої освіти слід вважати:   

– створення умов для вивчення світових 
трендів та передових практик у сфері 
підготовки кадрів для військових фор-
мувань; 

– впровадження систем електронного 
документообороту у ВВНЗ; 

– використання лазерного симулятора 
двостороннього вогневого контакту SKIF в 
підготовці кадрів для військових фор-
мувань. 
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Methods: analysis and synthesis. 
Results. According to the results of the study, the im-

pact of the introduction of innovative practices in the activ-
ities of higher military education on the development of its 
internal system of quality assurance in higher education 
is studied. 

Originality. The study of the impact of the introduction 
of innovative practices in the activities of higher military 
education institution on the development of its internal 
system of quality assurance in higher education should be 
assessed from the standpoint of formation (possible for-
mation) of positive changes in the achievement of program 
learning outcomes by higher education. according to the 
proposed structure: causes and conditions of occurrence; 
a description of the trend or best practice; efficiency anal-
ysis; regulatory and legal regulation; study of sources and 
amounts of funding; innovative professional equipment, 
technical solutions, technologies. 

It is important in creating conditions for the introduc-
tion of innovative practices in the activities of higher mili-
tary education to ensure the ability of research and teach-

ing staff to study them. Such opportunities in higher mili-
tary education, given their specifics, need to be expanded. 

Summary. Priority areas for the implementation of in-
novative practices in the activities of higher military edu-
cation, which affect the development of its internal system 
of quality assurance in higher education should be con-
sidered: 

– creating conditions for studying world trends and 
best practices in the field of training for military for-
mations; 

– introduction of electronic document management 
systems in a higher military educational institution; 

– use of the SKIF bilateral fire contact laser simulator 
in training personnel for military formations. 

Keywords: innovative practices; internal quality as-
surance system of higher education; accreditation of edu-
cational programs; higher military educational institution; 
National Academy of the National Guard of Ukraine. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Розглянуто теоретичні засади підготовки 
та виховання майбутніх педагогів, здатних 
працювати на засадах інноваційних підходів в 
сфері спеціальної освіти. На основі визначення 
концептуальних засад актуальною стає про-
блема формування здатності майбутнього 
вчителя перебудовувати систему власної педа-
гогічної діяльності з урахуванням соціально 
значущих цілей та нормативних обмежень, 
аналізувати, створювати та впроваджувати 
інновації, що позитивно впливають на розвиток 
інклюзивної освіти.  

Досліджено теоретичні засади впливу інно-
ваційної діяльності в сфері спеціальної освіти 
на основі використання можливостей тренінго-
вих технологій, що зумовлюють використання 
й апробацію спеціальних підходів до навчання з 
метою включення в освітній процес усіх, у тому 
числі і осіб з особливими освітніми потребами.  

Виділено найбільш дієві парадигми інтерп-
ретації тренінгових технологій в професійній 
підготовці майбутніх вчителів до інноваційної 
діяльності в сфері спеціальної освіти, що дозво-
ляє реалізувати необхідні умови розвитку їх-
нього самоусвідомлення як гарантії професійно-
го успіху. 

Ключові слова: інноваційна діяльність; спе-
ціальна освіта; професійна готовність; тренін-
гові технології. 

 

Постановка проблеми. У «Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на пері-

од до 2021 року» зроблено акцент на про-

блемах, що заважають розбудові націона-

льної системи освіти, серед яких «повільне 

здійснення гуманізації, екологізації та ін-
форматизації системи освіти, впроваджен-

ня у навчально-виховний процес іннова-

ційних та інформаційно-комунікаційних 

технологій» та «неготовність певної частини 

працівників освіти до інноваційної діяль-

ності», а серед очікуваних результатів «під-
готовка та виховання педагогічних кадрів, 

здатних працювати на засадах інновацій-

них підходів до організації навчально-

виховного процесу…» [1]. За цих умов ак-

туалізується проблема щодо готовності сту-
дентів магістратури, майбутніх педагогів 
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до інноваційної діяльності взагалі і  в сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти зокрема.  

Усвідомлення значущості цього процесу 

актуалізує потребу у педагогах нового типу, 

здатних до соціально-педагогічної діяльно-

сті з високим рівнем інтегральної компете-
нтності та професійної мобільності в про-

цесі магістерської підготовки. Останнє 

обумовлено проблемою інклюзивного на-

вчання, в основі якої – пошуки раціональ-

них шляхів реалізації можливостей для ді-

тей з особливими освітніми потребами 
(ООП) навчатися у закладах загальної осві-

ти за власною освітньою траєкторією. При 

цьому особлива увага акцентується на со-

ціально-педагогічних аспектах інклюзії в 

Новій українській школі, зокрема на орга-
нізації освітнього та корекційно-

розвивального процесу для учнів з ООП з 

урахуванням питань адаптаційного харак-

теру їх освітнього середовища на основі 

домінування принципу педагогічної взає-

модії «викладач-студенти магістратури» в 
контексті розвитку інтегральної компетен-

тності фахівців спеціальної освіти [2]. 

Доцільно зазначити, що інтегральна 

компетентність розглядається нами як ри-

са особистості майбутнього педагога, тоді 
як розвиток інтегральної компетентності – 

це стан, що раціонально поєднує у своєму 

змісті творчі здібності, можливості до ство-

рення нового або перетворення раніше 

пізнаного, здатність до прийняття певної 

соціальної позиції з відповідною системою 
цінностей, спрямованість на само зміни 

при необхідності усвідомлення сенсу нової 

сфери діяльності, виявленні вибірковості, 

рефлексії та вольової саморегуляції. Одно-

часно це складне особистісне утворення 
студента магістратури виступає важливою 

характеристикою його здатності до інно-

ваційної діяльності. 

У цьому контексті доцільним є звернен-

ня до Європейського досвіду професійної 

підтримки вчителів в інклюзії [3]. Перш за 
все наголошується на необхідності змін у 

сьогоднішніх школах, і не лише щодо ін-

клюзії, а й щодо змін у способах викладан-

ня, основ викладання та поглядів на те, що 

таке освіта і куди вона веде і як повязана 
із оцінюванням унікальності кожного учня 
у гетерогенному колективі класу та школи.  

Не менш важливим у цьому контексті є 

практика дорадчого кола, яке формує уні-

кальну можливість для інклюзії, у колі усі 

рівні, а життєвий досвід кожного має важ-

ливе значення, особливо для виховання 
цінностей та їх повторного відкриття у 

сьогоденні. 

Саме тому, вимога щодо ціннісного ви-

ховання починає впроваджуватись і до 

навчальних програм та предметів. Напри-

клад, йдеться  про предмети ціннісної осві-

ти при навчанні студентів  магістратури, 

майбутніх педагогів.  

Тема цінностей активно зявляється у 
дисциплінах: громадське виховання, соціа-

льна педагогіка, етика, естетичне вихован-

ня, психологія та ін. Особлива увага в Єв-
ропейському досвіді присвячена змінам у 

підготовці фахівців спеціальної освіти в 

напрямку інклюзивного підходу та подо-

ланні барєрів, які перешкоджають ефек-
тивній інклюзії [4]. Останнє є актуальним і 

для Української системи освіти і потребує 

особливої уваги щодо розвитку фахових 
компетентностей студентів магістратури, 

здатних до вирішення актуальних завдань 

у сфері спеціальної підготовки, забезпе-

чення високої якості навчання і виховання 

дітей з особливими освітніми потребами та 
корекційно-розвивальної роботи з ними.  

Не менш важливим у цьому аспекті є 

здійснення викладацької та інноваційно-

пошукової діяльності з дотриманням норм 

наукової етики й академічної доброчеснос-

ті. Таке соціальне замовлення до результа-
тів підготовки майбутніх педагогів до інно-

ваційної діяльності в галузі соціальної осві-

ти обумовлює перегляд підходів до органі-

зації навчального процесу у вищій школі 

на основі інтенсивного використання інте-
рактивних методів навчання, які надають 

особливу можливість одночасно обговорю-

вати незрозумілі моменти, дискутувати, 

аналізувати, закріплювати отримані знан-

ня, приймати ефективні рішення, вдоско-

налювати свої навички, вміння та компе-
тентності.  

Реалізація схожого підходу виступає по-

тужним стимулом для постійного педагогі-

чного пошуку нових методів і технологій 

навчання, що можуть бути ефективно ада-

птовані до формування інклюзивної ком-

петентності в сфері спеціальної освіти. Од-

нією з таких перспективних технологій є 

тренінг в професійній підготовці майбутніх 

педагогів до інноваційної діяльності в ін-

клюзивному освітньому середовищі. 

Мета статті. Розкриття сутності тренін-

гових технологій як ефективного засобу 

формування професійної готовності май-

бутніх педагогів до інноваційної діяльності 

в сфері спеціальної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Вагому методичну базу для сучас-

них досліджень у вивчення питання підго-
товки майбутніх педагогів в сфері спеціа-

льної освіти до інноваційної діяльності та 

виявлення можливостей тренінгових тех-

нологій у цьому процесі створили багато 

науковців і провідних фахівців в різних 
галузях (О. Леонтьєв, Д. Мілнер, Дж. Тер-
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нер, П. Шихирьов, О. Арканова, Л. Фомічо-

ва). Зокрема, освітні аспекти навчання 

дітей з особливими освітніми потребами як 

одного із напрямків інклюзивного навчан-

ня, а також пошуку ефективних шляхів 

організації проведення корекційно-
розвивальної роботи з дітьми, які мають 

особливості психофізичного розвитку, в 

загальноосвітньому просторі досліджували 

науковці А. Колупаєва, С. Миронова, 

В. Синьов, Н. Софій, Н. Шматко та ін. 

Особлива увага науковців спрямована 
на висвітлення проблеми емоційно-

поведінкових порушень в осіб з інтелектуа-

льною недостатністю в українській психо-

лого-педагогічній науці та впровадження 

програми корекції порушень емоційного 
розвитку учнів індивідуальної форми на-

вчання з розумовою відсталістю (В. Си-

ньов, Ю. Бистрова, В. Коваленко, А. Бист-

ров). 

Останнє співзвучно результатам аналізу 

зарубіжної наукової літератури щодо інте-
ресу до формування інклюзивної компете-

нтності педагогів у різних країнах: N.S. 

Baldiris (Іспанія); D.G. Sampson (Австралія); 

J. Mazgon, K. Jeznic (Словенія);  P. Zervas 

(Греція) та ін. [5]. 
У багатьох дослідженнях наголошується 

на необхідності цілеспрямованої підготов-

ки майбутніх фахівців до інновацій в ін-

клюзивному середовищі, що пов’язане 

перш за все з активним процесом створен-

ня, поширення нових методів і засобів для 
вирішення дидактичних завдань та обумо-

влене рівнем готовності студентів магіст-

ратури до гармонійного поєднання тради-

ційних та нестандартних прогресивних 

технологій і форм забезпечення освітнього 
процесу. 

Водночас, не зважаючи на суттєві зру-

шення в контексті теми дослідження, бага-

то питань потребують наукових розвідок. 

Зокрема, нерозв’язаними залишаються 

питання, що обумовлені певними супереч-
ностями: 

– між потребую Нової української школи 

у вчителях, здатних забезпечити якісне 

навчання, виховання та розвиток школя-

рів різних нозологічних груп (порушення 
зору, слуху, опорно-рухового апарату, інте-

лектуальної нерозвиненості та ін.) та недо-

оцінкою актуальності підготовки студентів 

до реалізації системи психолого-

педагогічного супроводу, соціалізації дітей 

з особливими освітніми потребами в умо-
вах освітньої інклюзії; 

– між потребою освітньої практики в 

кваліфікованих фахівцях з високим рівнем 

інклюзивної компетентності та недостатньо 

науковою розробленістю забезпечення їх-

ньої професійної підготовки в процесі на-

вчання в магістратурі; 

– між потенційними можливостями про-

цесу професійної підготовки студентів в 

умовах інформаційно-освітнього середо-

вища ЗВО для здійснення професійної дія-
льності у сфері спеціальної освіти та недо-

оцінювання у цьому процесі тренінгів як 

форм інтерактивного навчання, метою 

якого є розвиток компетентності міжособи-

стісної та професійної поведінки у спілку-

ванні [6]. 

Необхідність розвязання виявлених 
протиріч, недостатній рівень теоретичної 

та практичної розробленості зазначеної 

проблеми актуалізували вибір теми дослі-

дження. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведений контекст-аналіз з 

проблеми дослідження засвідчує, що в 

процесі модернізації вищої освіти, перехо-

ду на багаторівневу систему підготовки 

фахівців, майбутніх педагогів за спеціаль-

ністю 016 «Спеціальна освіта» передбачено 
набуття здобувачами вищої освіти компе-

тентностей, достатніх для продукування 

нових ідей, розвязання комплексних діаг-
ностичних, реабілітаційних, консультатив-

но-просвітницьких і корекційних проблем 

у галузі спеціальної освіти, оволодіння ме-
тодологією корекційно-педагогічної діяль-

ності. 

При цьому в обіг вводиться поняття «ін-

тегральна компетентність магістра» як зда-

тність розв’язувати складні завдання і про-

блеми у сфері спеціальної (корекційної) 
освіти або у процесі навчання, що перед-

бачає проведення досліджень та /або здій-

снення інновацій за невизначених умов і 

вимог й обумовлює певний рівень програ-

мних результатів навчання. До останніх 
належать глибокі знання про організацію, 

нормативно-правове забезпечення спеціа-

льних установ, закладів для дітей та дорос-

лих осіб із порушенням психофізичного 

розвитку, інклюзивних закладів освіти, 

навчально-реабілітаційних, інклюзивно-
ресурсних центрів тощо [7]. 

Не менш важливим у цьому контексті є 

розуміння сучасних тенденцій спеціальної 

(корекційної педагогіки і психології, спеці-

альної дидактики, методики корекційного 

навчання дітей із порушеннями психофі-
зичного розвитку та застосування профе-

сійних знань у практичній педагогічній 

діяльності корекційного педагога при ви-

рішенні навчальних, виховних, корекцій-

них та науково-методичних завдань із ура-
хуванням нозології порушення, вікових 

індивідуальних особливостей конкретних 

психолого-педагогічних ситуацій. Водно-
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час, особлива увага повинна бути звернена 

на опанування магістрантами уміння ана-

лізувати професійно значущі проблеми й 

приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів [8]. 

Останнє обумовлює розвиток особистіс-
но орієнтованих технологій як провідної 

тенденції сучасних інноваційних змін в 

сфері підготовки студентів магістратури в 

галузі спеціальної освіти, що спрямовані на 

розширення практики використання таких 

методів навчання, які дозволяють за дос-
татньо короткий термін забезпечити гли-

бокий рівень опанування магістрантами 

професійних компетентностей і в той же 

час створити для них психологічно комфо-

ртне середовище, що здатне оперативно 
реагувати на виклики часу та зміни в сфе-

рі освіти. 

Для успішного введення в інклюзивну 

практику різноманітних інновацій та для 

реалізації поставлених перед ним завдань 

педагог повинен мати необхідний рівень 
професійної компетентності та професіо-

налізму. Сьогодні все більшу популярність 

набуває такий метод навчання майбутніх 

педагогів, як тренінг. Аналіз наукових 

джерел засвідчує що, науковці, педагоги та 
дослідники освітніх інновацій визнають 

тренінгові технології одним із найбільш 

дієвих засобів підготовки майбутніх фахів-

ців до професійної діяльності. 

У педагогічному словнику наукова дефі-

ніція «тренінг» розглядається як форма ін-
терактивного навчання, метою якого є ро-

звиток міжособистісної та професійної по-

ведінки. Тренінг має свої атрибути. До них 

відноситься тренінгові групи; тренінгове 

коло; спеціально обладнане приміщення та 
приналежності (фліпчарт, маркери); тре-

нер; правила групи; атмосфера взаємодії 

та спілкування; інтерактивні методи на-

вчання; структура тренінгового заняття; 

оцінка ефективності тренінгу.  

Виділяють декілька парадигм інтерпре-
тації вищеозначеного поняття: 

– тренінг як тренування, в результаті 

якого відбувається формування вмінь та 

навичок ефективної поведінки; 

– тренінг як своєрідна форма дресури; 
тренінг як форма активного навчання, 

метою якого, перш за все є передача пси-

хологічних знань, а також розвиток деяких 

вмінь та навичок; 

– тренінг як метод створення умов для 

саморозкриття учасників та самостійного 
пошуку ними способів вирішення власних 

педагогічних проблем [9]. 

Тренінг – це одночасно не лише нестан-

дартний процес пізнання себе, а й інших; 

спілкування; ефективна форма опануван-
ня знаннями; інструмент для формування 

умінь і навичок; форма розширення досві-

ду. Як правило, студенти в захваті від тре-

нінгових методів, тому що ці методи пере-

творюють процес навчання в захоплююче 

дійство. Під час тренінгових занять ство-

рюються умови для досягнення професій-
ної ідентичності майбутніх фахівців, під-

вищення впевненості в собі, розвитку ком-

петентності та власної гідності, здійсню-

ється формування адекватного образу ус-

пішного професійного майбутнього із ви-

явленням та актуалізацією особистісних 
ресурсів. 

Тренінгові технології є ключовим елеме-

нтом системи інтерактивних методів на-

вчання. Наукові дослідження засвідчують, 

що метою використання тренінгових тех-
нологій в ЗВО є формування спеціальних 

вмінь та навичок студентів на основі вже 

одержаних знань, що характеризують спе-

цифіку професійної діяльності майбутнього 

фахівця та рівня його професіоналізму. 

Особливої уваги в контексті нашого дос-
лідження набуває усвідомлення специфіки 

використання тренінгів в професійній під-

готовці майбутніх педагогів до інновацій-

ної діяльності в сфері спеціальної освіти, 

тому що тренінг дозволяє реалізовувати 
необхідні умови розвитку професійного та 

особистісного самоусвідомлення, що ви-

ступає певним гарантом їхнього професій-

ного успіху в майбутньому. 

Під час тренінгу створюється неформа-

льна, невимушена атмосфера спілкування, 
що відкриває перед групою декілька варіа-

нтів розвитку та вирішення проблеми. При 

цьому тренінг забезпечує комфортний про-

стір для активізації пізнавальної та розу-

мової діяльності майбутніх фахівців, фор-
мування їх професійної готовності до інно-

ваційної діяльності в інклюзивному прос-

торі. 

Доцільно зазначити, що в основі тренін-

гів лежить взаємодія суб’єктів освітнього 

процесу на основі мотивованості та заці-
кавленості учасників цим процесом, щиро-

сті та довіри, толерантності, партнерства 

та співробітництва.  

Останнє сприяє розвитку ефективності 

навчального процесу студентів магістрату-
ри, що виявляється у: 

– розвитку таких аспектів їхньої навча-

льної діяльності як планування, рефлексія, 

самоконтроль, взаємоконтроль; 

– суттєвому збільшенні обсягу виконаної 

роботи за один і той же проміжок часу; 
– формуванні вмінь щодо співпраці; 

– усвідомленні мотивів навчання та роз-

витку гуманних стосунків між учасниками; 

– високій результативності у формуванні 

необхідних професійних компетентностей 
майбутніх педагогів. 
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Ураховуючи особливості тренінгів та ба-

зуючись на дослідженнях науковців, вва-

жаємо, що саме проведення навчальних 

тренінгів в процесі магістерської підготов-

ки дозволяє не лише залучити учасників до 

взаємодії, а й сформувати відповідні умін-
ня та навички, вибудувати приязні взає-

мовідносини, створити доброзичливу атмо-

сферу. Зміст тренінгів повинен бути спря-

мованим на вироблення навичок у майбут-

ніх педагогів вступати у взаємодію в ін-

клюзивному освітньому середовищі з 
суб’єктами педагогічної діяльності, тактов-

но й цілеспрямовано вести з ними бесіду, 

враховуючи їхні інтереси та потреби нама-

гатись зрозуміти мотиви вчинків та пове-

дінки, знаходити індивідуальний підхід і 
прогнозувати їх розвиток [6]. 

До основних форм роботи, які можуть 

бути використанні в ході проведення тре-

нінгу, найбільш поширені є такі як: інфор-

маційне повідомлення, міні-лекція, мозко-

вий штурм, рольова гра, робота у малих 
групах, групові дискусії (круглий 

стіл,засідання експертної групи, форум) 

тощо. 

Доцільно зазначити, що в науковій літе-

ратурі існує й дещо інша точка зору щодо 
усвідомлення суті цієї інновації, яка відно-

сить тренінг до методу ігрового моделю-

вання педагогічних, навчальних, профе-

сійних, життєвих ситуацій з метою розвит-

ку фахової компетентності, формування та 

вдосконалення професійних та особистіс-
них якостей, вмінь та навичок майбутнього 

фахівця, підвищення адекватності самос-

відомості та поведінки шляхом включення 

студентів магістратури в тренінгові ситуа-

цію в ролі або учасників або глядачів. 
Водночас найбільш актуальними тренін-

гами  підготовки майбутніх педагогів сфе-

ри спеціальної освіти є тренінг тайм-

менеджмента, тренінг цілепокладання, 

тренінг управління конфліктом, тренінг 

впевненості в собі, тренінг для створення 
команди. 

Усе вищевказане дозволяє розглядати 

тренінгові технології як засіб професійної 

підготовки майбутніх педагогів сфери спе-

ціальної або інклюзивної освіти не лише у 

розвязанні чітко визначених завдань, а й 
як формування вмінь вербалізації власних 

почуттів, думок, ідей, конкретизації ба-

жань та прагнень в контексті більш чіткого 

усвідомлення своєї власної «Я-концепції» та 

«Я-концепції інших». 

У цьому контексті особливої ваги набу-

ває визначення особистісних барєрів спіл-
кування в навчально-тренінговій та про-

фесійно-орієнтованій ситуації, опанування 

особистісного професійного досвіду шля-

хом використання оберненого зв’язку як 

класичної компоненти навчання в групі 

тренінгу. Одержана інформація на основі 

міжособистісної взаємодії дозволяє магіст-

рантам проаналізувати та оцінити діяль-

ність одногрупників, адекватно сприймати 
та диференціювати власні уявлення щодо 

себе як про майбутнього вчителя, визначи-

ти оптимальні способи розвязання склад-
них або традиційних педагогічних ситуацій 

в сфері інклюзії. 
Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Підсумовуючи викладене на 
основі аналізу, систематизації та узагаль-
нення джерелознавчої літератури нами 
було висвітлено теоретичні засади підгото-
вки та виховання майбутніх педагогів, 
студентів магістратури, здатних працюва-
ти на засадах інноваційних підходів в сфе-
рі спеціальної освіти. 

Усвідомлення значущості цього процесу 
актуалізує потребу у педагогах нового типу, 
здатних до соціально-педагогічної діяльно-
сті з високим рівнем інтегральної компете-
нтності та соціально-педагогічної мобільно-
сті. Останнє передбачає визначення кон-
цептуальних засад формування фахових 
компетентностей як складових інтегральної 
на основі результатів навчання здобувачів 
вищої освіти, а саме знань, умінь, комуні-
кації та автономії і відповідальності. Зок-
рема, фахова компетентність як здатність 
розуміти новітні тенденції у спеціальній 
освіті, прогнозувати їх потенційні наслідки 
та моделювати сучасний освітній процес із 
урахуванням досягнень учнів передбачає 
оволодіння ґрунтовними знаннями предме-
тної галузі з належним використанням фа-
хової термінології під час застосування на 
практиці. Не менш важливими у цьому 
аспекті є уміння здійснювати експертизу 
освітнього середовища, спеціальної літера-
тури, нормативних положень, а також 
приймати обґрунтовані рішення на основі 
опанованих фахових знань у нових умовах 
або у незнайомому середовищі. 

Доцільно звернути увагу на формування 
здатності у студентів магістратури на тво-
рче переосмислення системи власної на-
вчальної діяльності з урахуванням соціаль-
но значущих цілей та нормативних обме-
жень, з активною участю у створенні та 
впровадженні інноваційних проектів, що 
позитивно впливають на розвиток інклю-
зивної освіти. 

Останнє передбачає орієнтування у но-
вітніх змінах законодавства щодо освіти 
осіб з ООП та знання закономірностей і 
сучасних досягнень у практичній роботі з 
дітьми, розумінні ролі особистості педагога 
у цьому процесі. 

Досліджено теоретичні засади впливу 
інноваційної діяльності в сфері спеціальної 
освіти на основі застосування тренінгових 
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технологій, охарактеризовано сутність тре-
нінгу як засобу розвитку професійної ком-
петентності майбутніх педагогів до інклю-
зивного навчання дітей з ООП. Науково 
обґрунтовано вибір саме компетентнісного 
підходу в тренінговій роботі. Визначено 
основні методи організації тренінгу – метод 
проблематизації та дедукції; виділено три 
блоки: вступний, основний та заключний. 
Основний блок – проблеми технології орга-
нізації навчання дітей з ООП в інклюзив-
ному освітньому середовищі розділено на 
тематичні інформаційні міні-лекції та 
практичні завдання для самостійного ви-
конання. При цьому особлива увага спря-
мована на рефлексійний етап шляхом опа-
нування техніками рефлексії щодо профе-
сійної діяльності, проявляти емпатію, толе-
рантне ставлення до осіб з ООП та спілку-
вання з учасниками освітнього процесу. 

Перспективою подальших розвідок має 
стати проблема більш предметного дослі-
дження процесу підготовки міждисциплі-
нарної команди вихователів, вчителів, аси-
стентів вчителя, логопедів та спеціальних 
психологів для спільної роботи в інклюзив-
ному середовищі. Одна із ефективних 
форм такої підготовки, що дозволить під-
вищити професійну компетентність членів 
команди в сфері інклюзивної освіти, –  
організація тренінгів. 
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PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD  
OF SPECIAL EDUCATION: OPPORTUNITIES FOR TRAINING TECHNOLOGIES 

Summary. Theoretical principles of training and edu-
cation of future teachers who are able to work on the 
basis of innovative approaches in the field of special 
education are considered. Based on the definition of con-
ceptual foundations, the problem of forming the ability of 
future teachers to restructure their own pedagogical activi-

ties taking into account socially significant goals and 
regulatory constraints, analyze, create and implement 
innovations that positively affect the development of in-
clusive education. Theoretical bases of influence of inno-
vative activity in the field of special education on the basis 
of use of possibilities of the training technologies leading 
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to use and approbation of special approaches to training 
for the purpose of inclusion in educational process of all, 
including persons with special educational needs are 
investigated.  

The purpose. Disclosure of the essence of training 
technologies as an effective means of forming the 
professional readiness of future teachers for innovative 
activities in the field of special education. The most effec-
tive paradigms of interpretation of training technologies in 
professional training of future teachers for innovative 
activities in the field of special education are highlighted, 
which allows to realize the necessary conditions for the 
development of their self-awareness as a guarantee of 
professional success. 

Results. Theoretical bases of influence of innovative 
activity in the field of special education on the basis of 
application of training technologies are investigated, the 
essence of training as means of development of profes-
sional competence of future teachers to inclusive training 
of children with special educational needs (SEN) is char-
acterized. The choice of the competence approach in train-
ing work is scientifically substantiated. The main methods 
of training organization are determined – the method of 
problematization and deduction; there are three blocks: 
introductory, main and final. The main block – the prob-
lems of technology of organization of education of children 
with SEN in an inclusive educational environment is di-
vided into thematic information mini-lectures and practical 
tasks for self-implementation. At the same time, special 
attention is paid to the reflection stage by mastering the 
techniques of reflection on professional activities, to show 
empathy, tolerance towards people with disabilities and 
communication with participants in the educational pro-
cess. 

Originality. Summarizing the above on the basis of 
analysis, systematization and generalization of source 
literature, we highlighted the theoretical foundations of 
training and education of future teachers, graduate stu-

dents, able to work on the basis of innovative approaches 
in the field of special education. 

Awareness of the importance of this process highlights 
the need for teachers of a new type, capable of socio-
pedagogical activities with a high level of integrated com-
petence and socio-pedagogical mobility. The latter in-
volves defining the conceptual basis for the formation of 
professional competencies as components of the integral 
on the basis of learning outcomes of higher education, 
namely knowledge, skills, communication and autonomy 
and responsibility. In particular, professional competence 
as the ability to understand the latest trends in special 
education, predict their potential consequences and model 
the modern educational process based on student 
achievement involves mastering thorough knowledge of 
the subject area with proper use of professional terminol-
ogy in practice. Equally important in this aspect are the 
ability to examine the educational environment, special 
literature, regulations, as well as to make informed deci-
sions based on the acquired professional knowledge in 
new conditions or in unfamiliar environments. 

Conclusion. The theoretical analysis of the basic con-
cepts revealed that one of the urgent problems of Ukraini-
an society at the present stage is the demand for integra-
tion of children with special educational needs by creating 
appropriate conditions for quality inclusive education. The   
prospect of further research should be a more substantive 
study of the process of preparing an interdisciplinary 
team of educators, teachers, teaching assistants, speech 
therapists and special psychologists to work together in 
an inclusive environment. One of the effective forms of 
such training, which will increase the professional compe-
tence of team members in the field of inclusive education, 
is the organization of trainings. 

Keywords: innovation activity; special education; pro-
fessional readiness; training technologies. 
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РІВНІ НАСТУПНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проаналізовано підходи до визначення на-
ступності для різних рівнів освіти, освітніх 
компонентів освітніх програм, тем.  

Окреслено для кожного з рівнів можливості 
реалізації принципу наступності та наведено 
приклади. 
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Постановка проблеми. Сучасні техно-
логії встановлюють високі вимоги до змісту 
освіти загалом та комп’ютерної освіти зок-

рема. Наразі випускник володіє сукупністю 
розрізнених знань і понять, у зв’язку з чим 
не може всебічно оцінити технології та ме-
тоди розв’язання конкретних практичних 
задач засобами комп’ютерних технологій. 
Існує чимало суперечностей між знаннями, 
що набуває майбутній фахівець в галузі 
комп’ютерних технологій та його вміннями 
застосовувати ці знання у майбутній про-
фесійній діяльності. Майбутній програміст 
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чи спеціаліст із захисту інформації, адміні-
стратор чи розробник баз даних, розроб-
ник і контент-менеджер сайтів чи тестува-
льник, вчитель інформатики чи викладач 
закладу позашкільної освіти може стати 
компетентним лише сам, випробувавши 
різні моделі поведінки у своїй галузі. 

Сучасна наукова картина світу ґрунту-
ється на визнанні фундаментальної ролі 
інформаційного фактору, інформаційних 
процесів у системах різної природи. Це 
визначає високе значення комп’ютерних 
наук для сучасного прогресу: адже саме 
комп’ютерні науки системно займаються 
вивченням законів протікання інформа-
ційних процесів. Більш того, розвиток IT-
сфери фактично є причиною технологічно-
го, економічного, інтелектуального розвит-
ку практично всіх країн світу. Комп’ютерні 
науки, а значить, автоматизація та управ-
ління, активно впроваджуються в усі сфе-
ри виробництва та визначають технологіч-
не ядро її інфраструктури. У зв'язку з цим, 
підготовка та навчання фахівців з 
комп’ютерних технологій залишаються і на 
сьогоднішній день актуальними для реалі-
зації сучасної освіти у закладах вищої осві-
ти. Така ситуація є типовою для більшості 
країн світу [1].  

На сучасному етапі розвитку системи 
вищої освіти, здійснюється перехід до но-
вих форм та методів навчання, що забез-
печують високий рівень компетентності 
спеціалістів. Метою підготовки кваліфіко-
ваних кадрів у системі вищої професійної 
освіти стає формування творчої особистос-
ті, підготовленої до професійної діяльності 
у швидко мінливих соціально-економічних 
та інформаційно-технологічних умовах. У 
моделях підготовки фахівця, на підставі 
яких будуються державні освітні стандар-
ти, відбувається зміщення акцентів з необ-
хідності формування фіксованої системи 
знань та умінь на опановування компетен-
ціями та досягненням рівня компетентнос-
ті у професійній галузі. При цьому важлива 
роль відводиться новим методам навчання, 
заснованим на принципах системності та 
наступності, які покликані сформувати 
уявлення про дисципліни, що вивчаються, 
в їх взаємозв'язку з майбутньою професій-
ною діяльністю. 

Сучасному інформаційному суспільству 
необхідні фахівці, які мають не тільки від-
повідно його професії предметну підготов-
ку на належному рівні, а й володіють роз-
виненими компетенціями у галузі комп’ю-
терних наук. В умовах реалізації безперер-
вної освіти в галузі комп’ютерних наук ве-
лике значення приділяється наступності 
навчання між різними ступенями освіти. 

Мета статті. Розглянути та обґрунтува-
ти рівні наступності професійної підготов-
ки майбутніх фахівців в галузі 
комп’ютерних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Історико-педагогічна ретроспек-
тива принципу наступності в освіті висвіт-
лена в роботі Л.А. Руденко та А.В. Литвин. 
Дослідники дійшли до висновку, що «на-
ступність змісту ступеневої професійної 
освіти передбачає встановлення певних 
співвідношень між метою, методами, засо-
бами, організаційними формами, що до-
зволяють моделювати кожний новий сту-
пінь з опорою на попередній досвід студен-
тів і таким чином полегшує їх адаптацію до 
умов навчання на наступному курсі або в 
новому навчальному закладі» [2, с. 141]. 

Застосування принципу наступності при 
викладанні природничих дисциплін визна-
чено в роботі В.В. Танської. Авторка зазна-
чає, що «забезпечення наступності в орга-
нізації природничої освіти дітей дошкіль-
ного закладу освіти – початкової школи – 
основної школи має здійснюватися цілесп-
рямовано та багатопланово» [3, c. 255]. При 
цьому дослідниця переходить від таких 
видів діяльності як спостереження та гра в 
початковій школі до вимірювання, дослі-
дження, експеримент, проектування, мо-
делювання тощо на рівнях середньої та 
старшої шкіл. 

С.Д. Цвілик досліджував методологічні 
аспекти наступності графічної підготовки 
вчителя трудового навчання у педагогічних 
закладах вищої освіти. Дослідник вказує, 
що «Принцип наступності відображає пе-
дагогічну вимогу поступового ускладнення 
навчального змісту, збільшення обсягу 
знань і повинен стати у професійній освіті 
принципом розвитку якісно нових стадій 
навчання. При реалізації цього принципу 
відображаються закономірні зміни струк-
тури, змісту навчального матеріалу і суку-
пності методів навчання, спрямованих на 
подолання суперечностей лінійно-
дискретного характеру навчання» [4,c. 473] 

Ґрунтовне дослідження реалізації прин-
ципу наступності у навчанні природознав-
ства і фізики і основній школі виконано 
Т.В. Волинець. Дослідниця прийшла до 
висновку, що реалізація принципу наступ-
ності у навчанні фізики в закладах серед-
ньої освіти ІІ ступеня, в умовах непере-
рвної системи освіти, «сприяє підвищенню 
рівня предметної компетентності учнів з 
фізики на кожному етапі природничої 
освітньої галузі» [5, c. 4]. Окрім того, було 
зроблено висновок, що «наступність являє 
собою інтегрований принцип, який є дос-
татньою умовою для забезпечення систе-
матичності, послідовності, доступності, 
актуалізації навчання. З’ясовано, що розрі-
знюють такі основні форми наступності, як 
горизонтальна та вертикальна, що має бути 
враховано при розробленні відповідних 
методичних підходів» [6, c. 209]. 

Подібні дослідження проводились і для 
галузі математика. Я.С. Гаєвець у своєму 
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дослідженні дійшла наступних результатів 
– проблему наступності у навчанні можна 
вирішити через «логічну побудову змісту 
навчального матеріалу, сучасні методичні 
підходи, оновлення системи навчальних 
завдань, удосконалення методичної підго-
товки майбутніх учителів…; трансформа-
цію змісту неперервної педагогічної освіти» 
[7, c. 140] 

Схожих висновків дійшли І.В. Михайле-

нко та В.О. Нестеренко. Автори стверджу-
ють, що «…використання професійно 

спрямованих завдань, історичних задач, 

наведення прикладів реалізації внутрішньо 

предметних та міжпредметних зв’язків на 

заняттях з вищої математики дозволить 

подолати відчуження навчальної програми 
з математики від повсякдення, як наслі-

док, сформувати позитивну навчальну мо-

тивацію у студентів до подальшого ви-

вчення вищої математики, сприяє реаліза-

ції наступності у вивченні математики на 
різних ступенях освіти» [8, c. 118]. 

Сучасна система освіти має висхідну 

структуру рівнів навчального (освітнього) 

процесу, що дозволяє відповідно до них 

виділити різні види наступності. Таким 

чином, може бути побудована наступна 
ієрархічна спадаюча структура видів на-

ступності: ступенів освіти; усередині сту-

пеня освіти; всередині циклу дисциплін; 

всередині дисципліни; всередині розділу. 

Для реалізації наступності необхідно ви-

значити початковий рівень у ієрархічній 

структурі видів наступності. Специфіка 

реалізації принципу наступності у вищій 

школі пов'язана, з його метою – формуван-

ня фахівця певного профілю відповідно до 

моделі, представленої у вигляді державного 

освітнього стандарту та спеціаліста з конк-
ретної спеціальності.  

Оптимальним для досягнення поставле-

ної мети є компетентнісний підхід. Саме 

даний підхід слугує підґрунтям наступніс-

ного підходу в підготовці майбутніх фахів-

ців в галузі комп’ютерних технологій. Його 
суть полягає в акцентуванні уваги на ре-

зультатах освіти, причому як результат 

розглядається не сума засвоєної інформа-

ції, а здатність людини діяти у різних ви-

робничих ситуаціях. Набір цих ситуацій 
залежить від видів діяльності та визнача-

ється державним стандартом спеціальності 

та соціальним замовленням. Результатом 

навчання є компетентний фахівець.  

У сучасній педагогічній літературі вка-

зується, що компетентність спеціаліста 
складається із трьох груп компетенцій – 

загальних (базових, ключових), загальноп-

рофесійних та вузькоспеціальних (предме-

тних); останні дві утворюють групу профе-

сійних компетенцій (притаманних конкре-
тному виду професійної діяльності) – їх 

особистісне присвоєння забезпечує форму-

вання професійної компетентності. 

 

Таблиця 1 

Порівняння змістових ліній  

шкільного курсу «Інформатика» та навчальних дисциплін  

на бакалаврському та магістерському рівнях 

Змістова лінія предмету «Інформатика» ОК ОПП «Середня освіта (Трудове навчання та техноло-
гії. Інформатика)», бакалаврського рівня освіти 

Інформація, інформаційні процеси, 
системи, технології 

ОК 4 «Інформатика та інформаційно-комунікаційні 
технології» 
ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 
ОК 32 «Безпека комп’ютерних систем і мереж» 

Комп’ютер як універсальний пристрій 
для опрацювання даних 

ОК 26 «Операційні системи» 
ОК 28 «Архітектура комп’ютера» 
ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 

Комп’ютерні мережі ОК 31 «Мережеві цифрові технології» 
ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 
ОК 32 «Безпека комп’ютерних систем і мереж» 

Інформаційні технології створення та 
опрацювання текстових документів, 
графічних зображень, числових даних, 
об’єктів мультимедіа, мультимедійних 
презентацій, систем управління базами 
даних 

ОК 30 «Програмне забезпечення» 
ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 

Комп’ютерне моделювання ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 

Основи алгоритмізації та програму-
вання 

ОК 29 «Мови програмування» 
ОК 27 «Шкільний курс інформатики з методикою ви-
кладання» 
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Розглядаючи наступність ступенів освіти 

в галузі комп’ютерних наук необхідно розг-

лядати змістові лінії, що проходять в шкі-

льному предметі «Інформатика», та у на-

вчальних дисциплінах з підготовки фахів-

ців на бакалаврському та магістерському 
рівнях. Порівняння відображено у таблиці 

1 на прикладі освітньо-професійної про-

грами «Середня освіта (Трудове навчання 

та технології. Інформатика)», бакалаврсько-

го рівня освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла 
Тичини [9]. 

Таким чином, з представлених в Таблиці 

1 даних видно, що під час навчання на 

бакалаврському освітньому рівні триває 

вивчення основних змістовних ліній інфо-

рматики, розпочатих у школі. Отже, вико-

ристовуючи курс інформатики середньої 

школи як основу для подальшого поглиб-

лення та розширення знань та розвитку 

необхідних умінь і навичок, цикл інформа-

тичних дисциплін у закладах вищої освіти 

повинен формувати у студентів рівень ін-

форматичної підготовки, необхідний для їх 

майбутньої професійної діяльності. 

Дослідження питання підготовки майбу-

тніх фахівців з урахуванням принципу 

наступності неможливе без опитувань та 

оцінювання рівнів отриманих компетент-

ностей. Під час анкетування було запропо-

новано стейкголдерам та майбутнім фахів-

цям відповісти на питання – за якими з 

наведених пунктів підготовка є недостат-

ньою:  

– готовність до самоосвіти; 

– готовність до розробки алгоритмів та 

програм 

– вибір засобів розв’язування задач; 

– розв’язання типових задач; 

– розв’язання міждисциплінарних задач; 
– володіння ІТ у професійні діяльності. 

Аналіз отриманих результатів (див. 

рис.1) свідчить про те, що думка випуск-

ників та їх майбутніх роботодавців не 

співпадає. Перше, на що необхідно зверну-

ти увагу, пов’язано з впевненістю випуск-
ників у формуванні здобутих компетентно-

стей (окрім розробки алгоритмів та про-

грам). Друге, змінені пріоритети вимог ро-

ботодавців до компетентностей майбутніх 

співробітників та бажань випускників. Не 
зважаючи на те, що освітні програми на-

разі містять достатню частину практичної 

підготовки, випускники все ще не відчули 

специфіки майбутньої професійної діяль-

ності або не можуть презентувати набуті 

компетентності під час професійної діяль-
ності. Третє, не зважаючи на те, що між-

дисциплінарній підготовці приділяється 

увага впродовж останніх 60-ти років необ-

хідно констатувати той факт, що 

розв’язування компетентнісних задач, по-
літехнічна підготовка, STEM-освіта все ще 

не досягли своєї головної мети. Навчальні 

дисципліни містять велику кількість теоре-

тичних задач або задач притаманних тіль-

ки дисципліні, що вивчається. Ми так і не 

домоглися формування світогляду майбут-
ніх фахівців побудованому на єдності ме-

тодів та підходів у різних галузях знань.  

 

Рис.1 Недоліки підготовки за думкою стейкголдерів та випускників 

Моніторинг здобувачів освіти, проведе-

ний протягом останніх років, демонструє, 

що у першокурсників, нажаль, на достат-
ньому рівні не сформований понятійний 

апарат, який необхідний для подальшого 

вивчення дисциплін інформатичного цик-

лу. Студенти не володіють знаннями, що 

необхідні для подальшого вивчення мов 

програмування, не приділяють значної 

уваги питанням логічних та фізичних ос-
нов функціонування комп’ютерної техніки, 

недостатня увага приділяється питанням 

кодування інформації. Не менш важливи-

ми є компетентності в галузі обробки та 
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перетворення інформації. Спільне викори-

стання даних різними засобами або покро-

кове перетворення даних різними засоба-

ми є необхідною складовою ІКТ-

компетентності майбутніх фахівців будь-

якого профілю підготовки. 
Експериментальна робота показала, що 

компетенція в галузі комп’ютерних наук як 

невід’ємна частина професійних компете-

нцій також, безумовно, повинна посилюва-

тися з кожним курсом навчання. Таким 

чином, здобувач освіти повинен отримати 
досвід вирішення завдань, аналогічних 

виробничим із застосуванням засобів ін-

формаційних технологій. Структуро-

логічна схема освітньої програми «Середня 

освіта (Трудове навчання та технології. 
Інформатика)» ([9]) в першому семестрі 

передбачає вивчення ОК 4 «Інформатика 

та інформаційно-комунікаційні технології». 

Саме цей освітній компонент відіграє роль 

введення до спеціальності в галузі 

комп’ютерних наук, формує основні понят-
тя та базові компетентності з інформацій-

них технологій. У третьому семестрі пропо-

нується для вивчення ОК 28 «Архітектура 

комп’ютера». Навчальна дисципліна перед-

бачає отримати наступні результати на-
вчання: «Здатність розвивати навички уч-

нів у виконанні практичних дій і 

розв’язанні творчих завдань; готувати 

школярів до засвоєння надбань культури 

праці, у тому числі технічної, економічної, 

враховуючи особливості дитячого сприй-
мання і рівень підготовки школярів, при-

щеплювати їм інтерес до техніки, до участі 

в творчій самостійній проєктно-

технологічній діяльності»; «здатність здійс-

нювати формування національної свідомо-
сті школярів; забезпечувати їх духовний та 

соціальний розвиток, соціальну орієнтацію 

на загальнолюдські цінності, реалізуючи 

завдання морального, трудового, естетич-

ного, економічного і правового виховання 

учнів»; «уміння формувати в учнів уявлен-
ня про техніку та технологічні процеси, 

соціальні явища та суспільні процеси і 

зв’язки». 

Наступний крок до підготовки майбут-

ніх фахівців передбачає вивчення ОК 26 
«Операційні системи», що узагальнює по-

няття програмного забезпечення, поглиб-

лює знання з системного програмного за-

безпечення та загальної конфігурації обчи-

слювальних систем. Логічним є наступний 

крок у вивченні програмного забезпечен-
ня, мається на увазі прикладного у ви-

вченні ОК 29 «Програмне забезпечення» та 

систем розробки програмного забезпечення 

через вивчення ОК «Мови програмування». 

ОК 32 «Безпека комп’ютерних систем і 
мереж», що вивчається у шостому семестрі 

формує компетентності, що відносяться до 

змістової лінії «Комп’ютерні мережі», а пог-

либлює ці знання ОК 31 «Мережеві цифрові 

технології», які вивчаються в сьомому се-

местрі. Повертаючись до шостого семестру 

необхідно зазначити, що саме на цьому 
етапі після вивчення дисциплін психолого-

педагогічного циклу необхідно перейти до 

узагальнення і систематизації отриманих 

знань. ОК 30 «Шкільний курс інформатики 

з методикою викладання» відповідно до 

принципу наступності може вивчатись 
лише після вивчення дисциплін психолого-

педагогічного циклу та проходження «На-

вчальної (пропедевтичної) практики» (ОК 

36, 4 семестр). Наступним фінальним кро-

ком підготовки є ОК 40 «Виробнича (педа-
гогічна) практика з інформатики». 

Як уже зазначалось, принцип наступно-

сті може бути застосовано не тільки на рі-

внях освіти або на рівні дисциплін освіт-

ньої програми, не менш важливим етапом 

підготовки майбутніх фахівців в галузі 
комп’ютерних наук полягає у його застосу-

ванні в рамках однієї навчальної дисциплі-

ни. Зрозуміло, що аксіоматичний метод 

побудови сучасної науки стає підґрунтям 

для розробки тем навчальної дисципліни та 
впливає на перелік тем, що пропонуються 

для вивчення. Зазвичай контактних годин 

недостатньо для повного та всебічного ви-

вчення навчального матеріалу, Для вирі-

шення цього питання використовують са-

моосвітню діяльність майбутніх фахівців. 
Самостійна робота, організована у навча-

льній діяльності, сприяє досягненню такого 

рівня розвитку її суб’єкта, коли він виявля-

ється спроможним самостійно ставити ме-

ту діяльності, актуалізувати необхідні для її 
реалізації знання та способи діяльності; 

коли майбутній фахівець може планувати 

свої дії, коригувати їх, співвідносити отри-

маний результат із метою. 

Перед викладачем стоїть ряд методич-

них завдань та розвитку у студентів: 
– умінь та навичок критичного мислення 

в умовах роботи з великими обсягами ін-

формації; 

– навичок самостійної роботи з навчаль-

ним матеріалом з використанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій; 

– навичок самоосвіти, самоконтролю, 

роботи в команді; 

– здібності до академічної мобільності; 

– умінь виявляти у професійній ситуації 

проблему, формулювати її у вигляді профе-
сійного завдання та кооперативно вирішу-

вати та ін. 

Факт формування перерахованих умінь 

та навичок дозволяє говорити про готов-

ність студента до виконання аудиторної та 
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позааудиторної самостійної роботи. Під 

готовністю до самостійної роботи дослід-

ники розуміють здатність студентів самос-

тійно працювати з інформаційними пото-

ками, освоювати необхідні знання, прий-

мати професійно значущі рішення, розви-

вати різноманітні зв’язки та відносини 

щодо виконання професійного завдання як 

у знайомих, так і незнайомих професійних 

ситуаціях. 

Основою підготовки здобувачів освіти є 

самостійна робота, яка, поряд із традицій-

ними технологіями, підтримується техноло-

гіями дистанційної освіти та полягає у на-

ступному: 

– самостійній роботі студентів з теорети-

чним матеріалом; 

– підготовці до семінарських або прак-

тичних занять; 

– роботи з комп’ютерними тренажерами 

та імітаційними моделями; 

– поточному і проміжному самоконтролю 

знань за допомогою комп’ютерного тесту-

вання; 

– підсумковий контроль у формі вико-

нання студентської дослідницької роботи 

(магістерської дисертації). 

Правильно організована самоосвітня ді-

яльність майбутніх фахівців повинна реалі-

зовувати принцип наступності задля роз-

ширення та поглиблення тем винесених на 

розгляд в навчальній дисципліні. Напри-

клад при вивченні теми «Технології обробки 

текстової інформації» на самостійну роботу 

доцільно винести наступні питання: відк-

риті стандарти текстових документів, віль-

но розповсюджувані текстові процесори, 

особливості обробки текстової інформації 

за допомогою хмарних сервісів (див. [10]). 

При цьому результатом виконання цих 

самостійних задач повинно бути не тільки 

ознайомлення з існуючими програмним 

засобами та сервісами, а й створення елек-

тронного освітнього ресурсу довідкового 

характеру за цією темою, що може бути 

використано під час наступної професійної 

діяльності (навіть під час навчальної прак-

тики).  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Наступність у підготовці май-

бутніх фахівців у галузі комп’ютерних наук 

може бути досягнута, на наш погляд, при 

чіткій орієнтації на сформованість рівнів 

інформаційно-комунікаційної компетенції, 

причому базовий рівень повинен формува-

тися на етапі навчання на освітньому рівні 

загально середня освіта, а підвищення рів-

ня на етапі здобуття бакалаврського та 

магістерського рівнів. Принцип наступнос-

ті може бути реалізований на різних рів-

нях, – чим вище рівень тим більше він охо-

плює елементів, що приймають участь у 

формуванні майбутнього фахівця. Окрім 

того необхідно враховувати наступні на-

прями: удосконалення навчально-

пізнавального процесу відповідно до зрос-

таючих вимог інформаційного суспільства; 

зміцнення єдності теорії та практики, ор-

ганічне поєднання високого теоретичного 

рівня викладання з виробленням у здобу-

вачів міцних практичних знань, умінь та 

навичок; вдосконалення довгострокового 

планування та прогнозування розвитку 

загальної середньої та вищої освіти з ура-

хуванням мінливих потреб суспільства. 
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LEVELS OF FOLLOW-UP PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF 
COMPUTER TECHNOLOGIES 

Summary. Introduction. The modern information so-

ciety needs specialists who not only have appropriate 

training at the appropriate level in accordance with their 

profession, but also have developed competencies in the 

field of computer science. In the context of continuing 

education in the field of computer science, great im-

portance is attached to the continuity of learning between 

different levels of education. 

The purpose of the article. To consider and substanti-

ate the levels of continuity of professional training of 

future specialists in the field of computer technology. 

The methods of comparison, analysis, synthesis, sur-

vey. 

Result. The possibility of applying the succession ap-

proach at different levels is determined 

Originality. At different levels of education, different 

educational programs, on different educational compo-

nents of educational programs, on different topics it is 

necessary to introduce the principle of continuity. 

Conclusion. Continuity in the training of future special-

ists in the field of computer science can be achieved, in 

our opinion, with a clear focus on the formation of levels of 

information and communication competence, and the 

basic level should be formed at the stage of education at 

the secondary level. obtaining bachelor's and master's 

degrees. The principle of continuity can be implemented at 

different levels – the higher the level, the more it covers 

the elements involved in shaping the future specialist. 

Keywords: continuity; training of specialists; compe-

tence. 
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THE DIDACTIC TEACHING CONCEPT BASED ON COMPUTER TECHNOLOGIES 

IN THE CONTEXT OF THE METHODOLOGY AND TECHNOLOGIES 
OF CREATION AND TEACHING EDUCATIONAL COURSES 

AT ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION 

The article deals with the introduction of new in-
formation technologies in education, which has led 
to the emergence of new educational technologies 
and forms of learning that are based on electronic 
means of information processing and transmission. 
The focus is on a number of issues related to the 
ever-increasing flow of new information, the com-
plexity of knowledge, the lack of illustrative materi-
al, and the emergence of multimedia tools and 
technologies to solve these problems. The situation 
is also emphasized that arises with the use of com-
puters in the learning process. The main feature 
that distinguishes the computer from the usual 
technical means of learning is the ability to organ-
ize a human dialogue with the computer through 

interactive programs. It is specified that in the pres-
ence of a interactive programs, the computer can 
act as an intermediary between the teacher and the 
student, and take over part of the learning process. 
It is noted that the use of computer tools requires a 
different form of knowledge, the organization of 
students’ cognitive activities and the choice of 
teaching methods. The main provisions of the form 
of learning with the use of computer tools, which 
contains a certain didactic concept, are singled out 
which can be formulated as follows: 1) the learning 
process is based mainly on the student’s inde-
pendent cognitive activities; 2) the student’s cogni-
tive activities must be active; 3) training should be 
personality-oriented. In addition, the following prin-
ciples of creating e-learning tools are defined: 1) the 
principle of distribution of educational material; 2) 
the principle of interactivity of educational material; 
3) the principle of multimedia presentation of educa-
tional information; 4) the principle of adaptability to 
the student’s personality traits. 

Keywords: education; information technologies; 
educational technologies; electronic means of teach-
ing; illustrative material; multimedia tools; multi-
media technologies; learning process; interactive 

programs; computer; cognitive activities; teaching 
methods; e-learning tools; educational material. 

 

Formulation of the problem. The intro-

duction of new information technologies in 
education has led to the emergence of new 

educational technologies and forms of educa-

tion based on electronic means of processing 

and transmitting information. The emergence 

of powerful computer multimedia systems 

and interactive computer programs has be-
come the basis for the intensive development 

of distance learning (DL). But, despite the 

variety of technical means and technologies 

used in the educational process, it should be 
noted that the quality of training depends 

primarily on the perfection of the educational 

material, the form of its presentation and the 

organization of the educational process. 

Therefore, even in the traditional teaching 

scheme, there are many problems associated 
with the constantly growing flow of new in-

formation, the complication of knowledge, 

and the lack of illustrative material. In these 

conditions, the emphasis on intensive inde-

pendent work does not give positive results 
for the same reasons. 

The advent of multimedia tools and tech-

nologies can solve these problems. The intro-

duction of a computer into the educational 

process not only frees the teacher from rou-

tine work in organizing the educational pro-
cess, it makes it possible to create rich refer-

ence and illustrative material presented in 

the most diverse form: text, graphics, anima-

tion, sound and video elements. Interactive 

computer programs activate all types of hu-
man activities: mental, speech, physical, per-

ceptual, which speeds up the process of mas-

tering the material. Computer simulators 

help to acquire practical skills. Interactive 

testing systems analyze the quality of 

knowledge. The use of multimedia tools and 
technologies makes it possible to build such 

a training scheme in which a reasonable 

combination of conventional and computer 

forms of organizing the educational process 

gives a new quality in the transfer and assim-
ilation of the knowledge system. Such tech-

nologies are especially relevant in distance 

learning, where the possibility of obtaining 

high-quality education from remote educa-

tional centers is realized. 

However, the creation of effective comput-
er-based teaching tools is a rather difficult 

and time-consuming job. This is especially 

true for multimedia programs. 

Firstly, the teacher who is the creator of 

multimedia requires more than just profes-
sional knowledge; he/she needs to have 
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knowledge in the field of computer technolo-

gy, design, screenwriting and acting and 

many others, knowledge and skills, which are 

sometimes far from his/her main profession. 

Therefore, as a rule, a multimedia project is 

carried out by a team of authors. 
Secondly, to create multimedia programs, 

modern tools and software are needed, which 

are distinguished by a high level of prices. As 

a result, the creation of multimedia is only 

within the power of specialized teams that 

have the necessary hardware and software. 
Nevertheless, the course author plays a 

very important role in this team. Possessing 

the primary material and knowing how to 

build the learning process, he/she is a cen-

tral figure in the team of authors. It is he/she 
who develops the course multimedia script 

and determines the ways of its presentation. 

But for this, the author of the course must 

have a certain knowledge of software and 

hardware and multimedia creation technolo-

gies. 
Analysis of recent research and publica-

tions. Enough literature on computer train-

ing tools has recently appeared [1-6]. Most of 

the authors of these books pay attention to 

questions of a methodological and didactic 
nature, which are common to any education-

al medium. There is practically no analysis of 

the use of electronic teaching aids in the ed-

ucational process. 

The purpose of the proposed study is to 

describe the didactic teaching concept based 
on computer technologies in the context of 

the methodology and technologies of creation 

and teaching educational courses at estab-

lishments of higher education. 

Presenting main material. Despite the 
fact that technical teaching aids (TTA) are 

actively used in the educational process, they 

are an auxiliary didactic tool. The decisive 

role in traditional teaching belongs to the 

teacher who is the interpreter of knowledge 

[7]. Communication between a teacher and a 
student forms the basis for the transfer of 

information, an important feature of which is 

the availability of prompt feedback. However, 

from the earliest stages of the development of 

communication means in interpersonal rela-
tions, mediated communication with feed-

back divided in time is used. It is this that is 

the basis of distance learning. Obviously, the 

psychological and informational richness of 

mediated communication depends on the 

level of technical means used in this case. 
But even with the most sophisticated means 

of communication, the use of traditional 

teaching methods based on the teacher-

student dialogue will not give the effect of 

direct communication, not to mention the 
manifold increasing cost of such technology. 

A different situation arises with the use of 

a computer in the educational process. The 

main feature that distinguishes a computer 

from conventional TTA is the ability to organ-

ize a dialogue between a person and a com-

puter through interactive programs. In the 
presence of a telecommunication channel, a 

computer can both act as an intermediary 

between a teacher and a student, and take 

on a part of the educational process. The 

computer has the ability for this to store and 

efficiently process information presented in 
multimedia form. The ability to access remote 

databases (electronic libraries) via the Inter-

net, the ability to communicate with any 

partners through electronic conferences, the 

ability to transfer information in any form 
and of any volume should be added to this. 

Thus, the computer can not only be used as 

a didactic tool in the traditional learning pro-

cess, but also realize with its help the possi-

bility of learning at a distance, which is not 

inferior in quality to the technologies of full-
time education. 

Of course, the content of education and its 

goals do not depend on the form of educa-

tion. However, the use of computer tools re-

quires a different form of knowledge repre-
sentation, the organization of students’ cog-

nitive activities and the choice of teaching 

methods. 

First of all, this is due to the emergence of 

the possibility of optimizing the educational 

process by transferring its center of gravity to 
the students’ independent work, enhancing 

these activities and increasing its efficiency 

and quality. The use of computer tools allows 

one to receive primary information not only 

from the teacher, but also with the help of 
interactive training programs that help the 

student, with a certain degree of competence, 

to master a particular discipline. Having un-

limited space and time frames for obtaining 

information, a student in the process of in-

dependent work can be in constant consulta-
tion with various sources of information. In 

addition, the computer allows one to con-

stantly exercise various forms of self-control, 

which increases the motivation of cognitive 

activities and the creative nature of learning. 
The next important consequence of the 

use of computer tools is the use of innovative 

teaching methods, which are of a collective 

research nature. These methods take an ac-

tive form aimed at finding and making deci-

sions as a result of independent creative ac-
tivities [8]. 

Teaching with the use of computer tools 

refers to the class of intensive methods, how-

ever, the use of hypertext structures of edu-

cational material allows one to create an 
open system of intensive learning, when the 
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student is given the opportunity to choose a 

suitable program and learning technology, 

i.e. the system is adapted to the student’s 

individual capabilities. Education becomes 

flexible, not bound by a rigid curriculum and 

mandatory classroom activities. 
As technology improves, the role of the 

teacher is increasingly reduced to managing 

the educational process, but this does not 

diminish his/her influence in cognitive activi-

ties and does not oust him/her from the edu-

cational process. 
Thus, the form of teaching with the use of 

computer tools differs from the existing ones 

both in the organization of the educational 

process and in teaching methods. This form 

of education is based on a certain didactic 
concept, the main provisions of which can be 

formulated as follows: 

1. The learning process is based mainly on 

the student’s independent cognitive activities. 

This principle determines the attitude of 

the subjects of the learning process and the 
teacher’s role in the learning process. Un-

doubtedly, personal communication between 

a teacher and a student is an invaluable 

quality of full-time education and it will never 

be replaced by a student’s communication 
with any, even the most intelligent, machine. 

However, in such a pedagogical situation, 

the decisive factor is the teacher’s talent, 

which in the conditions of mass education 

does not have the same effect as in individu-

alized teaching. 
If, however, the goal is to maximize the 

disclosure of the student’s creative abilities, 

then it is necessary to create such an educa-

tional environment that would maximally 

contribute to this. And here, first of all, it is 

necessary to ensure maximum student ac-

cess to educational information. Modern tools 

and technologies allow one to do this. Now 

almost all educational establishments of 

higher professional education have infor-

mation resources provided with means of 

remote access via the Internet. In this case, 

the main technical training tool is a comput-

er. The teaching functions of a computer are 

implemented through computer training pro-

grams (CTP). Having various purposes (theo-

retical material, simulators, control pro-

grams), these training programs have such 

an important common property as interac-

tivity. It is this property of the program that 

helps to reproduce the effect of teacher-

student communication. The development of 

CTP is a rather complicated procedure, but 

the main element in it is the teacher’s partic-

ipation. This makes it possible to transfer the 

teacher’s pedagogical individuality to the 

computer program, that is, what is the basis 

of the pedagogical school in traditional peda-

gogy. 

Creation of computer training programs 
requires from the teacher certain specific 

knowledge in the field of information technol-

ogies, but the most important thing here is to 

understand that CTP requires a different or-

ganization (structuring) of educational mate-

rial. 
So, what is the teacher’s role in this learn-

ing environment, which is a sea of infor-

mation, means of access to it and training 

programs. 

The first is the management of the educa-
tional process, which includes consulting 

students at all stages of the curriculum and 

monitoring the quality of students’ 

knowledge. In this case, the function of the 

interpreter of knowledge, which in the tradi-

tional disciplinary model of teaching belongs 
to the teacher, passes in this (information) 

model [7] to the student himself/herself. 

The second, and no less important, is the 

teacher’s educational function. Education is 

a complex and multifaceted process of devel-
opment of professional and personal quali-

ties, and “live” communication in the process 

of upbringing a personality is the basis of the 

existence of human society. In distance 

learning, direct communication between a 

teacher and a student will not be canceled at 
all. Just how intense it should be depends on 

many factors. 

There are two possibilities to partially 

compensate for the absence or deficiency in 

direct (physical) communication between the 
teacher and the student. 

The first one is the organization of their 

communication by means of network tech-

nologies (mail technologies, video and sound 

conferences), among which the most effective 

and as close as possible to face-to-face one is 
video conferencing. But its implementation is 

hindered by technical factors. 

Another possibility of organizing commu-

nication between a teacher and students is a 

tutorial as a system of support and accom-
paniment of the educational process through 

tutors (teachers – consultants). 

The tutors’ functions are described in suf-

ficient detail in the literature [7]. It is im-

portant to understand that the regulation of 

these functions is rather arbitrary and, in 
fact, is determined by the tutors’ professional 

qualities. 

2. The student’s cognitive activities must 

be active. 

The active nature of computer-based 
learning is closely related to the principle of 

self-education. Self-education is impossible 
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without the student’s active participation in 

the educational process. Active participation 

is primarily determined by intrinsic motiva-

tion, expressed as a desire to learn [8; 9]. 

Distance learning requires active cognitive 

independent thinking activities. Therefore, 
with distance learning, it is necessary to use 

such methods and technologies that contrib-

ute to the ability to independently obtain the 

necessary information, isolate problems and 

ways to rationally solve them, critically ana-

lyze the knowledge gained and apply it in 
practice and to obtain new knowledge. 

According to I.Ya. Lerner and M.M. Skat-

kin, there are five general didactic methods, 

determined by the nature of the trainees’ 

activities: explanatory-illustrative, reproduc-
tive, problem presentation, partly explorato-

ry, research. These methods are effectively 

used in traditional pedagogy [10]. 

Among them, a special place is occupied 

by productive methods based on the stu-

dent’s active participation in the educational 
process. Active teaching methods by the type 

of communication between a teacher and a 

student belong to the “many to many” group 

and are subdivided into: role-playing games, 

discussion groups, forum, project groups, 
etc. Without dwelling on the characteristics 

of these methods (their description can be 

found in [8; 9; 11], we note that in distance 

learning they can be effectively used even in 

the so-called virtual classrooms, when stu-

dents are separated in time and space. 
The basis for the implementation of these 

methods is telecommunication networks and 

information technologies of network learning. 

3. Teaching should be student-centered. 

The concept of “student-centered learning” 
presupposes the differentiation and individu-

alization of learning, depending on the stu-

dent’s psychological and pedagogical proper-

ties. 

Increasing the effectiveness of the educa-

tional process is possible only on the basis of 
individualization of educational and cognitive 

activities. Such personified training in condi-

tions of mass demand is possible only on the 

basis of high teaching technologies, built on 

computer tools and technologies. 
It is obvious that the new computer form 

of education can be used both within the 

walls of the university and outside it. It is 

quite clear that learning with the use of com-

puter technologies ultimately leads to a 

change in the educational paradigm [8], the 

core of which is individualized learning in a 

distributed educational and communicative 

environment. And in this respect, the concept 

of distance and time loses its primary mean-

ing: it becomes unimportant where the 

source of information is located – in the next 

room or across the ocean. 

Computer-based education is largely 

based on technical infrastructure: the com-

puter (as a tool for posting and presenting 
educational information) and computer net-

works (as a means of accessing it). Therefore, 

one of the principles that must be taken into 
account when creating e-courses is the prin-
ciple of distribution of educational material. 

Information learning resources can be di-
vided into two groups: located directly at the 

student (local components) and located on 

the computers of the training center (network 

components). The way information is placed 

imposes certain requirements on the tech-

nologies for creating resources and accessing 
them. 

Local components include printed materi-

als, audio and video recordings on magnetic 

tape, and information on computer-readable 

media (hard disks and laser disks). 
Computer technologies for preparing 

printed products are now widespread. They 

allow the author to independently prepare 

and print his/her text. 

The technologies of recording video and 

audio material is well established. Methods of 
their use in the educational process have 

also been developed. 

Computer training programs have also 

been used in education as additional teach-

ing aids for a long time. However, in distance 

learning, the computer becomes the main 

didactic tool and instead of scattered training 

programs, an integral interactive course is 

needed, which presents all the educational 

information with sufficient completeness. The 

principle of interactivity of educational materi-

al is the second important principle that 

should be taken into account when develop-

ing educational and methodological support 

for distance education. 

A large amount of information requires the 

use of an appropriate medium. Well estab-

lished and widespread CD-ROM technology is 

well suited for multimedia courses. An inter-

active multimedia course makes it possible to 

integrate various environments for presenting 
information – text, static and dynamic 

graphics, video and audio recordings into a 

single complex that allows the student to 

become an active participant in the educa-

tional process, since information is issued in 
response to his/her corresponding actions. 

The use of multimedia makes it possible to 

take into account the individual characteris-

tics of the perception of information to the 

maximum extent, which is extremely im-

portant in the computer-mediated transfer of 
educational information from the teacher to 
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the student. Thus, the third principle that 

should be taken into account when creating 
an electronic course is the principle of multi-
media presentation of educational information. 

To create multimedia courses, specialized 

(authoring environments) or universal (pro-

gramming systems) tools are used. The for-
mer are designed for “programming without 

programming”, i.e. the program is created 

automatically by the authoring environment. 

To work with the latter, knowledge of the 

programming language is required. 
The advent of modern visual design sys-

tems, such as Visual Basic or Delphi, largely 

removes the differences between these tools, 

since they allow one to develop an interface 

interactively. At the same time, they do not 

limit freedom to ready-made solutions. 
Information-and-communication technol-

ogies (ICT) are the basis of the online cours-

es. Telecommunication technologies are used 

to deliver educational materials or organize 

controlled access to them. 
Various HTML editors are widely used to 

create educational materials provided in the 

form of Internet resources. The use of script-

ing languages allows one to make an HTML 

document interactive and provide infor-

mation transfer to the server. However, keep 
in mind that the most common browsers In-

ternet Explorer and Netscape Communicator 

use different versions of HTML, so one should 

not use markup commands when preparing 

one’s materials that are not included in the 

many commands supported by both brows-
ers. It should also be noted that the HTML 

language is developing quite dynamically, so 

that documents that satisfy the new lan-

guage standard may not be rendered correct-

ly by older versions of browsers. 
When deciding on the provision of educa-

tional materials via the Internet, it is neces-

sary to take into account that a long wait for 

a server reaction, a disconnection of the con-

nection and similar situations associated 

with the use of on-line technologies with poor 
quality of telecommunication channels, dis-

rupt the normal course of the educational 

process and negatively affect the student’s 

attitude to network access. In addition, the 

use of browsers for viewing imposes addi-
tional restrictions on the nature of the 

presentation of educational information. 

It should be noted that the programming 

systems used to create local components 

make it possible to include access to Internet 

resources in a multimedia course, integrating 
network and local resources. 

Any new form of education, including dis-

tance learning, requires the creation of a 

psychological-and-pedagogical basis, without 

which it is impossible to talk about the suc-

cess and quality of the educational process. 

Therefore, one should also highlight a num-

ber of psychological principles that affect the 

success and quality of distance learning. 

A special place is occupied by the problem 

of technological implementation of taking 
into account a person’s psycho-physiological 

characteristics when developing a course. 

The success of learning is mainly associ-

ated with the peculiarities of the sensory-

perceptual processes that determine the per-

ception of information and constitute the 
processes that create the ability to retain 

information in memory and reproduce it. 

Modern learning technologies based on 

the ubiquitous use of computing technologies 

have potentially tremendous potential. How-
ever, the full use of computerized technolo-

gies requires a serious study of the problem 

of interaction between humans and technical 

means. In fact, we are talking about the for-

mation of a biotechnical system in which 

controlled information flows are distributed 
in some way. The complexity of such a com-

plex with non-optimal use of the student’s 

psycho-physiological capabilities may be ex-

cessive. This leads, as practice shows, to a 

low efficiency of the learning process. This 
very reason, in many cases, serves as the 

basis for the rejection of automated technolo-

gies in education. 

The amount of information offered to stu-

dents over a certain period of time varies 

greatly depending on their individual charac-
teristics. There are a number of formal tech-

niques that make it possible to find out the 

existing level of knowledge, however, experi-

enced teachers “intuitively” feel the mood of 

the audience, its contact, readiness to per-
ceive the material and accordingly adjust the 

course of the lesson. This is one of the prob-

lems of automated learning systems, as there 

is no feedback, the computer cannot feel a 

person’s emotional state. The situation is 

aggravated by the fact that the perception of 
new information has several phases. A dose 

of information processed by the body for a 

fixed period of time forms an information 

load. The positive or negative impact on the 

body of the given load depends on the ratio of 
orientational and defensive reactions. Infor-

mation load is considered positive if, by caus-

ing orienting reactions, it affects the defen-

sive reflex to a minimum extent. Obviously, 

high efficiency of the learning process can be 

achieved only if there is no information over-
load. 

The main problem on the way of training 

optimization from the point of view of the 

preservation and development of adaptive 

reserves is the assessment and correction of 
a person’s state in the process of acquiring 
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new knowledge. Hence follows the fourth 

principle that should be taken into account 
when developing an electronic course, i.e. the 
principle of adaptability to the student’s per-
sonality traits. 

Conclusions. Summarizing the above 

mentioned, we can conclude that despite the 
decisive role of independent work in teaching 

with the use of computer technologies, the 

main subjects of the educational process are 

the student and the teacher. A student’s par-

ticipation in cognitive activities on an equal 
basis with a teacher is one of the conditions 

for quality education both in the traditional 

system and in preschool education. There-

fore, the main requirement for distance 

learning technologies is to maintain the 

benefits of face-to-face distance learning. The 
use of the principles formulated above in the 

development of educational-and-

methodological support allows meeting these 

requirements to the maximum extent. 

Further directions of research. These re-
sults can form the basis for the development of 

the classification of electronic teaching means. 
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Анотація. У статті йдеться про впровадження 

нових інформаційних технологій в освіту, що приве-

ло до появи нових освітніх технологій та форм на-

вчання, які базуються на електронних засобах обро-

бки та передавання інформації. Зосереджено увагу 

на низці проблем, пов’язаних із постійно зростаю-

чим потоком нової інформації, ускладненням знань, 

відсутністю ілюстративного матеріалу, а також 

на появі мультимедіа засобів і технологій, що дозво-

ляють вирішити ці проблеми. Також наголошується 

на ситуації, що виникає з використанням 

комп’ютера в навчальному процесі. Головною особливі-

стю, що відрізняє комп'ютер від звичайних технічних 

засобів навчання є можливість організації діалогу лю-

дини з комп’ютером за допомогою інтерактивних 

програм. Уточнено, що за наявності телекомуніка-

ційного каналу комп’ютер може виступати посере-

дником між викладачем і студентом, і брати на 
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себе частину навчального процесу. Зазначено, що 

застосування комп’ютерних засобів потребує іншої 

форми подання знань, організації пізнавальної діяль-

ності студентів та вибору методів навчання. Виок-

ремлено основні положення форми навчання із за-

стосуванням комп’ютерних засобів, що містить у 

собі певну дидактичну концепцію, які можна сфор-

мулювати таким чином: 1) процес навчання буду-

ється здебільшого на самостійній пізнавальній дія-

льності студента; 2) пізнавальна діяльність студе-

нта повинна мати активний характер; 3) навчання 

має бути особистісно-орієнтованим. Крім того, 

визначено такі принципи створення електронних 

навчальних засобів: 1) розподіленості навчального 

матеріалу; 2) інтерактивності навчального матеріа-

лу; 3) мультимедійного подання навчальної інформації; 

4) адаптивності до особистісних особливостей сту-

дента. 

Ключові слова: освіта; інформаційні технології; 
освітні технології; електронні засоби навчання; ілюст-
ративний матеріал; мультимедійні засоби; мульти-
медійні технології; навчальний процес; інтерактивні 
програми; комп’ютер; пізнавальна діяльність; мето-
ди навчання; електронні інструменти навчання; 
навчальний матеріал. 

 
Одержано редакцією 14.11.2021 

Прийнято до публікації 24.11.2021  

 
 
 
DOI 10.31651/2524-2660-2021-4-56-63 
ORCID 0000-0003-3802-6145 

БІЛИК Людмила Іванівна 

докторка педагогічних наук, професорка, 
професорка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування, 

Черкаський державний технологічний університет 
e-mail: bilyk218@ukr.net 

ORCID 0000-0002-0664-8508 

ЧЕМЕРИС Інгріда Альгімантівна 

кандидатка біологічних наук, доцентка, 
доцентка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування, 

Черкаський державний технологічний університет 
e-mail: ichemerys@ukr.net 

ORCID 0000-0001-5702-6840 

КЛЮЧКА Світлана Іванівна 

кандидатка педагогічних наук, доцентка,  
доцентка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування, 

Черкаський державний технологічний університет 
e-mail: svitkl.76@gmail.com 

УДК [378.016: 502]:630(045) 

ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

На підставі аналізу науково-педагогічних 
джерел, вивчення особливостей професійної 
підготовки бакалаврів спеціальності «Лісове 
господарство» досліджено та обґрунтовано 
методологічні аспекти еколого-освітнього по-
тенціалу лісогосподарської галузі в контексті 
реалізації стратегії сталого розвитку.  

Проаналізовано перспективність прикладно-
го аспекту когнітивного та праксеологічного 
компоненту фахівця лісівничої галузі й впрова-
дження практичного досвіду ведення лісового 
господарства, здатність проектувати та ада-

птувати набуті знання для аналізу біологічних 
явищ і процесів, їх біометричної обробки та 
математичного моделювання.  

Виокремлено розуміння і здатність здобува-
чів до аналізу лісостанів та закономірності 
розвитку лісових біогеоценозів з врахуванням 
екологічних чинників при оцінці економічної 
ефективності, особливості підвищення проду-
ктивності насаджень та їх біологічної стійкос-
ті, ощадливе, на екологічних засадах, викорис-
тання лісових ресурсів.  

Схарактеризовано головне завдання у підго-
товці здобувачів вищої освіти, пов’язане з виро-
бничою діяльністю, а саме вміння своєчасно і 
реально оцінити вплив процесів техногенезу на 

стан лісових екосистем та виявляти еколого-
економічні ризики.  

Досліджено нові підходи та методології орга-
нізації освітнього процесу, серед яких, заслуго-
вує на увагу система використання елементів 
дуальної освіти, як цілісного поєднання посту-
повості набуття необхідних знань, що закріп-
люються практичними вміннями та навичка-
ми безпосередньо на місцях роботи майбутніх 
фахівців, а саме на лісогосподарських підприєм-
ствах.  

Ключові слова: еколого-освітній потенціал; 

лісогосподарська галузь; сталий розвиток; фа-
хова підготовка;  організація освітнього процесу; 
дуальна освіта; виробничий процес галузі. 

 

Постановка проблеми. Нове тисячоліт-

тя породило і нові проблеми людської циві-
лізації, які ставлять на карту нашого буття 

вибір між можливістю подальшого гідного 

існування чи занепад як біологічного виду, 

що являється нормальним і реальним біос-

ферним процесом появи та зникнення біо-
логічних видів в безкінечному процесі іс-

нування життя на нашій планеті. Система-

тична щоденна господарська діяльність 

mailto:svitkl.76@gmail.com
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людей призвела до виснаження природних 

ресурсів, забруднення довкілля та звела 

майже нанівець рівень добробуту життя 

людства з безкінечними кризами, катаст-

рофами, хворобами. Останні світові події, 

пов’язані з неконтрольованим розповсю-
дженням вірусної інфекції, довели просту 

істину, що ніяке економічне зростання, 

майнові статки, надмірні матеріальні блага 

і споживацькі пріоритети не в силі проти-

стояти законам розвитку Всесвіту, які ви-

магають узгоджувати, корелювати будь-які 
дії антропогенного впливу з законами роз-

витку біосфери – глобальної екосистеми 

нашої планети. Виходячи із основних їх 

постулатів ми мали б знати, що відповідно 

закону системного доповнення підсистеми 
однієї системи в своєму розвитку сприяють 

одна одній, і в цілому – розвитку самої сис-

теми. Це означає, що економічний чинник 

розвитку людства є лише підсистемою на-

шого біосферного життя і який повинен 

розвиватись та зростати лише у відповід-
ності із закономірностями розвитку біос-

фери, враховуючи її обмеження та можли-

вості. Тому економічне процвітання будь-

якої держави є залежним  від природних 

ресурсів, яке є своєрідним обмежуючим 
фактором такого процвітання. 

Мета статті. Розглянути та 

обґрунтувати методологічні аспекти еколо-

го-освітнього потенціалу лісогосподарської 

галузі для реалізації стратегії сталого роз-

витку в процесі фахової підготовки. 
Виклад основного матеріалу. Вже по-

чинаючи з середини ХХ сторіччя вчені сві-

ту почали звертати увагу на недосконалість 

та необхідність зміни класичної економіч-

ної парадигми розвитку на нову економіч-
ну модель сталої економіки ,суть якої поля-

гає саме в такому використанні природних 

ресурсів, який би і забезпечував достатній 

добробут та якість життя населення, але й 

разом з тим знаходився в межах екологіч-

них можливостей біосфери, не спричиняю-
чи деградацію довкілля.  

На основі досліджень неурядової міжна-

родної організації – Римського клубу, яка 

на початку 70-х років ХХ сторіччя вперше 

заявила на весь світ, що людська  цивіліза-
ція нашої планети рухається до критичної 

межі свого розвитку, Стокгольмська кон-

ференція ООН (1972) прийняла Програму 

ООН з навколишнього середовища, де впе-

рше пролунав заклик до всіх країн світу 

переформувати національні програми роз-
витку в екорозвиток, при якому зростання 

добробуту життя людей не повинно супро-

воджуватись погіршенням навколишнього 

середовища та деградацією природних 

систем. Міжнародна комісія з навколиш-
нього середовища і розвитку (1983) прого-

лосила ідею сталого розвитку  як стійкого 

та екологічно безпечного, а вже в 1987 році 

у Доповіді  комісії були запропоновані ос-

новні положення концепції сталого розвит-

ку, як такого ,що забезпечує розвиток біо-

сфери, як глобальної екосистеми планети, 
при якому зберігається динамічна рівнова-

га між окремими її підсистемами (природа, 

соціум, геосистеми).  

У звіті Комісії «Наше спільне майбутнє», 

ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН в 

1987 році проаналізовано глобальні про-
блеми людства і зокрема була звернена 

увага на економічну підсистему, яка по-

винна задовольняти потреби людей ,але її 

зростання не може бути постійним і віч-

ним, а має вписуватись в межі екологічних 
можливостей планети [1].  

Концепція сталого розвитку була прийн-

ята у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН 

з навколишнього середовища і розвитку в 

1992році, де в одному із документів, а саме 

Порядок денний на ХХІ століття було при-
йняте визначення сталого розвитку, який 

передбачає такий соціально-економічний 

розвиток суспільства, при якому досяга-

ється задоволення життєвих потреб нині-

шнього покоління без загрози можливості 
майбутніх поколінь задовольняти свої пот-

реби без деградації навколишнього середо-

вища та вичерпання природних ресурсів 

[2].  

Сьогодні ми можемо стверджувати, що 

майже за три  десятиліття альтернативи 
сталому розвитку  не існує і її головна ідея  

щодня стає більш актуальною, незапереч-

ною та вимагає нагальних  практичних дій 

щодо впровадження. Проблемам сталого 

розвитку на міжнародному рівні присвячу-
вали свої дослідження Д. Медоуз, Г. Дейлі, 

М. Стронг, Л. Хенс, Е. Гірусов, С. Глазачов, 

К. Лосев, А. Урсул. Серед українських вче-

них в різних аспектах сталий розвиток до-

сліджувався Г. Білявським, В. Волошиним, 

М. Дробноходом, Л. Мельником, Н. Пусто-
віт А. Толстоуховим, М. Хилько, В. Шевчук, 

та молодими вченими О. Горбань, Н. Ла-

кушею, О. Матеюк та ін.  

Основними принципами сталого розви-

тку є визнання пріоритету соціальних фак-
торів, де у центрі уваги  знаходяться люди, 

які повинні мати право на здорове життя у 

гармонії з природою; визнання нерозрив-

ності процесів розвитку та збереження 

навколишнього середовища, які розгляда-

ються як два невід’ємні компоненти про-
цесу розвитку держави; визнання інтересів 

майбутніх поколінь, як право, що у рівній 

мірі забезпечує потреби у розвитку і збе-

реженні  навколишнього середовища тепе-

рішнього і майбутнього поколінь; збере-
ження соціальної справедливості у всіх 
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країнах з метою викорінення бідності та 

злиднів та зменшення розриву у рівнях 

життя народів світу; визнання відповіда-

льності держав перед своїми народами та 

світовою спільнотою в питаннях охорони 

довкілля. Розглядаючи всі ці положення ми 
можемо чітко усвідомлювати їх об’єктивну 

необхідність реалізації сьогодні, коли людс-

тво вже стоїть на межі екологічного колапсу.  

Великою проблемою в питанні реалізації 

основних положень  сталого розвитку є 

багатовекторність розуміння  самого по-
няття «сталий розвиток», який Г. Дейлі 

трактує і як «розвиток, при якому зростан-

ня не перевищує здатності (carrying 

capacity) навколишнього середовища мож-

на вважати соціально стійким» [3], а також 
на думку В. Волошина, як «процес розбу-

дови держави на основі узгодження та га-

рмонізації соціальної, економічної та еколо-

гічної складових з метою задоволення пот-

реб сучасних і майбутніх поколінь. Сталий 

розвиток розглядається як такий, що не 
тільки породжує та сприяє економічному 

зростанню держави, а й справедливо роз-

поділяє його результати, відновлює довкіл-

ля та сприяє подоланню бідності [4]. Крім 

цього дане поняття, на думку деяких авто-
рів, несе в собі два аспекти: в широкому та 

вузькому сенсах. У вузькому сенсі сталий 

розвиток акцентується на екологічному 

компоненті, який пов’язаний з оптимізаці-

єю діяльності щодо локальних екосистем та 

біосфери загалом при збереженні тради-
ційного природно-ресурсного потенціалу. У 

широкому сенсі – це процес, що започат-

ковує новий тип функціонування цивіліза-

ції на основі зміни орієнтирів всіх параме-

трів буття: економічних, соціальних, еколо-
гічних, культурних з оптимізацією управ-

ління не лише природно-ресурсним потен-

ціалом, а й соціокультурною сферою [5].  

Щодо напрямів дослідження сталого ро-

звитку також деякі вчені виділяють два 

напрями: вертикальний (диференціація 
відповідних рівнів: індивідуальний, регіо-

нальний, національний, глобальний) та го-

ризонтальний (відповідає кожному верти-

кальному рівню і включає систему параме-

трів: економічні, соціальні, екологічні, ку-
льтурні, прогностичні) [6]. Таким чином ми 

бачимо, що проблема забезпечення сталого 

розвитку безпосередньо пов’язана з вирі-

шенням комплексу економічних, соціаль-

них та екологічних питань глобального ви-

міру, про що на 48 –й сесії Генасамблеї 
ООН було зазначено: «Розвиток і навколи-

шнє середовище не є відокремленими по-

няттями, і проблеми в одній із цих сфер 

неможливо успішно розв’язувати без від-

риву від іншої. Навколишнє середовище – 
це джерело ресурсів для розвитку. Його 

стан є важливим критерієм, а його збере-

ження – предметом постійної уваги в про-

цесі розвитку. Для успішного розвитку сус-

пільства необхідною є політика, яка бере до 

уваги екологічні аспект. Необхідним є за-

безпечення балансу між зростаючими пот-
ребами й інтересами охорони довкілля. 

Теперішні соціальні й економічні потреби 

слід задовольняти таким чином, щоб при 

цьому не завдавалося шкоди наявності цих 

ресурсів у майбутньому або ж життєздат-

ності систем, від яких залежить і наше 
життя, і життя майбутніх поколінь [7].  

Серед найгучніших проблем сьогодення 

є питання зміни клімату, які вже протягом 

багатьох десятиріч хвилюють людство. З 

часу створення Світової Метеорологічної 
організації й Програми ООН з охорони до-

вкілля (UNEP) у 1988 році, Міжурядова 

група з питань зміни клімату постійно у 

своїх оглядових доповідях на основі аналі-

тики зміни клімату у всіх точках планети 

застерігали про незворотні зміни, що мо-
жуть відбутись на планеті в результаті не-

контрольованих кліматичних процесів. 

Серед тих, що можуть поставити людську 

цивілізацію на межу виживання – танення 

вічної мерзлоти, зміни тваринних і рослин-
них ареалів, зменшення біорізноманіття, 

зміни в репродуктивній поведінці всього 

живого, непередбачуваність в агрокульту-

рній площині, щодо зонального вирощу-

вання культурних рослин і що, як резуль-

тат, може призвести до незворотного руй-
нування екосистем коралових рифів і ато-

лів, мангрових дерев та тропічних лісів, 

полярних і альпійських екосистем, степо-

вих заболочених територій та природних лук.  

Крім цього безпосередньо для людини 
негативними наслідками буде зменшення 

потенційних врожаїв сільськогосподарсь-

ких культур через підвищення температу-

ри, зменшення доступності питної води для 

населення, зростання інфекційних захво-

рювань, затоплення місць проживання в 
результаті катастрофічних повеней та злив, 

що ми вже спостерігаємо і сьогодні на те-

риторії США (урагани Катріна, Іда та ін.). 

Але заслуговує на увагу саме той факт, що 

саме уряд США свого часу не підтримав 
рішення Кіотського протоколу (1997), який 

зобов’язав індустріальні держави і країни 

колишнього Східного блоку зменшити їхні 

колективні викиди парникових газів на 

5,2% нижче рівня 1990 року протягом 

2008-2012 років, вийшовши в 2001 році з 
переговорного процесу взагалі. Все ж 178 

країн досягли певної згоди у ключових мо-

ментах Кіотського протоколу. То чи не за-

кон бумерангу, як один із основних законів 

функціонування нашої біосфери, вже 
вступив в свою дію на окремо взятих тери-
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торіях планети. Риторичне запитання, яке 

змушує замислитись, а що ж буде далі.  

Світ, розуміючи всю загрозу своєму 

майбутньому існуванню, шукає шляхи ви-

ходу, створюючи нові технології. Це і роз-

ширення ринку вітрових турбін, ліквідація 
побічних газів у промисловості, поява ви-

сокоефективних гібридних автомобілів, 

досягнення в технології паливних елементів 

з низькими викидами вуглецю на основі 

отримання біомаси з побічних продуктів 

лісового і сільського господарства, метану 
із сміттєзвалищ, запровадження процесів 

ферментації у тваринництві та ін. Але все 

це потребує високопрофесійного, з елемен-

тами врахування екологічних чинників, 

підходу та зміни загальнолюдських правил 
поводження з природним капіталом, який 

продукує людству потік природних ресур-

сів для задоволення життєвих потреб. Тих 

потреб, які вже з необхідних і достатніх 

перетворились на надмірні і необмежені, 

що в свою чергу спотворило основну пара-
дигму бережливого ставлення до довкілля, 

як основного джерела існування всього 

живого, на споживацьку, жадібну, агреси-

вну і завойовну. Наростаюча необхідність 

змін у людській свідомості у напрямку ро-
зуміння значимості охорони і збереження 

навколишнього середовища та його приро-

дного ресурсу вимагає термінових змін у 

реформуванні освітньо-виховної системи, 

базових етичних норм, які гармонізують дії 

людини з обмеженнями природного світу. 
Людство прагне жити краще і, це нормаль-

не бажання цивілізованої істоти, але багат-

ство, як показник забезпеченого і гарного 

життя, має корелювати з можливостями 

природного капіталу на основі якого воно 
створюється. А це вимагає нових вироб-

ництв, нових технологій та креативних 

підходів до цих виробництв, які приносили 

б більшу користь або задоволення на оди-

ницю використаного природного ресурсу. 

Саме сталий розвиток передбачає необхід-
ність подолання бідності людей на планеті, 

але це не означає однаковий рівень багатс-

тва для всіх, при цьому якнайбільша кіль-

кість людей повинна мати достатньо благ і 

достатній добробут впродовж тривалого 
часу, за умови збереження довкілля для 

майбутніх поколінь шляхом перерозподілу і 

якісного поліпшення ефективності викори-

стання ресурсів, а не шляхом подальшого 

кількісного збільшення їх потоку [8].  

Частиною загальної культури людства є 
екологічна культура, яка, з одного боку, 

складається з системи соціальних стосун-

ків, моральних цінностей, норм і способів 

взаємодії з навколишнім природнім сере-

довищем, з іншого – виявляється у здатно-
сті людей усвідомлено користуватися свої-

ми екологічними знаннями і уміннями в 

практичній діяльності, передбачає форму-

вання духовно-моральних якостей особис-

тості, при цьому потребуючи удосконален-

ня екологічної етики [9]. 

Ці питання лежать у площині форму-
вання відповідного людського капіталу та 

відповідної природозбережувальної ідеоло-

гії у майбутніх фахівців як виробничої так 

і управлінської сфери національної еконо-

міки та всіх її народногосподарських галу-

зей. Це має бути сформований новий еко-
логічний кодекс поведінки поводження з 

ресурсами природного капіталу, з враху-

ванням екологічних чинників, міжнарод-

ного досвіду та соціальної відповідальності 

кожного. Це нова  поведінкова домінанта 
людини у природі, яка повинна формува-

тись у освітньому просторі особистості з 

перших днів і протягом всього її життя.  
Особлива роль у планетарному масштабі 

має належати фахівцям лісогосподарського 
напряму, оскільки саме лісові природні 
комплекси біосфери планети наділені осно-
вними життєрегулювальними функціями, 
що забезпечують її цілісність та гомеостаз. 
Саме здатність застосовувати знання і 
уміння лісівничої науки й практичний дос-
від ведення лісового господарства, вміння 
використовувати набуті знання для аналізу 
біологічних явищ і процесів, їх біометрична 
обробка та математичне моделювання, 
розуміння і здатність аналізувати стан лі-
состанів та закономірності розвитку лісо-
вих біогеоценозів з врахуванням екологіч-
них чинників при оцінці економічної ефек-
тивності, підвищення продуктивності на-
саджень та їх біологічної стійкості, ощад-
ливе, на екологічних засадах, використан-
ня лісових ресурсів та вміння своєчасно і 
реально оцінити вплив процесів техногене-
зу на стан лісових екосистем та виявлення 
еколого-економічних ризиків, пов’язаних з 
виробничою діяльністю є найголовнішими 
завданнями у підготовці здобувачів вищої 
освіти. Це вимагає нових підходів та мето-
дологій організації освітнього процесу, се-
ред яких, на нашу думку, заслуговує на 
увагу система використання дуальної осві-
ти, як засіб цілісного поєднання поступо-
вості набуття певних знань, що закріплю-
ються практичними вміннями та навичка-
ми безпосередньо на місцях роботи майбу-
тніх фахівців, а саме на лісогосподарських 
підприємствах, лісгоспах, мисливських 
господарствах. Такий досвід запроваджен-
ня дуальної освіти існує в нашому універ-
ситеті і він передбачає включення студен-
тів з другого курсу у виробничий процес 
галузі. 

Впровадження елементів згаданого на-

пряму проводиться на основі освітньо-

професійної програми «Лісове господарст-
во», положення про впровадження елемен-
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тів дуальної форми здобуття вищої освіти у 

Черкаському державному технологічному 

університеті та договорами про наміри 

щодо впровадження елементів дуальної 

освіти з державними підприємствами лісо-

вого господарства області.  
Метою реалізації елементів дуальної фо-

рми навчання є підвищення якості підго-

товки майбутніх фахівців у галузі лісового 

господарства відповідно до вимог Станда-

рту вищої освіти спеціальності 205 Лісове 

господарство першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, ефективне формування 

практичних фахових компетенцій, поси-

лення практичної складової у підготовці 

студентів в Університеті та на базі підроз-

ділів Черкаського обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

(державних підприємств лісового госпо-

дарства). При проходженні підготовки на 

підприємстві здобувач вищої освіти під 

контролем куратора від університету та 

наставника від підприємства згідно із що-
денником дуальної освіти розвиває загаль-

ні та фахові компетенції, що сприяє ефек-

тивному формуванню програмних резуль-

татів навчання. 

Крім цього, фахівці протягом навчання 
реалізують свої теоретичні знання, завдяки 

проходженню навчальних практик дисци-

плін професійного циклу, зокрема лісоз-

навства, лісівництва, лісової таксації, лісо-

вих культур, лісової селекції та генетики, 

лісового ґрунтознавства, дендрології, бота-
ніки. Завдяки безпосередньому долученню 

до лісових екосистем здобувачі вищої осві-

ти інтегрують здобутий теоретичний досвід 

у формування праксеологічного компонен-

ту фахової компетенції, опановують прак-
тичні навичками вивчення лісових дерево-

станів, особливості лісорослинних умов, їх 

склад, видове різноманіття, здійснюють 

фітопатологічні обстеження. 

Під час навчальної практики студенти 

закладають дослідні майданчики, здійс-
нюють геоботанічні описи ділянки, роблять 

контрольні зрізи ґрунтів та фіксують фіто-

патологічні відхилення деревостану. Перед 

здобувачами висувається низка завдань: 

вивчити властивості та характер форму-
вання основних типів ґрунтів і їх раціона-

льне використання; знати лісорослинні 

умови території, властивості ґрунтового 

покриву, шляхи підвищення родючості та 

морфологічні ознаки ґрунтів, їх характери-

стику; будову ґрунтового профілю; розріз-
няти генетичні горизонти, їх назву і позна-

чення, методики закладання ґрунтових 

розрізів, вплив лісогосподарських заходів 

на ґрунт, ґрунтоутворювальний процес і 

лісорослинні властивості ґрунтів, екологічні 
основи охорони земельних ресурсів. Також, 

ставиться одне з актуальних завдань су-

часної освіти: вміння та здатність самос-

тійно опановувати, вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями з ботаніки, фізіології 

рослин, ґрунтознавства, дендрології, фіто-

патології та визначати за рослинами інди-
каторами типи лісорослинних умов.  

Освітній процес під час підготовки фа-

хівців повинен включати сучасні іннова-

ційні надбання педагогіки, що реалізують-

ся в системі закладів вищої освіти: пред-

ставлення здобуття бакалаврського рівня 
як координатора еколого-моральних норм 

в підготовці інженерних кадрів. Структур-

но-логічна схема реалізації компонентів 

освітньої програми, що забезпечує реаліза-

цію формування як фахових компетенцій, 
так і загальних передбачає виховання цін-

нісних орієнтаціях, в тому числі й еколого-

моральних якостей сучасних студентів (ду-

ховності, моральних установок, екологічної 

культури) скеровують освітній вектор на 

корекцію змісту вищої освіти, що передба-
чає самоактуалізацію, самореалізацію і 

самовдосконалення особистості майбутньо-

го фахівця. Підвищується значення суб'єк-

тивного фактора в процесі підготовки фа-

хівців, реорганізується представлення змі-
стовної складової вищої освіти з позиції 

гуманізації і гуманітаризації, природоцен-

тризму. Потрібна кардинальна зміна діяль-

нісного аспекту до організації всього педа-

гогічного процесу в закладах вищої освіти, 

скерованого на виховання особистості 
майбутнього фахівця сучасного типу, що 

виступає авторитетом.  

Виходячи з вищесказаного освітній 

процес у закладах вищої освіти представ-

лений як інтегральний комплекс організації 
навчального процесу, центральною складо-

вою якого виступає практична підготовка 

здобувачів. На наш погляд, саме практичні 

навички виробничого процесу виступають 

комплексоутворювальною ланкою фахової 

підготовки майбутнього спеціаліста.  
Ми підтримуємо позицію І.А. Колесни-

кової, яка доводить, що в умовах практики 

реалізується трансформація теоретичних 

надбань в компонент практичної діяльнос-

ті, що дає підстави втілити й здійснити 
«сутнісну здатність до творення іншого» 

[10]. Практична підготовка – виступає сут-

тєвим компонентом професійної підготов-

ки фахівця будь-якої галузі. Саме завдяки 

такому підходу реалізується здатність сту-

дента практично випробувати власні сили, 
здібності й задатки в обраній галузі, на-

вчитися використовувати у виробничому 

середовищі знання, отримані під час тео-

ретичної підготовки.  

Практика виступає формою професійної 
підготовки студентів за спеціальністю «Лі-
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сове господарство» є частиною державного 

освітнього стандарту. Такий підхід забез-

печує студенту входженню в професійну 

атмосферу і формує у нього комплексне 

бачення про набір компетентностей фахів-

ця лісової галузі. Тільки під час практичної 
підготовки всі методи і способи формуван-

ня професійних знань, умінь і навичок в 

галузі лісівничої справи перевіряються і 

наповнюються змістом. Виступаючи голов-

ним компонентом в системі підготовки 

здобувачів «Лісове господарство», практика 
скеровує вектор усвідомлення й переко-

нання студентами у правильності здійс-

нення свого професійного вибору, перевір-

ки здобутих теоретичних знань, під час 

навчання, виокремити професійно необ-
хідні та важливі якості майбутнього фаху.  

Освітня програма підготовки фахівця з 

лісівничої справи передбачає щорічне про-

ходження студентами різних видів прак-

тики: навчальної, виробничої, переддипло-

мної. Всі види практик здійснюють ваго-
мий вплив на процес професійної підгото-

вки фахівця лісової галузі, покроково фор-

муючи у здобувачів потрібні професійні 

компетенції, спонукаючи їх до свого розви-

тку й самовдосконалення. Організація 
практики студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Лісове господарство», має 

свої особливості та вирізняється від інших 

спеціальним спектром установ, де буде 

працювати такий фахівець. Основними 

базами практичної підготовки студентів є 
державні обласні управління лісового гос-

подарства, лісгоспи та лісництва, зокрема, 

міста Черкаси та Черкаської області, з 

якими з закладом вищої освіти оформлені 

договірні відносини. Завдяки наявним ба-
зам практики, студенти мають можливістю 

здійснювати проходження практики згідно 

з навчальним планом. По кожному виду 

практик викладачами кафедри лісового 

господарства та раціонального природоко-

ристування спільно з роботодавцями роз-
роблені навчальні та робочі програми, 

зміст яких відповідає загальним цілям 

освітньої програми, складені методичні 

рекомендації з написання і захисту звітів. 

Загальна мета практики реалізується через 
формування професійних компетенцій 

майбутнього фахівця лісової галузі.  

Виходячи з мети, можна констатувати 

основні завдання практичної підготовки: 

здобуття більш глибоких знань щодо сучас-

них актуальних проблем лісової галузі, про 
існуючі традиційних та інноваційних мето-

ди, форми і технології ведення лісового 

господарства; реалізація отриманих знань 

під час теоретичного оволодіння матеріа-

лом в практико-орієнтовану діяльність; 
формування особистісної професійної тра-

єкторії розвитку здобувачів, потрібної для 

майбутньої самостійної практичної діяль-

ності; формування загальнокультурних і 

професійних компетенцій, що в подальшо-

му дозволять ефективно та раціонально 

втілювати обов'язки бакалавра лісового 
господарства. В процесі проходження під-

готовки студенти вивчають основні типи 

та види лісогосподарської техніки, що ви-

користовується фахівцями різноманітних 

видах господарської діяльності. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, під час дуаль-

ного навчання студенти ознайомлюються з 

передовим професійним досвідом фахівців 

лісової галузі лісничими, інженерами-

фітопатологами, керівниками відділів лісо-
вого господарства Черкаського обласного 

управління лісового та мисливського гос-

подарства. Резюмуючи результатами робо-

ти, можна констатувати, що здобувачі де-

монструють сформованість професійних 

умінь, відповідальне ставлення до покла-
дених на них обов’язків, уміння працювати 

з вимірювальними приладами, налагоджу-

вати колективну співпрацю. Маючи вже 

певний досвід такого навчання, ми відмі-

чаємо певні позитивні зміни та зрушення у 
свідомості наших студентів на старших 

курсах у питаннях необхідності застосову-

вати набуті практичні навички і знання 

для вирішення завдань професійної діяль-

ності з обов’язковим урахуванням екологі-

чних вимог та можливостей природних 
комплексів, як основних виробничих площ 

майбутніх лісівників. Саме закріплені 

практичними навичками екологічне мис-

лення та свідомість, виховують у майбутніх 

лісівників ставлення до природного капіта-
лу як унікальної цінності, розуміння та ус-

відомлення ними особистої відповідальнос-

ті за стан довкілля як на місцевому рівні 

так і на національному та глобальному.  

Входження у сутність виробничих про-

цесів галузі з перших кроків освоєння да-
ною професією, сприяє самоорганізації 

особистості студента, постійному пізнанню 

теорії та принципів ведення лісового і мис-

ливського господарства, привчає до вміння 

організовувати та проектувати, інтегрува-
ти та удосконалювати виробничі процеси 

згідно вимог чинного законодавства та 

екологічних можливостей природного се-

редовища, що і є визначальним аспектом 

сталого розвитку. Це один із напрямі еко-

логізації суспільного виробництва, що пе-
редбачає впровадження ресурсозберігаю-

чих та екологічно безпечних техніко-

екологічних процесів, способів і методів 

раціонального управління природно-

ресурсним потенціалом, завдяки чому і 
забезпечується збереження, охорона та 
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відтворення навколишнього природного 

середовища.  

Еколого-орієнтовані освіта та виробниц-

тво мають змінити поведінку та стереоти-

пи мислення нації від необхідності гіперт-

рофованого використання природних ре-
сурсів до його обмеженого споживання, що 

є основою раціонального природокористу-

вання, як нової парадигми суспільного ви-

робництва. 

Згідно з «Стратегією  сталого розвитку 

України до 2030 року»[11] та Указу Прези-
дента України «Про цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року» [12] ми 

маємо надію на те, що освіта стане однією 

з передумов досягнення нашою державою 

сталого розвитку і буде найважливішим 
інструментом ефективного управління та 

обґрунтованого прийняття рішень, здатних 

захистити екологічну цілісність нашої пла-

нети з одночасним поліпшенням життя її 

громадян.  
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ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE FORESTRY INDUSTRY  
FOR IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

Summary. Introduction. Systematic routine economic 
activities have led to depletion of natural resources, envi-
ronmental pollution and nullified the level of well-being of 
human life. Recent world events involving the uncontrolled 
spread of the virus infection have proved the simple truth 
that no economic growth, wealth, excessive material 
goods and consumer priorities can resist the laws of the 
universe. 

The purpose of the article. To consider and consolidate 
the methodological aspects of ecological and educational 
potential of the forestry industry for the implementation of 
sustainable development strategy in the process of pro-
fessional training. 

Results. Among the new approaches and methodolo-
gies of the educational process, the system of dual educa-
tion deserves an attention as a mean of a holistic combi-
nation of gradual acquisition of certain knowledge consol-
idated by practical skills directly at workplaces of future 
professionals, namely forestries, hunting and other spe-
cial facilities. The dual education introduction experience 
is implemented in Cherkasy State Technological Universi-
ty and stipulates the integration of second-year students 
in the manufacturing process of the industry. Students 
demonstrate well-developed professional skills, great 
responsibility for appointed duties, the ability to work 
with measuring instruments, and to establish collective 
team work as well. Upon obtaining some experience of 
such training, we acknowledge positive changes and 
mind shifts of our senior students regarding the necessity 
to apply acquired practical skills and knowledge to solve 
professional problems with compulsory context of envi-
ronmental requirements and opportunities of natural 
complexes as the main production areas of future forest-
ers. 

Originality. The introduction of elements of the direc-
tion is implemented on the basis of educational and pro-
fessional program "Forestry", regulations on the introduc-
tion of elements of dual form of higher education in Cher-
kasy State Technological University and agreements on 
intentions to introduce elements of dual education with 
state forestry enterprises. The elements of the dual form 
of education are devoted to improve the training quality of 
future specialists in the forestry field in accordance with 
the requirements of the Standard of Higher Education 
specialty 205 Forestry of the first (bachelor) level of higher 
education, effective formation of practical professional 
competences, increasing of the practical aspect of stu-
dents at the university and in the units of Cherkasy Re-
gional Department of Forestry and Hunting facilities (state 
forestry enterprises). 

Conclusion. As a result, during the dual training stu-
dents get acquainted with the best professional experi-
ence of forestry specialists, psychopathologists, heads of 
forestry departments of the Cherkasy Regional Depart-
ment of Forestry and Hunting facilities. Ecologically ori-
ented education and manufacturing are to change the 
behavior and stereotypes of the nation from the need for 
hypertrophied exploitation of natural resources to the 
limited use, which is the basis of rational use of nature as 
a new paradigm of social production in the context of 
sustainable development. 

Keywords: ecological and educational potential; for-
estry industry; sustainable development; professional 
training; organizational methodology of educational pro-
cess; dual education; the industry manufacturing. 
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USE OF TEAM TEACHING IN HIGHER EDUCATION 

The article presents the experience of the au-
thors for modernization of higher education orien-
tated towards the student.  

The essence of team teaching, whose resources 
have long been used in the Western educational 
tradition, but still insufficient in higher education of 

Ukraine and Bulgaria is revealed. Its use proves 
that it is a strong tool for sustainability of the edu-

cational process in a time of extreme complexity 
and unpredictability compared to conducting train-
ing with a single lecturer. In a wide range, team 
teaching can successfully include digital technology 
(computer) by both lecturers, as shown in the situa-
tion caused by COVID-19. The results of the train-

ings are the basis for building a Team Teaching 
Competence Standard. This Standard can be used 
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as a guide for training university lecturers in net-

working, as well as a tool for assessing the grow-
ing need for team competence in higher education. 

Keywords: team teaching; team competence; 
team teaching competence standard. 

 

Problem Statement. In the "age of digital 

entertainment and crushing complexity" 

(R. Sharma) a very challenging context is 

emerging for higher education, which re-

quires not only the continuation of its mod-

ernization, but also its continuous evaluation 

and updating. The first research question 

immediately arises whether there is sufficient 

theoretical clarity about the directions, con-

tent and methodology (ways, means, technol-

ogies) for modernization of educational prac-

tice in institutions providing higher educa-

tion? Our experience of conducting numer-

ous (more than 20) short-term trainings for 

teachers from higher education institutions 

in Bulgaria and Ukraine, as well as various 

internships with international participation, 

reveals that the awareness of the need to 

modernize higher education is not new. How-

ever, although the European Higher Educa-

tion Area is being built [1, p.3], the need for 

modernization is growing and it is becoming 

increasingly unstable both in intensity and 

depth and in value content. And this reveals 

not only the global economic, socio-cultural 

situation, the series of financial crises, but 

also the global pandemic. On the other hand, 

“globalization is becoming increasingly socio-

cultural in nature, with global cultural ex-

change and integration potentially weakening 

traditional national norms and institutions” 

[1, P. 5], including the boundaries of the uni-

versities themselves. 

Thus, the key challenges for higher educa-

tion in Europe, and not only, are the pro-

spects for modernization: 

– adaptation to unfamiliar situations in 

times of deep uncertainty by perceiving 
change as an opportunity and receptivity to 

new ideas, dynamic change of roles by aca-

demics, whether it is training in design, tour-

ism, marketing, sports, management, psy-

chology, hotel business, or other; 
– encouraging experimentation, new 

ways of working and the search for a variety 

of perceptions inevitably prove to be powerful 

forms of innovation for sustainability; 

– these challenges are transformed as 

current and urgent goals for higher educa-
tion such as: 

– preparation of lecturers for networking 

to update the methodology and exchange of 

knowledge with students and colleagues; 

– increasing research through participa-

tion in international teams and together with 

students in order to support business and 

society through innovations. 

Only the widespread use of digital tech-

nologies, as imposed by the global COVID-19 

pandemic, will not achieve the modernization 

of higher education. In fact, they create the 
conditions for opening the university to the 

global world, and over the national and re-

gional borders for teaching through team 

teaching. 
The second research question arises: how 

will the university open up to life so that each 
lecturer researches in order to know and 

meet life’s requirements, to try to achieve 

them through his specific teaching and re-

search work?  
Modernization can also be defined as “a 

process of transition to education from one 
state to another, with clear articulated goals. 

The problem of modernization means the 

renewal of educational activities in all ele-

ments of the system. It is solved by theoreti-

cal and practical methods” [ibid., P. 17]. This 
results in the third research question: 

– what are the goals of higher education 

today – what type of professional do we build; 

– on what system of values should each 

meeting-event with the students, through 

which the goals are realized, be based; 
– what are the main problems of life and 

the world that every lecturer at the university 

is called to solve through his research, along 

with his students and other “life” institutions 

in global education? 

To bring clarity to the identified problems 
through a model of global higher education 

and team teaching as one of the tools for 

modernization of the educational activity. In 

our opinion, team teaching is directly related 

to the integration of efforts, socio-cultural 
cohesion, cooperation and partnership in 

relation to the educational process itself, 

both inside and outside the university: with 

regard to goals and objectives, principles, 

forms and methods of education. In particu-

lar, team teaching (including online) is 
emerging as a way to effectively reduce the 

complexity of problems, to ensure integration 

and cultural exchange, which will strengthen 

opportunities for students for both self-study 

and high professional and socio-cultural 
preparation. 

COVID-19 further confirmed, through the 

necessary training in a digital environment, 

the need to maintain didactic interaction 

despite the impossibility of direct communi-

cation in the classrooms. Involving two or 
more lecturers in a single teaching process 

makes it possible to create teaching teams. 

Not only from the same university, not only 

teachers and students of the same specialty 

and nationality, but also internationally, for 
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which the Erasmus+ program for an active 

polylogist creates conditions. 

Analysis of the Recent Research and 

Publications. One of the tools for developing 

and using these current skills is team 

teaching. Since 1964, when the first 
publication on team teaching appeared, 

authors such as K. Goetz [2], J. Gawel [3],  

S. Maroney [4], B. Robinson & R. Schaible 

[5], S. Quinn & S. Kanter [6], J. Van Vleck, 

and D. Bickford [7], Rumsey, D.J. [8],  

R. Brandenburg [9] and others have been 
working on theorizing different variants. 

Therefore, we believe that the Team Teach-

ing Competence Standard formulated by us 

can fill a theoretical gap for the practical im-

plementation of both team teaching and the 
creation of mobile interdisciplinary and in-

ternational teaching teams that can rise in 

research. This would strengthen the sense of 

sustainability in the rapidly changing world 

of higher education and would help busi-

nesses achieve it. Dynamic international co-
operation would become a necessary condi-

tion for the integration of higher education 

institutions in the family of European and 

world universities, provide partnerships with 

foreign scholars and strengthen intercultural 
ties. 

The aim and objectives of the article. 

To analyse the possibilities of training a 

modern specialist in the context of 

globalization and modernization of higher 

education in the XXI century based on the 

growing integration between lecturers from 

different countries, ready to work in teams. 

To describe the standard of team teaching 

competence. 

Presenting the main material.  The 

foundations for experience of team teaching 

are found by the authors, both in their team 

working in joint trainings and internships 

with university professors in Bulgaria, 

Ukraine and other countries, and in 

numerous attempts to differentiate diverse 

ways to create teams in higher education. So 

far, they are either intuitively accumulating, 

or are the result of episodic training and 

education as a personal initiative of lecturers 

and there is no degree of institutionalized 

confirmation of reliability. 

Тhe modernization of higher education 

must unequivocally make a turn – 

meaningful, organizational and meth-

odological – focused on the potential and 

development of the student, in order to be 

adequate to the requirements of life in a 

global environment. 

Team teaching in global higher education 

is a challenge of our time. As can be seen, 

the main characteristics of global higher 

education and of modern university lecturer 

justify team teaching as an objective 

necessity. Teamwork training involves 

students and faculty from abroad and 

requires appropriate skills from the 

participants. It is important to note here that 

the teaching staff in higher education tends 

to work in groups primarily through the 

organization of research in the educational 

process, because the work of the scientific-

pedagogical worker of the university is 

bilateral – on one hand, the professional 

training of modern specialist, and, on other 

hand, the research work in the chosen 

direction. Therefore, as a tool for evaluating 

the achievements of each member of the 

teaching team – among researchers, partners 

and specialists to participate in the team 

work on professional training of a modern 

specialist, an attempt is made to construct 

the so called Team Teaching Competence 

Standard (TTCS) (authors’ interpretation).  

The basis for building the standard is the 

understanding that not every working group 

is a team. It is well known that a team 

consists of two or more experts linked by a 

common goal. Team members also have 

additional skills and create synergies through 

coordinated efforts. Synergy adds value to 

teamwork on a project. Our understanding of 

the teaching staff in higher education is that 

it is a small group of people, experts in their 

field, with additional skills that are directly 

related to achieving specific common goals, 

unique results and organizational excellence 

through an approach that adheres to mutual 

responsibility. This understanding made it 

possible to identify the main components of 

the standard of team teaching competence 

such as: functionality, orientation, productivity 

and leadership (see below). 

The reasons that draw our attention to 

the use of team teaching are related to its 
capabilities. First, to achieve the 

individualization of education, second, the 

irrevocable involvement of everyone in their 

work and, third, the mastery of social skills 

that are reciprocally developed both 

between lecturers and together with their 
students. 

The theoretical framework of the second 

research question related to team teaching 

requires its definition. In the scientific 

literature there are concepts that define it as 

cooperative, collaborative, integrative 

teaching. Team teaching can be defined as a 

group of two or more lecturers working 

together to plan, conduct and evaluate the 
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learning activities (results) of the same group 

of students [2] as early as 1964. The term co-

teaching was introduced by L. Cook and M. 

Friend [10] with main characteristics: 

dynamism, interactivity, coherence, division, 

consistency, a high degree of indiv-

?dualization, full involvement and parti-

?ipation. Team teaching is also defined as a 

process of: addressing and responding to the 

diversity of students' needs, allowing 

participation in the study of cultures and 

disciplines, and removing barriers to learning 

by providing appropriate structures and 

arrangements to enable each student to get 

the most out of his attendance of education 

institution (NCSE 2010) [11].  

According to a number of researchers, the 

modernization that team teaching brings 

rests on the potential for individualization (M. 

Friend); brings diversity and support (Def?-

r), ensures the participation of all and higher 

performance, which increased by 19,4% 

compared to traditional training by one 

lecturer (Chrisman); becomes catalyst for 

quality, requires shared responsibility 

(R.A. Villa, J.S. Thousand, A.I. Nevin) [12], as 

well as a rational allocation of time and less 

time to establish discipline and demanding 

behavior (Weichel). But at the same time it 

requires more resources – didactic, material, 

human (K.J. Graziano, L.A. Navarrete) [13], 

adaptation of the environment to the 

individual (C. Murphy, J. Beggs) [14], and not 

vice versa, shared methodology, increasing 

trust. 

Team teaching provides an opportunity for 

innovative methodology through a wider vari-

ety of teaching strategies and approaches, 

clear learning objectives, forming strategies 

for identifying student progress in order to 

find the most right approaches to learning, 

and the content of the classes is tailored to 

the needs of students and their ability levels. 

The team of lecturers monitors the individual 

progress of students and evaluates the effec-

tiveness of teaching and learning. In higher 

education, the content of the expected results 

of team teaching largely reflects the dynamics 

in the requirements of employers. This re-

quires more  systematic research of their 

needs and identification of the most im-

portant, from their point of view, learning 

outcomes, which become goals of the teach-

ing teams. 

One of the advantages of team teaching is 

that all students enjoy an appropriate sup-

port network, allowing them to fully partici-

pate in the life and work of the university, 

whatever their needs. There are many differ-

ent ways for each student to achieve this. 

Some of the practical benefits of team 

teaching lie in avoiding: 

– work on one curriculum from each 

separately, and in the team teaching two / or 

more joint programs simultaneously; 

– fragmented learning, leading to student 

despair; 

– lack of time for joint work; 

– lack of generalization of skills through 

more exercises; 

– lack of independent work in class; 

– double (and more) homework; 

– feeling vulnerable in a "one-to-one" sit-

uation [15]. 

Advantages of team teaching are: 

– Achieving higher efficiency and effec-

tiveness: the team of lecturers works with 

time savings, with less conflicts, with higher 

satisfaction; 

– unified curriculum and standard of 

skills; 

– unified modular book; 

– unified assessment tools; 

The benefits of team teaching for lecturers 

can be seen in the fact that it: 

– is a way to diagnose individual 

achievements, needs – personal and stu-

dents' – and to draw up discussed paths for 

development; 

– is a way to model and promote respect-

ful working relationships between two or 

more adults who become role models for the 

student; 

– allows both teachers to contribute to 

specific topics that can allow two ideas or 

strategies to be taught at the same time; 

– convinces students more strongly that 

the teacher is effective and fun. 

The practical benefits for lecturers of team 

teaching involve the following: 

– the variety of team teaching resources 

reveals that there seem to be as many types 

of team teaching as there are team lecturers; 

– it proves to be a more effective way to 

create and maintain the attention and level of 

interest of students, as each member of the 

team brings out different aspects of the prob-

lem; 

– students can benefit from adults col-

laborating on a goal that some of them may 

not see in a classroom with one teacher. 

Researchers see the benefits of team 

teaching for students in the greater opportu-

nities it provides for self-knowledge and self-

assessment (see Table 1). 
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Table 1 

Benefits for the student from team teaching 

Self-knowledge: Self-development: 

– strengths and weaknesses; – to observe and analyze different behaviors 

and to correlate his own behavior in dif-

ferent situations; 

– what qualities he possesses and 

what he wants to possess; 

– to be able to perceive and like, which 

means striving for self-affirmation (asser-

tiveness); 

– when to give up and when to con-
tinue; 

– to compare himself with other people and 
to correct his own deficit and behavior; 

– his value (self-perception); – to assess his self-confidence; 

– to develop additional values for work 

in different teams and outside the 

university 

– to improve hisF performance impressively, 

etc. 

 

Defining, revealing the benefits and ad-

vantages of team teaching, but most of all the 

experience of its use, help to construct a 

Team Teaching Competence Standard. Be-

cause each experience of team teaching is 

different not only in topic, not only in the 
number of teachers in the team, not only in 

their national and university affiliation, but 

also in the eligibility of students and busi-

ness and society representatives, not only in 

quality of didactic materials, on the inclusion 
or not of digital devices and platforms, the 

Standard creates a sense of sustainability of 

both preparation and implementation. The 

indicators against which the standard of 

team competence skills is developed are re-

lated to the process of functioning, orienta-
tion and productivity of the team of teachers 

(including students and others). 

Team Teaching Competence Standard. 

Our experience in training university lectur-

ers in team teaching reveals that for teaching 
staff in higher education (TSHE) are inherent: 

1) innovation – TSHE is oriented towards 

achieving educational innovations, which 

must be justified, implemented and can be 

published as a scientific work; 

2) creativity – is based on creative ap-
proaches to the professional development of 

students to develop creativity in them. It is 

achieved through a variety of methods and 

attractive design of lectures, classes and 

practical exercises; 
3) mobility of the structure and roles – the 

team excellence of the teaching teams in 

higher education allows more and different 

students in the team – both for teaching and 

for the development of research competence. 

In addition, it highlights the growing im-
portance of the facilitating, moderating and 

advisory role in the interaction between fac-

ulty and students; 

4) leadership – is characterized by oppor-

tunities for students to gain example and 
experience not from one but from several 

expert professors, who as leaders in different 

periods of teamwork seek to create leaders 

within the team, including among students; 

5) heterogeneity – unites teachers (and 

students) from different specialties, attracts 

business partners and organizations from the 
educational context of users of educational 

services at the university; 

6) expertise – each of the members of 

TSHE must be an expert in their field; 

7) integrativeness – both thematic and be-
tween teachers and students, and by attract-

ing a growing audience inside and outside 

the university. 

The presented distinctive features of TSHE 

with different weight are present in an opera-

tionalized way as skills in the components of 
the Team Teaching Competence Standard in 

higher education (TTCSHE), namely: 

1) functionality – expressed as attitude 

and readiness to participate in the role of a 

member of TSHE; 
2) orientation – expressed as involvement 

in the work of TSHE through expert 

knowledge and skills and specific expert 

ways of teaching; 

3) productivity – expressed in achieving 

team excellence through unique for the team 
methods and mechanisms for team teaching 

in higher education; 

4) team leadership – expressed in a set of 

skills for creating leaders among team mem-

bers, including students. 
Based on these differences, and the prac-

tice will probably reveal others, the authors 

of the article abstract the Team Teaching 

Competence Standard in higher education 

(TTCSHE) through the results of their experi-

ence in team teaching training. 
Conclusions and perspectives of further 

research. The present research, based on the 

theoretical analysis and above all on the 

practical results of the authors' experience in 

team teaching, contains perspectives for de-
velopment.  
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On the other hand, the creation of differ-

ent teams by nationality, by specialties, by 

the diversity of the participants' experience, 

even by gender differences, with or without 

the computer and the robot, can detail the 

individual indicators on which the standard 
is created. In addition, the four components 

of the Team Teaching Competence Standard 

can be considered in more detail by experi-

menting with the main types of team teach-

ing, which are not problematized here due to 

lack of space and time. Interested lecturers 
could use some of the authors' achievements 

(see, for example, [12, p. 55]), as well as the 

classification of six models of team teaching 

identified by S. Maroney [4] and B. Robinson 

and R. Schaible [5]. It will probably reveal the 
need to add new and different skills to each 

of the types of team teaching. Perhaps as a 

research whim in the pursuit of research 

sophistication, there will be a need to detail 

the national differences that each teacher or 

student or business, in an international team 
brings with it, which will add a cultural 

touch to the team. Probably the moment is 

not far off when whole teams will appear as 

job candidates, instead of single individuals, 

even the best experts in a given field. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМАНДНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Резюме. Вступ. Командне навчання є одним із 
інструментів модернізації освітньої діяльності в 
умовах глобалізації вищої освіти. Командне навчання 
безпосередньо пов'язане з інтеграцією зусиль, 
соціокультурною згуртованістю, співробітництвом і 
партнерством  у  освітньому процесі. 

Мета. Проаналізувати можливості підготовки 
сучасного спеціаліста в умовах глобалізації та 
модернізації вищої освіти у ХХІ столітті на основі 
зростаючої інтеграції викладачів із різних країн, 
готових працювати в команді. Охарактеризувати 
стандарт командної педагогічної компетентності. 

Методи. Аналіз, синтез, порівняння, 
систематизація поглядів вчених (філософів, соціологів, 

психологів, педагогів) на різні аспекти командного 
навчання; моделювання для обґрунтування та 
розробки моделі стандарту командної педагогічної 
компетентності; педагогічне спостереження, бесіда, 
анкетування, співбесіда, тестування для  аналізу 
особливостей та умов організації освітнього процесу 
за допомогою командного навчання.  

Результати. Командне навчання дає змогу 
використовувати інноваційні методики через більш 
широкий спектр навчальних стратегій і підходів, 
чіткі навчальні цілі. У статті представлені переваги 
командного навчання для педагогічного колективу та 

студентів. 
Оригінальність. Представлено Стандарт 

командної педагогічної компетентності та визначено 
його основні компоненти: функціональність, 
спрямованість, продуктивність, керівництво 
командою. 

Висновок. Вивчення особливостей командного 
навчання на основі теоретичного аналізу, а особливо 
практичних результатів досвіду авторів 
колективного навчання, містить перспективи 
розвитку. Колективне навчання має на меті 
задовольнити різноманітні потреби студентів і 
реагувати на них, дозволяючи їм брати участь у 
вивченні культур і дисциплін, а також усувати 
перешкоди для навчання, забезпечуючи відповідні 
структури та механізми, які дозволять кожному 
студенту отримати більше користі від відвідування 
навчального закладу.  

Ключові слова: командне навчання; командна 
компетентність; стандарт командної педагогічної 
компетентності. 
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PROBLEMS OF FAMILY UPBRINGING IN AZERBAIJAN  

AT THE END XIX – BEGINNING XX CENTURY 

The article discussed the problems of family up-
bringing and family values in Azerbaijan the end of 
the XIX century and the beginning of the XX centu-
ry. The issues of family and social upbringing of 
children are always relevant, and at the same time, 
regardless of the period in which we live, they are 
considered to be the problems that concern us. The 
family must be prepared to meet the needs of each 
member for self-government and non-self-
sufficiency (in a unique way). The family creates in 
a person the concept of a house not as a space in 
which he lives, but as feelings and emotions that 
are awaited, loved, understood and protected. In 
the modern conditions of the Republic of Azerbai-
jan, the role of the family in the formation of the 
personality is especially growing.  

The use of the achievements of advanced peda-
gogical science in the field of family education, 
generalization of the progressive experience of rais-
ing children in a family, collected by the people, is 
one of the main sources of functioning and further 
improvement of family education in modern Azer-
baijan, which has embarked on the path of demo-
cratic transformations of social and state life.  

Keywords: family; parents; education; morality; 
children; development. 

 
Formulation of the problem. The issues 

of family and social upbringing of children 

are always relevant, and at the same time, 

regardless of the period in which we live, they 

are considered to be the problems that 
concern us. The family must be prepared to 

meet the needs of each member for self-

government and non-self-sufficiency (in a 

unique way). The family creates in a person 

the concept of a house not as a space in 

which he lives, but as feelings and emotions 
that are awaited, loved, understood and 

protected. The family gives a person an idea 

of life goals and values, what she needs to 

know and how to behave. The instructions, 

directions, life examples given by the parents, 
moreover, the whole house lifestyle, 

atmosphere in a family develop in children 
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the habits of behavior and criteria for esti-

ating what is good and evil, what is worthy or 

unworthy, what is fair and unfair. The family 

as an upbringing institution is important 

since most substantial period of child’s life is 

spent in the family. The impact family 
institution makes on the personality cannot 

be compared with other educational insti-

?utions in terms of the strength and 

duration. Family is the place where the 

personality of a kid is formed and by the 

time, he starts going to school he has already 
more than half formed as a person. In our 

developing society, responsibilities for the 

development of the individual and his moral 

qualities regularly increase the sense of 

responsibility to the younger generation. The 
conditions for the formation of the younger 

generation are not only improving, but also 

becoming much more complicated. One of 

the main reasons for this complication is the 

growing number of factors that enrich 

children's spiritual thinking in the age of 
atom, electron and space, where science and 

technology are rapidly evolving [1, p. 8]. 

Nowadays, family issues are the topics of 

many sciences such as psychology, 

economics, law, pedagogy, sociology, 
demography et cetera. Each of these 

sciences, from the point of view of its subject, 

reveals certain aspects of its functioning and 

development. Pedagogy considers the 

upbringing function of the family in 

contemporary society from the point of view 
of aims and ways, the rights and obligations 

of parents, the intercommunication of 

parents in the process of upbringing children 

with schools and other child care insti-

?utions, identifies the reserves and costs of 
family upbringing and ways to compensate 

them [2, p. 324]. 

It is in the family where the child acquires 

the first experience of knowing the world and 

relationships with people. The attitude of 

parents to their children and children to their 
parents, the family atmosphere enriches and 

consolidate the life experience of the younger 

generation, make this experience a kind of 

model of relationships that shape the 

personality. It is the initial impressions and 
experiences that influence the character and 

relationships between people.  

Let us take a look at what family upbring-

ing is. Family upbringing is a purposeful in-

teraction of older family members with 

younger members, based on love and respect 
of the personal dignity and honor of the 

child, involving pedagogical support, defense 

and formation of a personality, in accordance 

with the values of the family and society.  

Furthermore, family upbringing is a 
complex and multifaceted system of 

upbringing and education, which is taking 

shape in the context of a particular family 

and by the efforts of parents and relatives. 

It is affected by heredity and biological 

(natural) health of children and parents, 

pecuniary and economic safety, social 
condition, mode of life, number of family 

limbs, habitation, attitude to the child. All 

this is organically intertwined and manifested 

itself unlike in each private case. 

Since upbringing refers only to human 

life, it will always exist as a social event 
together with human society. Family 

education, including the preservation of 

national and spiritual values, cultural 

heritage, genetic memory of the people, 

begins with the family, and this research has 
always attracted attention for its relevance as 

one of the central problems of pedagogical 

science. It is the duty of every parent to truly 

educate their children, prepare them for 

public life, and educate them as real citizens. 

The purpose of family upbringing is the 
formation of personality traits that will help 

to painlessly adapt to maturity, to adequately 

overcome the adversities and impediment 

encountered on the road of life.  

In the modern conditions of the Republic 
of Azerbaijan, the role of the family in the 

formation of the personality is especially 

growing.  

The use of the achievements of advanced 

pedagogical science in the field of family edu-

cation, generalization of the progressive expe-
rience of raising children in a family, collect-

ed by the people, is one of the main sources 

of functioning and further improvement of 

family education in modern Azerbaijan, 

which has embarked on the path of demo-
cratic transformations of social and state life.  

Strategically, the most important task of 

pedagogy is the development of ways to im-

prove the personality, the priority develop-

ment of its best qualities in a family, the in-

dividualization of upbringing, since it is pre-
cisely with his personal, individual that a 

person brings something new into this world. 

The formation of a bright, creative individual 

personality begins in the family and contin-

ues in it throughout life, among relatives and 
friends, in their mutual influence on each 

other. In this regard, it is important to de-

termine the strategy for the development of 

the democratic system of upbringing and 

education, its connection with the modern 

family, to give a scientifically grounded fore-
cast of the development of family pedagogy 

and practice of family education. Strategic 

forecasting of the upbringing system, the 

interaction of social and family upbringing 

implies, first of all, the definition of the main 
goals, the development of large-scale national 
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measures, decisions and actions that should 

ensure the achievement of these goals in an 

optimal manner. It is even more important to 

give this strategy a historical and, therefore, 

a scientific basis. It is important to try to find 

in the historical past those basic ideas that 
could, if not form the basis of this strategy, 

then at least ensure the significance and le-

gitimacy of their implementation. In this re-

gard the legacy of Azerbaijan progressive 

pedagogues who lived in the late 19th – early 

20th centuries are of great value [3, p. 67].  
The roots of the history (historical roots) of 

the Azerbaijani family go back to ancient 

times. After all, the family with its own way of 

life, that is, the general way of life, the totali-

ty of educational customs and traditions, has 
evolved over many centuries and has been 

strengthened in the course of the historical 

development of mankind.  

A systematic study of the issue under 

consideration provides a solid foundation for 

penetrating into the depths of the ancient 
history of the people, national and spiritual 

values, a unique rich material and cultural 

heritage and clarifying many interrelation-

ships. Azerbaijan in different periods of histo-

ry was a part of different empires and passed 
a rich historical path. The fate of the Azerbai-

jani people at the end of the 19th century is 

recorded in history as a difficult and ambigu-

ous period. During these periods, Azerbaijan 

experienced a difficult period of economic, 

political and cultural conflict. The awakening 
of society, cultural revival in Azerbaijan, the 

rapid development of all spheres of science 

and culture cover this period. 

In the late 19th – early 20th centuries 

family upbringing in Azerbaijan was based on 
the most important features inherent in most 

families: on its originality, strength and sta-

bility, kindred love, warmth of relations be-

tween all its members, on the community of 

its spiritual interests. 

In the late 19th – early 20th centuries, so-
cial and spiritual development and family 

upbringing in Azerbaijan were considered the 

successors of education [4, p. 78].  

The purpose of the study. This article 

provides an objective analysis of the works of 
progressive pedagogues of Azerbaijan of this 

period, who developed the theoretical and 

methodological foundations, content and 

methods of family upbringing.  

Presentation of the main material. The 

scientific foundations of family education in 
Azerbaijan began to be intensively developed 

in the late 90s of the 19th century as a result 

of generalization and understanding of expe-

rience. During these years a democratic theo-

ry of family education arose, based on the 
idea of nationality (G. Zardabi, R. Afandiev, 

N. Narimanov, J. Mammadguluzade, F. Ko-

charli, M. Sabir, etc.). The essence of the 

named theory was that the pedagogical influ-

ence on children in a family environment is 

exerted by parents, elders, their attitude to-

wards children, behavior, lifestyle, and eve-
ryday life.  

The pedagogues considered the participa-

tion of children in domestic work from an 

early age an essential element of family up-

bringing. They viewed labor as a source of 

the child's physical, mental, moral and aes-
thetic development. They found that in the 

preschool age (up to 5–6 years), the founda-

tions of the personality are laid. In this re-

gard they emphasized the extremely im-

portant role of the mother in education. The 
mother is not only a teacher, but also the 

child’s first teacher. The merit of the peda-

gogues of that time should be considered the 

fact that, at the level of achievements of ad-

vanced psychological and pedagogical 

thought, they established the place of the 
native language in family education.  

The views of progressive pedagogues 

helped to establish the relationship between 

family and social education, to clarify the role 

of family and school interaction in personali-
ty formation.  

Outstanding pedagogues of Azerbaijan put 

forward a requirement for parents not only to 

take care of the comprehensive development 

of children, but also to be responsible for this 

development. They based family pedagogy on 
the principle of spontaneous development of 

the creative forces and abilities of children. 

Without coercion, but with the help of par-

ents, the child should develop the ideals of 

freedom, love, justice, and cultivate diligence. 
Parents themselves must be the bearers of 

these lofty ideals. Upbringing in a family as a 

whole was viewed by progressive tea peda-

gogues cheers as creating conditions for the 

realization of the child's right to self-

realization. Their views on the nature of the 
child, the process of personality formation 

was mainly democratic and influenced the 

development of the theory and practice of 

family education.  

A characteristic feature of the pedagogy of 
family upbringing, developed by the peda-

gogues of the 19th century, is a high assess-

ment of the educational potential of the fami-

ly, the beneficial effect on the mother's chil-

dren, and love for children. They considered 

love to be the purest and brightest of all that 
can be created for a normal upbringing. The 

content of family education was character-

ized by the pedagogues from the standpoint 

of the nationality. At the same time, they 

approached the solution of the problems of 
content, means and methods of education 
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from the standpoint of anthropology. They 

saw the success of family upbringing in the 

study of children, the organization of their 

life activity, which necessarily includes mo-

tives, interests and is aimed at self-education 

and self-education, at self-development.  
R. Afandiev, F. Kocharli worked out the 

problem of the relationship between family 

and social upbringing. They showed that the 

most favorable conditions for the develop-

ment and upbringing of children can be cre-

ated only in a family. Initial upbringing can 
and should be carried out only in the family, 

and then at school. The family teaches chil-

dren to work, continuously improve their 

moral activity, and engage in self-education. 

They explained this by the fact that natural 
and spiritual forces must develop continu-

ously.  

The theoretical and methodological princi-

ples of family education developed by R. 

Afandiev take into account national, socio-

demographic, cultural and psychological fac-
tors [3].  

Family upbringing should be based on the 

foundation of love for children, truthfulness 

and sincerity of relations with them, absence 

of arbitrariness on the part of parents, recog-
nition of the child's right to freedom and invi-

olability. R. Afandiev saw the essence of fami-

ly education in the creation of the most fa-

vorable conditions for the manifestation of 

creative abilities. His statement that the de-

gree of perfection of society is due to the way 
it takes care of the family, family education 

and self-education of parents is relevant to-

day.  

R. Afandiev saw improper upbringing in 

the family as the main tool in the formation 
of negative feelings in children. It is the nobil-

ity, chastity, and modesty enumerated in 

moral education. He considered politeness, 

honesty, truthfulness, compassion, enlight-

enment and other qualities important. Ac-

cording to R. Afandiev, the correct inculca-
tion of these qualities in the family plays an 

important role in the formation and educa-

tion of future generations, noting that it af-

fects the growth of children with or without 

upbringing. The eminent educator believed 
that these qualities should be instilled in 

children through the personal example of 

parents. 

R. Afandiev emphasized the importance of 

the unity of science and education, empha-

sizing the correct upbringing of children in 
the cultural progress of the nation. According 

to R. Afandiev, the family and women have a 

great role in the development of children, 

especially in the development of the family. 

Because the main feature of cultural devel-
opment depends on science and proper up-

bringing. He noted that the happiness and 

well-being of the nation depend on the edu-

cation of women. An eminent educator ar-

gued that mothers should bring up their 

children in the same way. 

R. Afandiev said that first of all it is neces-
sary to increase the mental knowledge of 

children in the family. Children should be 

familiar with their mother tongue from an 

early age and love their language. As much 

as breastfeeding is important, a child growing 

up in a family and speaking their mother 
tongue is the best tool they have for life. First 

of all, children will acquire knowledge in the 

family if they know their language fluently, 

which will play a decisive role in their future. 

In his articles and works, F. Kocharli [5] 
attached a great importance to family up-

bringing. He noted that the most common 

and complex problems of public life, 

achievements and difficulties, understanding 

and contradictions are reflected primarily in 

the family. However, family relations are so-
cial relations. Being a social phenomenon, 

the family also has a natural basis, a biologi-

cal origin. The natural basis of the family is a 

person’s tendency to be of a different sex in 

nature, the feeling of having children. 
F. Kocharli believed that in the family, 

first of all, parents should be moral, and then 

the children brought up by them can grow up 

to be honest, useful to the motherland and 

society. In addition, according to F. Kocharli, 

parents can fulfill their parental duties to the 
people by bringing up a good child. Firudin 

bey Kocharli noted that the foundation of 

upbringing is laid in the family and the child 

acquires knowledge through the education he 

receives from the family. Proper upbringing 
in families, creates the basis for the correct 

formation of the children’s character, but 

who are not brought up properly, it causes 

defects in their upbringing and human quali-

ties. He stressed that the role of mothers is 

stronger than other members of the family in 
the formation of the child’s upbringing in the 

family. A mother should be distinguished by 

her culture and behavior and be responsible 

for the future of her children. 

The educator said that the most important 
factor influencing the upbringing of children 

was the family factor. The proper formation 

of children, their growth in a beautiful at-

mosphere, depended on a well-organized 

family environment. Kocharli emphasized 

that a child formed and brought up in a 
beautiful family environment will leave a 

deep mark on the child’s spiritual world, 

moral qualities, feelings and heart. If a child 

is faithful, respectful, and dignified in the 

family in which he is brought up, these quali-
ties that he sees in his parents will shed light 
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on his spiritual world, his pure heart. Chil-

dren growing up in these families will always 

be kind to people and friends, will respect 

and love adults and elders. And children who 

grow up in families with such moral qualities 

will be lazy, selfish, and deceitful, and will 
not only fail to understand the respect of 

those around them and the community, but 

will also be useless to society. 

In addition to all the above, when talking 

about the issues of bringing up the children 

in the family, F. Kocharli said that the soul is 
of great importance for human being. The 

nourishment of the soul is first and foremost 

the training of the mind, a foolish, ignorant 

person is no different from an animal. The 

main reason for people’s ignorance and 
backwardness is that they only care for their 

bodies and forget their souls and minds. 

H.Guliyev emphasizes that special attention 

is paid to children’s higher education in 

families, and that people’s level of education 

and training is the main criterion 
determining the social status of children [6, 

p. 56]. Patronymics in Azerbaijan appeared 

long before the period we studied. Ethnog-

rapher G. Geybullayev said that this process 

took place in our country in the 5th century 
[7, p. 88]. 

Jalil Mammadguluzadeh studied his rich 

democratic pedagogical heritage and 

progressive views on education and tried to 

convey them to the people of Azerbaijan in a 

systematic way [8]. If we look at the works of 
a prominent pedagogue, we can see the 

negative impact of the ugly feudal system on 

families, harmful traditions on the 

upbringing of children. J. Mammadgulu-

zadeh was in favor of bringing up the 
children of families with innovative ideas, 

eliminating antiquity, superstition and 

ignorance. For this reason, he tried to convey 

the ugliness of his time to his readers with 

satirical laughter, and called on people to 

take joint action against this tragedy in 
society. 

Jalil Mammadguluzadeh’s works focused 

on family education, women's freedom, 

mother tongue, proper upbringing of children 

in the family, parents' education of their 
children in classrooms and schools, and the 

struggle for the liberation of the people from 

ignorance. Jalil Mammadguluzadeh lived 

with the desire to enlighten his compatriots, 

to awaken the sleeping, to see his nation and 

homeland among the developed nations. In 
all her works: stories, narratives, plays, 

columns and articles, she constantly 

encounters issues of family upbringing and 

women’s rights. The pedagogical heritage of 

Jalil Mammadguluzadeh, whose heart always 
beats with the people of Azerbaijan and beats 

for him, has not lost its significance in our 

time and has played an important role in the 

education of the younger generation. He 

attached great importance to family training. 

He demanded that the school and the family 

form the young generation as a moral, 
educated and knowledgeable person. Jalil 

Mammadguluzadeh emphasized the 

importance of parents' literacy and 

education, especially for women, in order to 

bring up children well in the family. He was 

especially sensitive to the fact that children 
spoke their mother tongue in the family. Jalil 

Mammadguluzadeh sharply criticized the 

steps that did not pay attention to the 

mother tongue and disrespected it. 

J. Mammadguluzadeh was first and 
foremost a supporter of the elimination of 

illiteracy in Azerbaijani families. In 

particular, the development of children's 

mental knowledge, increasing their worldview 

was one of the issues on his mind. He said 

that the exclusion of the poor, especially 
women and girls, from education was a great 

tragedy, and that girls in society should have 

a broad outlook and be able to protect 

themselves in all kinds of social and family 

relations. Jalil Mammadguluzadeh demanded 
that the heads of families educate their 

daughters and send their daughters to 

schools along with their sons. Only in 

educated marriages can respect, care, 

kindness, and mutual understanding be 

seen. Addressing parents, he said that 
parents should encourage their children to 

study science, different languages, and art. 

One of the other important requirements 

of Jalil Mammadguluzadeh to families was to 

form the young generation in the spirit of 
moral qualities, to instill in them a love of 

hard work, to avoid bad habits and to do 

good deeds. Mammadguluzadeh considered 

moral values to be the most important issue 

in the family, emphasizing the need to ensure 

that one of its important components, 
patriotism, is instilled in children from an 

early age. He said that children’s moral 

qualities, such as honesty, nobility, courage, 

humanism, are formed primarily in the 

family, and good relations, good behavior, 
mutual understanding between parents have 

a positive effect on the formation of these 

feelings. When parents treat their children 

humanely, the warm attitude in their 

interactions and attitudes with them will sow 

the seeds of love in the hearts of children and 
serve them to take the right position in 

society. Parents should remove negative 

traits from their children, such as 

selfishness, jealousy, ambition, and self-

interest, and instill hatred in them. 
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Mammadguluzadeh rightly noted that 

children should be obedient in their behavior 

and attitudes. They must abide by the 

demands of their parents, cultivate in 

themselves beautiful, pure, human morals 

and values, and develop higher feelings that 

are important to humanity. This is primarily 

the responsibility of the parents. 

Mammadguluzadeh called on parents to 

engage in labor and physical education of 

children in the family. He noted that the 

child should be protected and developed 

healthily from the day he(she)was born. He 

noted that if we want to bring up a physically 

healthy and strong generation, then we must 

first protect pregnant women. At the same 

time, another issue in this column was that 

pregnant women should eat properly, stay 

away from nerves, and not be forced to work 

hard, because these issues harm the physical 

health of the unborn child, or the child dies 

or is born with a physical defect. However, at 

the time of the study, these cases were 

common in Azerbaijani families, which were 

accompanied by defects in the health of 

many newborns. 

According to J. Mammadguluzadeh, labor 

upbringing will be as important as physical 

upbringing in the family. Because children 

must be accustomed to work from an early 

age, they must be instilled with a love of 

labor, and they must be able to enjoy what 

they do. The love of work in children will form 

in them such noble moral qualities as 

truthfulness, honesty, integrity. 

In addition, while studying Mammadgu-

luzadeh’s views on the family, it should be 

noted that if prominent educators want their 

children to have a happy future, they must 

first be sincere with their children, show 

their love to their children, provide kindness 

in the family and take care of each other. If 

there is no solidarity between parents, if 

there is no kindness and friendship, it will 

manifest itself in the upbringing of children. 

It is necessary to teach children from an 

early age to be polite and enlightened, to get 

used to kind words and deeds. He wished the 

next generation a good upbringing, the 

enrichment of their spirituality, the correct 

formation of their morals, the happiness of 

the people. He saw the upbringing of children 

and their future happiness as the work of the 

state, the work of society. 

Theoretical foundations of the re-

search. The ideas of family upbringing, edu-

cators who lived in the end of 19th and be-

ginning of 20th centuries, contributed to the 

creation of a truly scientific foundations of 

family pedagogy. The named scientists as a 

whole defended the combination of state and 

non-state education with of family upbring-

ing as the most optimal way of individual 

development of the personality. Under the 

influence of their theoretical principles of 

upbringing family, the practice of raising 

children in families of all strata of society was 

improved in the late 19th and early 20th cen-

turies [2, p. 90]. They were unanimous in 

their assessment that one of the tasks of fur-

ther improving family upbringing is strength-

ening the family and its stability, that only 

those parents can give happiness to children 

who themselves found happiness in marriage 

and family. 

As the results of the study showed, in the 

late 19th – early 20th centuries industrial 

upsurge, strengthening of capitalist relations 

in Azerbaijan led to progressive shifts in the 

sphere of education. The new powerful social 

pedagogical movement had a great influence 

on the development of pedagogical thought, 

including the development of the theory of 

family education. Major public figures, scien-

tists, pedagogues have investigated a number 

of new problems of family education. The 

public and the parents of the students were 

very active in solving the problems of family 

pedagogy. Scientists, writers, pedagogs ap-

peared in the periodical pedagogical press. 

Magazines for children appeared. On their 

pages, mistakes in family education were 

analyzed, best practices were summarized, 

and articles of a theoretical nature were pub-

lished.  

Methodology. Upbringing is a universal 

human value, it is characterized by a hu-

manistic tendency and that pedagogical sci-

ence is based on the recognition of philo-

sophical, epistemological pluralism, the pri-

ority of universal human values. A concrete 

historical approach was applied to the study 

of pedagogical facts and phenomena. The 

leading theoretical and methodological prin-

ciples of this research were the dialectical 

approach, the holistic study of historical and 

pedagogical phenomena, the unity and inter-

connection of the objective and the subjec-

tive, the connection between the historical 

and the logical, the disclosure of the modern 

and prognostic significance of the research 

results.  

Conclusions and prospects for further 

research. The systematized experience of the 

formation of the theory of family upbringing 

contains a description of the main ideas and 

concepts of pedagogy of family upbringing. 
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In the process of further research of the 

problem, it seems necessary to study the 

implementation of the theories considered in 

the practice of family education of various 

strata of society. The possibility of analyzing 

other theories of family education created by 

the pedagogues of Azerbaijan during the pe-

riod under review is not excluded. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Аннотация. Вопросы семейного и социального 

воспитания детей всегда актуальны, и при этом, 

независимо от того, в какой период мы живем, они 

считаются проблемами, которые нас волнуют. Се-

мья должна быть готова удовлетворить потребно-

сти каждого члена в самоуправлении и несамостоя-

тельности (уникальным образом). Семья создает в 

человеке представление о доме не как о простран-

стве, в котором он живет, а как о чувствах и эмоци-

ях, которых ждут, любят, понимают и защищают. 

Семья дает человеку представление о жизненных 

целях и ценностях, о том, что ему нужно знать и 

как себя вести. Наставления, указания, примеры из 

жизни, данные родителями, более того, весь домаш-

ний образ жизни, атмосфера в семье развивают у 

детей привычки поведения и критерии оценки того, 

что есть добро и зло, что достойно или недостойно, 

что справедливо и несправедливый. 

Цель. В статье дается объективный анализ ра-

бот прогрессивных педагогов Азербайджана этого 

периода, разработавших теоретико-

методологические основы, содержание и методы 

семейного воспитания. 

Методы. В конце XIX – начале XX века при изуче-

нии семейного воспитания и ценностей в Азербай-

джане использовались историко-сравнительные ме-

тоды, анализ, теоретический анализ и методы 

обобщения. 

Оригинальность. В конце XIX – начале XX вв. се-

мейное воспитание в Азербайджане основывалось на 

важнейших чертах, присущих большинству семей: на 

ее самобытности, силе и стабильности, родственной 

любви, теплоте отношений между всеми ее членами, 

на общности ее духовных интересов. 

В конце XIX – начале XX веков социальное и духов-

ное развитие и семейное воспитание в Азербайджане 

считались преемниками образования.  

Результаты. Систематизированный опыт фор-

мирования теории семейного воспитания заключает 

в себе характеристику основных идей и понятий 

педагогики семейного воспитания. 

В процессе дальнейших исследований проблемы 

представляется необходимым изучение реализации 

рассмотренных теорий в практике семейного воспи-

тания различных слоев общества. Не исключена 

возможность анализа других теорий семейного вос-

питания, созданных педагогами Азербайджана рас-

сматриваемого периода.  

Заключение. Как показали результаты исследо-

вания, в конце XIX – начале XX вв. промышленный 

подъем, упрочение капиталистических отношений в 

Азербайджане обусловили прогрессивные сдвиги в 

сфере просвещения. Новое мощное общественно-

педагогическое движение оказало большое влияние на 

развитие педагогической мысли, в том числе на раз-

работку теории семейного воспитания. Авторитет-

ные общественные деятели, ученые, педагоги иссле-

довали ряд новых проблем семейного воспитания. 

Высокую активность в решении проблем семейной 

педагогики проявляли общественность и родители 

учащихся. В периодической педагогической печати 

выступали деятели науки, писатели, врачи, учите-

ля. Появились журналы для детей. На их страницах 

анализировались ошибки в семейном воспитании, 

обобщался передовой опыт, публиковались статьи 

теоретического характера.  

Ключевые слова: семья; родители; воспитания; 

нравственность; дети; развитие. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (1920–1991 гг.) 

Дается обзор развития системы дополни-
тельного образования в Азербайджанской Рес-
публике.  

Обосновывается значение этапов историче-
ского развития некоторых направлений допол-
нительного образования.  

Рассматриваются и анализируются конце-
птуальные основы дополнительного образова-
ния в контексте законодательства Азербай-
джанской Республики в 1920–1991 гг.  

Определены предстоящие задачи развития 
системы непрерывного образования в Азербай-
джанской Республике. 

Ключевые слова: дополнительное образо-
вание; переподготовка; педагогические кадры; 
повышение квалификации учителей; подготов-
ка учителей; краткосрочные курсы; съезд учи-
телей. 

 

Постановка проблемы. Развитие и об-

разование каждого человека связано со 

школой, высшим образованием, послеву-

зовским образованием, образованием 

взрослых и самообразованием. Непрерыв-
ное образование связано с просвещением, 

получением новых знаний, различными 

сферами человеческой деятельности – по-

литической, культурной, технической и 

профессиональной. 
В процессе развития системы непре-

рывного образования в центре внимания 

оказываются его отдельные составляющие, 

такие, как интеллектуальные ценности, 

эстетические, эмоциональные, социальные 

и политические аспекты. Кроме того, не-
прерывное образование должно формиро-

вать связи между всеми этапами, формами 

и периодами обучения. В таком случае об-

щее среднее образование становится 

неотъемлемой частью этого процесса.  
Непрерывное образование также требу-

ет, чтобы его формы, содержание и сред-

ства постоянно обновлялись и обогащались 

для удовлетворения потребностей и воз-

можностей людей. 

Одним из важных аспектов является 
обеспечение каждого человека и специали-

ста такими формами и таким содержани-

ем образования, которые отвечают его по-

требностям и способствуют его развитию. 

Таким образом, непрерывное образование 
охватывает всю жизнь человека, сопро-

вождает его на протяжении всей жизни, 

создает условия для его развития, реализа-
ции своей профессиональной и социальной 

роли и ставит на повестку дня вопрос ак-

туального обновления и реформирования 

всех его направлений. 

Цель исследования. Значимость про-
блемы состоит в том, что развитие допол-

нительного образования зависит от нового 

гуманитарно значимого содержания, 

форм, технологий, инновационных подхо-

дов, обогащающих основное (базовое) об-

разование. В то же время значимость до-
полнительного образования возрастает в 

связи с введением профильного обучения, 

большое внимание в котором уделяется 

элективным курсам и занятиям, свободно 

выбираемым учащимися в соответствии с 
профессиональными ориентациями.  

Сегодня в информационном обществе 

дополнительное образование выходит на 

новую ступень своего развития. Значи-

мость такого образования, обладающего 

целым рядом качеств, которые в ХХI веке, 
в эпоху постиндустриального общества 

становятся приоритетными, существенно 

возрастает. И если та или иная националь-

ная система образования претендует на то, 

чтобы находиться на сопоставимом с со-
временными развитыми странами уровне, 

она должна органично (в лице всех своих 

институтов – детского сада, школы, колле-

джа, вуза) интегрировать эти качества, 

адаптировать их к особенностям соответ-

ствующей системы образования.  
Целью исследования является изучение 

исторического пути развития дополнитель-

ного образования в Азербайджанской Рес-

публике для обновления его стандартов на 

основе имеющегося опыта. Это даст воз-
можность определения путей совершен-

ствования национальной системы допол-

нительного образования и доведения ее до 

мировых стандартов.  

Изложение основного материала. 

Развитие образования, имеющего страте-
гическое значение в Азербайджане, всегда 

было в центре внимания государства. В 

первые годы советской власти нехватка 

педагогических кадров, а также слишком 

низкий уровень их знаний и педагогиче-
ской квалификации рассматривались как 
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главные проблемы школьного строитель-

ства. Число учителей в те годы было очень 

малό – всего около двух тысяч человек.  

А новые советские начальные и средние 

школы, количество которых из года в год 

неуклонно росло, требовали все больше 
учителей. На XI съезде азербайджанских 

учителей в Баку 25 сентября 1998 года 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар Алиев, говоря о состоянии азербай-

джанского просвещения в 20-х годах про-

шлого века, отмечал: «... В Азербайджане 
шли два параллельных процесса. С одной 

стороны, необходимо было создать школы, 

учебные заведения с небольшим числом 

учителей, имеющихся в то время в Азер-

байджане, ликвидировать неграмотность 
людей. Но для выполнения этой большой 

работы необходимо было одновременно 

создать кадровый потенциал, армию учи-

телей. Большое счастье, что наряду со мно-

гими негативными моментами того време-

ни, с ущербом, нанесенным азербайджан-
скому народу, в этой области постоянно 

происходило развитие» [1, c. 146]. 

В 1920–1927 гг. с созданием сети крат-

косрочных и долгосрочных педагогических 

курсов, педагогических техникумов, учи-
тельских институтов, педагогических ин-

ститутов потребность в педагогических 

кадрах была частично удовлетворена. В 

тот период было подготовлено 1347 учите-

лей, из которых 587 человек имели высшее 

образование. За 7 лет количество учителей 
увеличилось в 3 раза, значительно вырос 

их интеллектуальный уровень. Удельный 

вес кадров со средним и высшим образо-

ванием среди учителей вырос на 3 процен-

та по сравнению с 43,6 процента семь лет 
назад [2, с. 94]. Все это позволило перейти 

на всеобщее обязательное начальное обра-

зование в стране. Наряду с подготовкой 

педагогических кадров, осуществлялась 

определенная работа в сфере организации 

методической помощи учителям. Но в пер-
вые годы эта работа осуществлялась в ос-

новном в неупорядоченной форме. 

В 1922 году в целях переподготовки 

учителей и повышения квалификации ра-

ботников дошкольных и внешкольных 
учреждений был создан Бакинский инсти-

тут народного просвещения, который 

функционировал до 1924 года [3, с. 219]. 

В 1920–1927 гг. Наркомпрос организо-

вывал курсы продолжительностью от 2 до 6 

месяцев для учителей начальных классов, 
не имеющих специальной педагогической 

подготовки (среди учителей начальных 

классов было немало лиц, получивших до-

машнее образование). Эти курсы, органи-

зуемые ежегодно, носили в основном обще-
образовательный характер. Поскольку во 

многих случаях один и тот же курс повто-

рялся 3–4 раза, известный программный 

материал требовалось пересматривать. 

После 1924 г. курсы, как орган, фактиче-

ски осуществлявший методическое руко-

водство учителями, стал центральным и 
краевым инспекционным управлением.  

С 1925/26 учебного года в сельских райо-

нах каждого округа были организованы 

справочные школы. В этих школах прово-

дилась необходимая методическая работа с 

учителями, организовывались мероприя-
тия, связанные с повышением квалифика-

ции (краткосрочные курсы, семинары, 

учительские конференции, совещания). 

Начиная с 1925 года при отделах 

народного образования были организованы 
методические бюро. Методические бюро, 

как и справочные школы, собирались регу-

лярно, раз в две недели, и на них учителя 

обсуждали различные вопросы, касающие-

ся учебно-воспитательной работы. Перио-

дически проводимые учительские конфе-
ренции и совещания сыграли определен-

ную роль в продвижении научно-

методических новшеств на места, а также 

в распространении передового опыта ра-

боты [4, с. 137]. 
Следует отметить, что в этот период 

начала формироваться определенная си-

стема в работе по переподготовке учите-

лей. В частности, были разработаны еди-

ные учебные программы летних курсов 

переподготовки. Согласно этим програм-
мам один и тот же контингент слушателей 

три года подряд привлекался на эти курсы, 

получая знания на уровне семилетней 

школы с добавлением педагогических дис-

циплин. На этих курсах использовались 
материалы и учебники, разработанные для 

«педагогического техникума на дому».  

В целом, в этот период вся восстанови-

тельная работа педагогов была фактически 

сосредоточена в «педагогическом технику-

ме на дому». 
Таким образом, историю повышения 

квалификации педагогических кадров с 

момента установления советской власти в 

Азербайджане до 1929 года можно разде-

лить на 3 этапа. 
1. Период с 1920 по 1927 год. В этот пе-

риод Наркомпрос ежегодно организовывал 

краткосрочные (2–6-месячные) курсы для 

учителей массовых школ преимущественно 

общеобразовательного характера. Часть 

участников курсов не имела ни общеобра-
зовательной, ни педагогической подготов-

ки. Курсы организовывались для учителей 

I класса каждый год. Многие преподавате-

ли заявлялись (направлялись) на один и тот 

же курс 3–4 раза и проходили его по одной 
и той же программе. 
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2. С 1927 по 1928 год. на курсы было 

привлечено 1500 учителей. Целью курсов 

была подготовка кадров на уровне средне-

го педагогического образования путем за-

очного обучения. В 1927 году курсы пере-

подготовки получили определенное пре-
имущество: была разработана единая про-

грамма летних курсов переподготовки; для 

3-х летних (3-х летних) курсов, рассчитан-

ных на один и тот же контингент, было 

введено преподавание педагогических 

дисциплин наряду с подготовкой к семи-
летнему обучению. На этих курсах исполь-

зовались обработанные материалы и учеб-

ники для «домашних педагогических тех-

никумов». Вся работа учителей была сосре-

доточена в «педагогических техникумах на 
дому». 

3. С 1929 года все несистемные меро-

приятия повышения квалификации были 

сосредоточены в Институте повышения 

квалификации педагогических кадров и 

приобрели строгий и планомерный харак-
тер. В состав института вошли «педагоги-

ческий техникум на дому», бывший педа-

гогический факультет и заочные методиче-

ские курсы. Ранее институт занимался 

только переподготовкой педагогических 
кадров. Переобучение проводилось только 

по заочной сети (высшей и средней) и че-

рез краткосрочные курсы.  

Организационной реконструкцией были 

охвачены работники образования всех ка-

тегорий. В эти годы существенное разви-
тие получило заочное педагогическое обра-

зование, его сеть расширилась для народов 

меньшинств. Укрепились связи с институ-

тами повышения квалификации педагоги-

ческих кадров других республик. 
С точки зрения быстрого роста сети 

школ в Азербайджане и повышения уровня 

всей учебно-воспитательной работы в тот 

период важной проблемой было повыше-

ние квалификации учителей и доведение 

ее на более высокий уровень. В постанов-
лении VIII съезда Коммунистической пар-

тии Азербайджана, принятом в 1928 году, 

вопрос переподготовки имеющихся сель-

ских учительских кадров и передачи им 

полноценных знаний путем проведения 
систематической работы был поставлен 

перед Народным комиссариатом просве-

щения как неотложная задача. 

В решении VI Всеазербайджанского 

съезда Советов говорилось: «Придавая 

большое значение широкой работе, прово-
димой комиссариатом просвещения (лет-

ние курсы, конференции, педагогические 

техникумы на тюркском языке (азербай-

джанском – Н.Мамедов) на дому) по повы-

шению квалификации учителей, съезд тре-
бует уделять особое внимание повышению 

квалификации учителей в области образо-

вания, развитию общеполитической и аг-

рономической подготовки, а также усиле-

нию его помощи в самообразовании.  

С этой целью необходимо организовать 

заочный педагогический факультет и Ин-
ститут повышения квалификации специ-

альных учителей» [5, с. 117–118].  

Согласно этому постановлению, реше-

нием Коллегии Народного комиссариата 

просвещения от 13 июля 1929 года был 

создан 1 октября того же года Азербай-
джанский институт повышения квалифи-

кации учителей (АИПКУ). Это стало нача-

лом нового этапа в развитии народного 

образования в Азербайджане. До этого не-

сколько разрозненных учебных заведений 
(домашний педагогический техникум, за-

очный педагогический факультет и заоч-

ные методические курсы) были объединены 

в одну организацию – Азербайджанский 

институт повышения квалификации учи-

телей. 
Изначально этот институт занимался 

только переподготовкой педагогических 

кадров. Переподготовка проводилась по 

заочной форме (для высшего и среднего 

образования) и краткосрочным курсам 
обучения с охватом всех категорий педаго-

гов. В то время особое внимание уделялось 

развитию заочного педагогического обра-

зования. С целью повышения квалифика-

ции учителей, работающих в бакинских и 

районных школах республики, институт 
дважды в год проводил заочные месяцы – 

в ноябре и декабре. В результате этого ме-

роприятия большое число учителей было 

вовлечено в заочное обучение – в конце 

1932 года в институте повышали квалифи-
кацию уже 3 363 педагога. В том же году в 

институте были организованы 6-месячные 

педагогические курсы, которые закончили 

1 645 учителей [6, с. 44]. 

По состоянию на 1 июня 1938 г. из 

11 014 учителей из 15 071, работавших в 
Наркомате просвещения, почти половина 

(6 029) прошли аттестацию и смогли стать 

учителями средней школы (1 170) и учите-

лями начальных классов (4 859 человек). 

Из числа учителей, не прошедших аттеста-
цию, 5 079 были предоставлены отгулы для 

получения соответствующего образования, 

а оставшиеся 606 были уволены за невы-

полнение педагогической работы. Невоз-

можность вовлечения время от времени 

всех учителей для повышения квалифика-
ции, а также отсутствие высококвалифи-

цированного персонала для преподавания 

на курсах, безусловно, отрицательно сказа-

лись на качестве переподготовки. 

В 1941–1945 годах, в годы Великой Оте-
чественной войны, как и на других терри-
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ториях, подготовка и переподготовка учи-

телей столкнулись с серьезными трудно-

стями. Определенные изменения были вне-

сены в учебные программы курсов в связи 

с войной, в частности, в химии (взрывча-

тые и токсичные вещества), в математике 
(применение математики в военной техни-

ке), в физике (электротехника и радиотех-

ника и ее роль в войне), в природоведении 

(лекарственные растения), в географии 

(природные богатства СССР и его эконо-

мическая мощь), в базовой военной подго-
товке (тактика, топография, рукопашный 

бой) и др. 

С сентября 1946/47 учебного года в 16 

областях республики были организованы 

периодические курсы повышения квали-
фикации для учителей начальной школы и 

учителей-предметников. Курсы прошли 

228 человек вместо запланированных 

1063. По приказу Министра Образования 

Азербайджанской ССР «Об обучении логике 

и психологии в средней школе» от 11 фев-
раля 1947 года № 15, с 20 февраля по 15 

июля того же года 16 человек, уйдя с про-

изводства в школы Баку, прошли перепод-

готовку как учителя логики и психологии. 

Различные курсы повышения квалифи-
кации прошли в 1949/50 учебном году – 

3466 учителей, в 1950/51 учебном году – 

3003 учителя, в 1951/52 учебном году – 

3247 учителей, в 1952/53 учебном году – 

2511 учителей, в 1953/54 учебном году – 

3892 учителей, в 1954/55 учебном году – 
3106 учителей. В учебно-тематических 

планах и программах курсов особое вни-

мание уделялось изучению марксистско-

ленинской классики, партийных и государ-

ственных документов. 
С 1952/53 учебного года на годовых и 

ежемесячных курсах учителей физики, 

математики, химии, природоведении и 

географии стало уделяться внимание поли-

технической подготовке. Учебные планы и 

программы курсов включали 44 часа прак-

тических занятий. Практические занятия 

проводились на учебных площадках, фаб-

риках, заводах, лабораториях и мастер-

ских.  

В 1954/55 учебном году на 6-дневном 

семинаре-практикуме, организованном в 

Баку для 110 учителей физики и природо-

ведения, были проведены занятия по сель-

скому хозяйству, электротехнике и автомо-

бильному делу. Для обеспечения эффек-

тивности политехнического обучения и 

изучения опыта работы в этой области 88 

учителей и руководителей школ были 

направлены в Ленинград, Москву, Киев, 

Харьков, Тбилиси, Батуми на экскурсию по 

маршруту Мингячевир-Гейгель-Дашкесан. 

Приказ министра просвещения Азер-

байджанской ССР от 8 марта 1961 года № 

57 «О методической работе для учителей 

общеобразовательных школ» дал новое 

направление повышению квалификации 

педагогических кадров. В 1963/64 учеб-
ном году 739 человек закончили одного-

дичные курсы, 2 133 человека закончили 

восьмимесячные курсы, 1 173 человека 

закончили семидневные курсы и 1 300 че-

ловек закончили одномесячные курсы. 

Всего в 42 научно-практических конфе-
ренциях приняли участие 5 412 человек. 

Переход на новую учебную программу 

должен был завершиться к 1971 году. Что-

бы справиться с этой задачей, возникла 

необходимость в создании структур повы-
шения квалификации в высших учебных 

заведениях. В марте-апреле 1968 года 23 

учителя языка и литературы, 291 учитель 

географии прошли 10-дневные курсы в 

АПИ им. В.И. Ленина, а 467 учителей про-

шли 15-дневные курсы в КПИ им. Л.П. За-
рдаби. В целом за 1966–1970 гг. количе-

ство слушателей курсов увеличилось в 2,7 

раза по сравнению с предыдущими пятью 

годами – с 15 100 до 42 100 человек. 

В 1972 году Азербайджанский  институт 
повышения квалификации учителей (ИП-

КУ) стал Центральным институтом повы-

шения квалификации учителей (ЦИПКУ).  

В связи с этим произошел ряд изменений в 

организации обучения без отрыва от про-

изводства. Курсы повышения квалифика-
ции были также организованы в Нахчы-

ванской Автономной Советской Социали-

стической Республике, ИПКУ Кировабад-

ской (ныне Гянджинской) зоны, ИПКУ го-

рода Баку и соответствующих учреждени-
ях, действующих под эгидой университе-

тов. В результате количество участников 

увеличилось и в 1972/73 учебном году их 

было 4 599 человек ежемесячно, 1 051 – 

краткосрочно, 2 648 – очно в год. Кроме 

того, 103 участника прошли курсы в АПИ и 
1 510 участвовали в семинарах. Всего по-

вышением квалификации было охвачено 

10 210 учителей. 

В 1979 году в Институте русского языка 

и литературы им. М.Ф.Ахундова (ныне Ба-
кинский славянский университет) были 

организованы двухмесячные курсы для 

более чем 1 000 учителей русского языка со 

слабым знанием русского языка. В этот 

период также были организованы мобиль-

ные летние курсы. Ежемесячные летние 
курсы были организованы в Шуше для 243 

учителей азербайджанского языка и лите-

ратуры, истории и общества. 

В 1980 году 8 229 человек (на 204 чело-

века больше) прошли месячные курсы, 
2 419 человек закончили годовые дневные 
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курсы (всего 10 648 человек). В целом за 

1976–1980 годы плановые мероприятия по 

повышению квалификации учителей были 

превышены на 820 участников и общее их 

число составило 38 235 человек.  

В 1982 году в Сумгаите началась орга-
низация ежегодных очных курсов и впер-

вые были открыты ежемесячные курсы для 

независимых учителей вечерних и заочных 

школ, а также учителей арабского и пер-

сидского языков. 

Приказом Министерства народного об-
разования Азербайджанской ССР от 11 

августа 1989 года № 930 «О дальнейшем 

совершенствовании системы и структуры 

повышения квалификации и переподго-

товки народных работников образования в 
республике» предусматривалось создание 

сети повышения квалификации. Постанов-

лением Совета Министров Азербайджан-

ской ССР от 4 октября 1989 года № 398 

азербайджанский Центральный институт 

усовершенствования учителей был преоб-
разован в Азербайджанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров и получил статус 

высшего учебного заведения первой степени. 

В последнее десятилетие двадцатого ве-
ка в Евразии произошли значительные 

политические изменения. Это изменение 

не осталось незамеченным в сфере образо-

вания, как и во многих других сферах. 

Независимость Азербайджана в результате 

распада СССР, принятие Конституции и 
Закона об образовании, заложили основу 

для проведения в стране ряда социальных 

реформ, в том числе Программы реформи-

рования образования. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Как свидетельствует исто-

рия, образование помогает снизить уро-

вень бедности: 90% работающего населе-

ния стран с низким уровнем дохода живут 

в бедности. Увеличение числа людей с 

высшим образованием в 10 странах, не-
давно ставших членами ЕС, позволило со-

кратить число бедных на 3,7 млн человек. 

В свою очередь, высшее образование при-

звано повысить уровень занятости высо-

коквалифицированных специалистов: в 
2015 году две трети работников были за-

няты на работах, требующих среднего 

уровня квалификации.  

Важно, чтобы образование шло в ногу с 

требованиями рынка труда. По оценкам 

различных экспертов к 2020 году нехватка 
работников с высшим образованием в ми-

ре по сравнению со спросом может до-

стичь 40 млн человек. Миллионы людей, 

особенно из маргинальных слоев общества, 

не могут пользоваться элементарными 
удобствами. 

В обобщенном виде мы не говорим о ра-
дикальной смене акцентов в системе до-
полнительного образования Азербайджан-
ской Республики: если раньше перед си-
стемой образования стояла задача «удовле-
творения базовых потребностей человека» 
(т.е. задача обеспечения доступности и 
обязательности общего, «массового» обра-
зования), то к настоящему времени она в 
целом решена. И сегодня актуализируются 
другие ценностные ориентиры, другие за-
дачи – обеспечить человеку условия для 
самовыражения, саморазвития, самореа-
лизации, постоянного личностного роста 
(т.е. задачи, позволяющие обеспечить «про-
ектирование личностного образовательного 
пространства для самореализации лично-
сти»). Именно в этих вопросах – социально-
позитивное индивидуальное развитие лич-
ности; формирование мотивации к позна-
нию, творчеству, труду, спорту; поиск и 
обретение человеком самого себя – допол-
нительное образование выступает как 
настоящий кладезь позитивного опыта и 
непревзойденный источник идей. 

Но нынешняя реальность задает высо-
кую планку для дополнительного образова-
ния, стимулируя возрастание его роли в 
развитии человеческого капитала страны и 
непрерывности образования. Понять сущ-
ность и определить пути эффективного 
использования «человеческого» потенциала 
дополнительного образования в системе 
общего образования для обеспечения ее 
вариативности и индивидуализации в це-
лом, а значит и ее конкурентоспособности 
– ключевая задача всего педагогического 
сообщества. 
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HISTORICAL STAGES OF FORMATION OF ADDITIONAL EDUCATION DIRECTIONS IN AZERBAIJAN (1920–1991) 

Summary. The article examines the development of 
the system of additional education in the Republic of 
Azerbaijan. The importance of stages in the historical 
development of some directions of additional education 
was substantiated in the article. Considered and ana-
lyzed the conceptual framework and design in the context 
of the legislation of additional education in 1920-1991. 
The author also commented upon the tasks ahead and 
touched upon the historical aspects of the continuous 
education system in the Republic of Azerbaijan. 

The purpose of the study is to integrate the system of 
additional education of the Republic of Azerbaijan, which 
needs to be improved and brought up to world standards. 
To do this, it is necessary to study the historical path of 
the development of additional education and build new 
standards on the acquired experience. 

Originality. The significance of the problem lies in the 
fact that the development of additional education depends 
on the new humanitarian content of education, forms, 
technologies, innovative approaches that enrich basic 
education. At the same time, the importance of additional 
education is increasing due to the introduction of special-
ized training, a large place in which is given to elective 
courses and classes freely chosen by students in accord-
ance with professional orientations. Today, in the infor-
mation society, additional education is entering a new 
stage of its development.  

Results. Education helps to reduce the level of poverty 
among working people: 90% of the working population of 
low-income countries live in poverty. An increase in the 
number of people with higher education in 10 countries 
that have recently become EU members will reduce the 
number of poor by 3.7 million people. Higher education is 
designed to increase and maintain the level of employ-
ment of highly qualified specialists: in 2015, two thirds of 
employees were employed in jobs requiring an average 
level of qualification. Education must keep up with the 
requirements of the labor market. By 2020, the shortage 
of workers with higher education in the world in compari-

son with the demand may reach 40 million people. Mil-
lions of people, especially from marginal strata of society, 
cannot use basic amenities.  

Conclusion. In a generalized form, we are not talking 
about a radical change of emphasis in the system of addi-
tional education of the Republic of Azerbaijan: if earlier 
the education system was faced with the task of "meeting 
basic human needs" (i.e., the task of ensuring accessibil-
ity and mandatory general, "mass" education), by now it 
has been generally solved; today other values, other 
tasks are being put forward: to provide a person with 
conditions for self-expression, self-development, self-
realization, constant personal growth (i.e., the task of 
“designing a personal educational space for personal self-
realization”). It is in these issues – socially positive indi-
vidual development of personality; formation of motivation 
for cognition, creativity, work, sports; search and acquisi-
tion of oneself by a person – additional education acts as 
a real storehouse of positive experience and an unsur-
passed generator of ideas. 

But the current situation, the new reality sets a high 
bar for additional education, its role is increasing, it is 
connected with the development of the country’s human 
capital and the continuity of education. To understand, 
accept and correctly introduce this “human” potential of 
additional education into the general education system in 
the name of expanding the variability and individualiza-
tion of the education system as a whole, and therefore 
strengthening its competitiveness, is the key task of the 
entire pedagogical community. 

Keywords: additional education; advanced training; 
refresher training; pedagogy staff; preparation of teach-
ers; qualification improvement; short-term courses; teach-
ers’ congress. 
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APPROACHES AND MODELS OF INTERCULTURAL COMPETENCE 

The article deals with a modern study into inter-
cultural competence in teaching English as a for-
eign language. Culture competence has become an 
important issue of modern language education, a 
focus which reflects a greater competence of the 

connection of a language and culture and the need 
to prepare students for intercultural communication. 
In the paper the recommended approaches and 
models are critically analyzed. They are character-
ized by treatment of culture issues directly and 
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openly in the comparative cross-cultural way. The 

study expands disputes on culturally responsive 
pedagogy by emphasizing specifically on the ap-
proaches and models of intercultural competence. 

The authors examine the main approaches and 
models to conceptualize intercultural competence 
such as Ruben’s behavioral approach, European 
multidimensional models by M. Byram and K. Ris-
ager, J. Bennet’s developmental model of intercul-
tural sensitivity, a culture-generic approach and 
other theoretical approaches to intercultural compe-
tence. 

Keywords: education; intercultural competence; 
English language teaching; approaches; models. 

 

Statement of the problem. It is worth 

emphasizing that English language teachers 

have to be also English culture teachers. 
English language teaching (ELT) is not com-

plete without studying the related culture. 

The problem of learning and teaching culture 

is a matter of the considerable interest to 

foreign language teachers and educators. The 
clear and unique relation between the culture 

and the language is based on research of 

teachers and educators of different disci-

plines.  

Culture competence development is a pro-

cess of acquiring general knowledge, atti-
tudes and skills which are required for effec-

tive communication and interaction with 

people of the other cultures. It is the dynamic 

and developmental process that involves the 

students cognitively, behaviourally and effec-
tively. Incorporating intercultural communi-

cation in ELT is the attempt to develop stu-

dents’ cultural competence and help them 

transcend traditional ethnocentrism and ex-

plore new relations across the cultural 

boundaries. 
Thus, the teachers of the English language 

should shift from traditional to the intercul-

tural stance for development of both learners’ 

linguistic and intercultural competencies. 

Approaches that teachers engage in depend 
on their attitudes to target cultures and the 

perspectives on culture teaching in the Eng-

lish classroom. Moreover, the teachers of 

English have to avoid teaching culture as the 

facts but rather as culture understanding, 

intercultural competence, and awareness of 
importance of the dialogue trying to under-

stand other cultures.    

Analysis of research and publications. 

The issue of intercultural competence is the 

theme in different works by numerous re-
searchers who claim that a language is a way 

of communication and it carries the culture. 

D. Brown [1] supports this idea by indicating 

that language is a part of culture and a cul-

ture is a part of language; the two are inside 

each other and they cannot be separated 
from each other without losing the signifi-

cance of either language or culture. Since the 

accent and aim of intercultural competence 

studies have expanded, approaches and 

models to its description have evolved also. 

The need for a systematic approach is self-

evident but when teachers have little training 
in the cultural dimension as has been shown 

in the studies by M. Byram (2009), L. Sercu 

et al. (2005). Different models exist that pro-

vide a starting point to plan teaching. In a 

wide research Chen (2009) provides a useful 

categorization and summary and makes a 
distinction between models which are “de-

signed for the purpose of acculturation, 

which are mostly useful for immigrants or 

business purposes, and models that are use-

ful for teachers” [2, p. 49].  
The aim of the article is to analyze the 

main approaches and models to conceptual-

ize intercultural competence.  

Presentation of the main material. Ad-
ditional theoretical approaches to intercul-

tural competence are shortly described but in 

our work the main accent is on the ap-

proaches that serve as a base to assess de-

veloped to gain intercultural competence. 
Ruben’s Behavioral Approach to Intercul-

tural Communicative Competence.  

One of the earliest comprehensive frame-

works is Ruben’s behavioral approach to 

conceptualize and measure intercultural 

communicative competence. In contrast to 

the attitudinal accents of previous approach-

es and the personality, Ruben reported on 

the behavioral approach to link the gap be-

tween knowing and doing, i.e. between what 

an individual knows being intercultural com-

petent and what a person actually does in an 

intercultural situation.  

It is common for people to be exceptionally 

well-versed on the cross-cultural effective-

ness theories, possesses the best motives and 

be faithfully concerned about enacting their 

role accordingly, yet be unable to show this 

understanding in their own behavior.  

For these reasons, B.D. Ruben (1989) dis-

cussed that to understand and assess peo-

ple’s behavior it would be necessary to apply 

“measures of competency that reflect an Indi-

vidual’s ability to display concepts in his be-

havior rather than intentions, understand-

ing, knowledge, attitudes, or desires” [3, 

p. 229]. B. D. Ruben investigated that ob-

serving people in the situations to that they 

were being trained for or selected would pro-

vide the information to predict their perfor-

mance in the similar situations in future. 

Based on the works in literature and his 

own study, B.D. Ruben outlined seven di-
mensions of intercultural competence: 
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1) display of respect shows a person’s 

ability to “express respect and positive re-

gard” for other people; 

2) interaction posture describes a person’s 

ability to “respond to others in a descriptive, 

non-evaluative and non-judgmental way”; 
3) orientation to knowledge highlights a 

person’s ability to “recognize the extent to 

which knowledge is individual in nature”; in 

other words, orientation to knowledge shows 

a person’s ability to acknowledge and recog-

nize that individuals explain the world 
around them in the different ways with vari-

ous opinions of what is “right” and “true”; 
4) empathy is a person’s ability to “put 

[himself] in another’s shoes”; 
5) self-oriented role behaviour describes a 

person’s ability to “be flexible and to function 

in [initiating and harmonizing] roles”. In the 
context, initiating means to request infor-

mation, clarify and evaluate ideas for prob-

lem solving. On the other hand, harmonizing 

means to regulate the group status quo via 

mediation; 
6) interaction management is a person’s 

ability to take a turn during a discussion, 

initiate and terminate an interaction on the 

ground of reasonably accurate assessment of 

others’ desires and needs; 
7) tolerance for ambiguity highlights a per-

son’s ability to “react to new and ambiguous 
situations with little visible discomfort” [3]. 

B.D. Ruben defined these seven dimen-

sions with observation and rating scales to 

assess. They were subsequently used and 

further developed by other authors. Ruben’s 
research on a behavioural model and as-

sessment of behavioural purposes, i.e. de-

scribing a person’s competence based on the 

observation may be regarded as a precursor 

to performance intercultural communicative 

competence as well.  
To sum up, according to B. D. Ruben, in-

tercultural communicative competence in-

cludes the “ability to function in a manner 

that is perceived to be relatively consistent 

with the needs, capacities, goals, and expec-
tations of the individuals in one’s environ-

ment while satisfying one’s own needs, ca-

pacities, goals and expectations” [3, p. 236]; 

the ability which is best assessed by observ-

ing a person’s actions rather than reading a 

person’s self-report. 
European Multidimensional Models of In-

tercultural Competence by Byram and Ris-
ager.  

On the bases of their experience in the 

European context, Byram (1997) and Risager 

(2007) explained multidimensional models of 
intercultural competence.  

In his work ‘Teaching and Assessing Inter-
cultural Competence’ Byram analyzed a five-

factor model of intercultural competence in-

cluding the next: 
1) the attitude factor means the ability to 

relativise oneself and value other individuals 

and consists of “ curiosity and openness, 

readiness to suspend disbelief about other 
cultures and belief about one’s own” [4, p. 

91]; 
2) knowledge of oneself and other individ-

uals refers to the rules for personal and so-

cial interaction and includes knowledge 

about social groups and their practices both 
in own culture and the other one; 

3) the first skill set – the skills of interpret-
ing and relating – highlights a person’s ability 

to explain, interpret and relate documents 

and events from other culture to own one; 
4) the second skill set – the skills of dis-

covery and interaction – allows a person to 

acquire “new knowledge of culture and cul-
tural practices” including the ability to apply 

existing attitudes, knowledge and skills in 

cross-cultural interactions [4, p. 98]; 
5) the last factor – critical cultural aware-

ness – represents the ability to apply per-

spectives, practice and products in own cul-
ture and on other one to evaluate.   

Further Byram explained that the interac-

tion factor – the skills of discovery and inter-

acting – consists of a number of communica-

tion forms including verbal and non-verbal 

modes and development of discourse, linguis-
tic and sociolinguistic competencies. 

Based on Byram’s theory, Risager (2007) 

presented the expanded concept of intercul-

tural competence. She discussed that the 

model of intercultural competence should 
consist of a number of resources that a per-

son possesses and also narrow competences 

which can be assessed. Risager stated that 

the model is broader in range. Nevertheless, 

it is worth noting that ten elements which 

she described are largely outlined in the lin-
guistic development and proficiencies [5, 

p. 227]: 

 linguistic (linguastructural) competence; 

 linguacultural competences and re-
sources – semantics and pragmatics; 

 linguacultural competences and re-
sources – poetics; 

 linguacultural competences and re-
sources – linguistic identity; 

 translation and interpretation; 

 interpreting texts (discourses); 

 using of ethnographic methods; 

 transnational cooperation; 

 language knowledge as critical language 
awareness as well as a world citizen; 

 knowledge of culture and society, and 
critical cultural awareness as well as a world 
citizen.  
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Developing the ideas of these bases, 

Byram and other European scientists 

(Kühlmann, Müller-Jacquier and Budin) have 

co-worked to combine existing theories on 

intercultural competence as the foundations 

to develop their own tool of assessment. 
Called INCA (intercultural competence as-

sessment), the research project has adopted 

the multidimensional framework. Their over-

all model concludes two dimension sets – one 

for an assessor and another for an examinee 

– with three skill levels for each dimension: 
basic, intermediate and full. According to an 

assessor’s opinion, intercultural competence 

includes six various dimensions as outlined 

by the INCA assessor’s manual [4, pp. 5–7]: 
1) tolerance for ambiguity is “the ability to 

accept of clarity and ambiguity and to be able 
to deal with it constructively”;  

2) behavioural flexibility is “the ability to 

adapt one’s own behavior to different re-

quirements and situations”; 
3) communicative awareness is “the ability 

[…] to establish relationships between lingu?-
 stic expressions and cultural contents, to 

identify, and consciously work with, various 

communicative conventions of foreign 

partners, and to modify correspondingly o-

ne’s own linguistics forms of expression”; 
4) knowledge discovery is “the ability to 

acquire new knowledge of a culture and cul-

tural practices and the ability to act using 

that knowledge, those attitudes, and those 

skills under the constraints of real-time 

communication and interaction”;  

5) respect for otherness is “readiness to 

suspend disbelief about other cultures and  

belief about one’s own”;  
6) empathy is “the ability to intuitively 

understand what other people think and how 

they feel in concrete situations”. 

Regarding an examinee’s point of view, in-
tercultural competence includes three di-

mensions in the simplified variant of the as-

sessor’s model [4, p. 11]: 
1) openness is the ability to “be open to 

the other and to situations in which  

2) something is done differently” (respect 
for other people + tolerance of ambiguity);  

3) knowledge is the characteristic of “not 

only want[ing] to know the ‘hard  

4) facts’ about a situation or about a 

certain culture, but also [..] want[ing] to 

know something about the feelings of the 
other person” (knowledge discovery + 

empathy); 
5) adaptability outlines the ability to 

“adapt [one’s] behaviour and [one’s style of 

communication” (behavioural flexibility + 

communicative awareness). 
The presented assessment orientation of 

the given intercultural communicative com-

petence framework, the various dimensions 

have not only been defined theoretically as 

above mentioned but have been described 
concrete descriptions for each level of skills 

as well. For instance, Table 1 presents the 

descriptions for each level of the first dimen-
sion – tolerance for ambiguity. 

Table 1 

Skill Levels for Tolerance for Ambiguity Dimension 

Basic Intermediate Full 

deals with ambiguity on a one-off basis, 
responding to items as they arise. May 

be overwhelmed by ambiguous 
situations which imply high  

involvement. 

has begun to acquire a 

repertoire of approaches to 
cope with ambiguities in low-

involvement situations. Begins 
to accept ambiguity as a 

challenge. 

is constantly aware of the 
possibility of ambiguity. 
When it occurs, he/she 

tolerates and manages it. 

 

Besides the INCA project, the multidimen-

sional approach and the dimensions by 

Byram and Risager described the intercul-

tural competence can be seen in both com-

mercial assessment tools (Cross-Cultural 

Adaptability Index) and non-commercial as-
sessment practice (Intercultural Index in 

Longo (2008) and Assessment of Intercultural 

Competence in Fantini, 2006). The key to 

these European-oriented frameworks and 

distinct from early research by Ruben is the 
accent on proficiency acquisition in a host 

culture, moving proper beyond the ability to 

interact effectively, non-judgmentally and 

respectfully with a host culture. 
Bennet’s Developmental Model of Intercul-

tural Sensitivity (DMIS). Recently in the con-

text of North America, the other model of 

intercultural competence has been widely 

researched, analyzed and discussed – Ben-

nett’s Developmental Model of Intercultural 

Sensitivity (DMIS) [6; 7; 8]. Based on the 

studies in the 1970–1980’s, Bennett devel-
oped a dynamic model for explanation how 

people respond to cultural differences and 

how their responses evolve for time. 

The Developmental Model of Intercultural 

Sensitivity (DMIS) includes six stages which 

are grouped into three ethnocentric stages 

(the individual’s culture is the central 

worldview) and three ethnorelative stages (the 

individual’s culture is oe of many equally 

valid worldviews), as follows: 
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1) in the first ethnocentric stage – denial – 

a person denies the difference or existence of 

another culture by rising psychological or 

physical barriers in the form of isolation and 

separation from other cultures; 
2) in the second ethnocentric stage – de-

fense – a person reacts against the threat of 

another culture by denigrating another cul-

ture (negative stereotype) and promoting su-

periority of own culture; in some cases a per-

son undergoes the reversal phase during 

which the worldview shifts from own culture 

to another and the own culture is the subject 
to disparagement; 

3) in the third ethnocentric stage, minimi-
zation, a person accepts cultural differences 

on the surface, though considers all cultures 

as mainly similar.  
Three ethnorelative development stages 

lead to acquisition of the more complex 
worldview in which cultures are understood 
relative to each other and the actions are 
understood as culturally situated. 

1) (4) In the acceptance phase a person 

accepts and respects cultural differences in 

regard to the behavior and values. 

2) (5) In the second, ethnorelative stage – 
adaptation – individuals develop the ability to 

shift their frames of reference to the other 
culturally diverse worldviews via empathy 

and pluralism. 
3) (6) In the last stage – integration – indi-

viduals incorporate and expand other 

worldviews into their own worldviews. 
All together, the six stages form the con-

tinuum from the least culturally competent 
to the most culturally competent and they 
display a dynamic way of modeling the inter-
cultural competence development. 

In the past decade, Bennett’s Developmen-
tal Model of Intercultural Sensitivity has 
served as the foundation fot some assess-
ment tools that are addressing both commer-
cially available cross-cultural competence 
and intercultural sensitivity (Benett, 1993) 
and locally developed (Olson & Kroeger, 
2001). Nevertheless, Benett has not explicitly 
outlined the communication role in the inter-
cultural sensitivity development he has refer-
enced communication as the developmental 
strategy, especially in ethnorelative stages: 

“Participants moving out of acceptance are 

eager to apply their knowledge of cultural 
differences to actual face-to-face commu-
?ication. Thus, now is the time to provide 
opportunities for interaction. These activities 
might include dyads with other-culture 
partners, facilitated multicultural group 
discussions, or outside assignments involving 
interviewing of people from other cultures… 
communication practice could refer to 
homestays or developing friendships in the 
other culture” [6, pp. 58–59].  

A Culture-Generic Approach to Intercultural 
Competence. The most recent developments 
in the intercultural competence theory 
emerged in the study by Arasaratnam and 
Doerfel (2005). In their research, Arasa-
?atnam and Doerfel call for a new culture-
wide model of intercultural communication 
competence. The authors discuss that the 
previous models are often subjective and lim-
ited by the cultures of the people involved in 
their conceptualization and assessment. In-
stead of imposing factors and dimensions in 
a top-down way, Arasaratnam and Doerfel 
have approved a bottom-up approach in 
which themes and dimensions come to light 
in the interviews. The researchers conducted 
the semantic network analysis of the inter-
view transcripts with thirty-seven partici-
pants who are intercultural competent for 
identification the themes. The participants 
were affiliated with a large university and 
included U.S. students (N=12) and the inter-
national students from fourteen various 
countries (N=25). U.S. students were sorted 
on the bases of their involving in the interna-
tional student organizations, foreign study pro-
grammes and international host/friendship 
programmes. In the interview the partici-
pants replied to the following questions: 

Question 1: How would you define inter-
cultural communication? 

Question 2: Can you identify any aspects 

or qualities of individuals who are competent 

in intercultural communication? 

Question 3: Can you identify any specific 

people who you believe are particularly com-
petent in intercultural communication and 

say why you perceive them as such ones? 

Question 4: What are the aspects of good 

communication in your culture/opinion? 

Question 5: What are the aspects of bad 
communication in your culture/opinion? 

The semantic analysis of the participants’ 
answers revealed 4-5 dominant word clusters 
for each question. For instance, the terms of 
intercultural communication (Question 1) 
include:  

a) able, cross, cultural, language, religious, 
talking and verbal; 

b) across, backgrounds, coming, countries, 
ideas, message and understand; 

c) beliefs, communicating, exchange, 
group, individuals, information, outside and 

town; 

d) communicate, cultures, differences, dif-
ferent, ethnic, people, trying and two. 

Based on the semantic analysis for the five 

questions, Arasaratnam and Doerfel (2005) 

outlined ten unique dimensions of in-

tercultural communicative competence: 

 heterogeneity; 

 transmission; 

 other-centered; 
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 observant; 

 motivation; 

 sensitivity; 

 respect; 

 relational; 

 investment; 

 appropriateness. 
Nevertheless, this approach has not led to 

development of widely applied methods of 
assessment, it promises a bottom-up and 

culture-genetic approach to elicit the defini-

tions and dimensions of intercultural compe-

tence which may be applied in future tools of 

assessment.  
Other Theoretical Approaches to Intercul-

tural Competence.  

In addition to the above mentioned theo-

retical approaches, at least three more other 

models have been described and analyzed:  

– anxiety/ uncertainty management by 
Gudykunst (1993, 1998);  

– an integrative system’s theory by Kim 

(1993);  

– identity negotiation by Ting-Toomey 

(1993). 
In the model of anxiety/uncertainty man-

agement (AUM), Gudykunst (1993,  

1998) discusses that a person feels both 

anxiety and uncertainty while interacting 

with a foreign culture. In order to adapt, peo-

ple have to develop the ability to manage 
their anxiety by means of mindfulness. Ac-

cording to Gudykunst, mindfulness consists 

of identifying and accenting on anxiety 

sources that can consist of the concept of 

self, the reaction to the host culture, situa-
tions and relations with the host cultures. 

In Y.K. Kim’s integrative model (1993) 

cross-cultural adaptation is considered as 

the interactive and integrative process in 

which a person is dynamic, “never a finished 

product but instead… in the business of 
growing and maturing” [9, p. 173]. Her model 

consists of six various dimensions compris-

ing communication competence, social com-

munication, environment, intercultural 

transformation and predisposition. The per-
son that experiences cross-cultural adapta-

tion undergoes the phases of acculturation 

(acquiring elements of host cultures), and 

deculturation (unlearning elements of the old 

culture) in the cyclic pattern of stress-

adaptation. 
Finally, Ting-Toomey’s negotiation model 

(1993) consists of three elements which con-

tribute to the adaptation when a person is 

faced with the foreign or unfamiliar setting: 

1) cognitive; 2) affective; 3) behavioural fac-
tors. The factors contribute to effective identi-

fy negotiation and outcome attainment pro-

cesses” [10, p. 106] and enable a person to 

interact with a stranger. 

Conclusion and prospect for further re-

search. Despite the fact that the models of 

intercultural competence have been theo-

rized, none of them has led to the develop-
ment of assessment to estimate the degrees 

or the levels of intercultural competence. 

Nevertheless, these models offer the further 

insights into the factors which can be related 

to the learner’s development of intercultural 

communicative competence. 
To summarize, a difficult nature of inter-

cultural competence has led to a number of 

terms, models and theories which are served 

as the basis for various approaches for its 

assessment. Some models focus on a com-
municative nature of intercultural compe-

tence when the other ones stress the person’s 

adaptation and the development while con-

fronted with new cultures and still the others 

emphasize the empathic and tolerant reac-

tions to another culture. Ultimately the mod-
els seek to explain skill types and the abili-

ties that people need to function in culturally 

various settings and processes they undergo 

to develop the skills and abilities to be inter-

cultural competent.  
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ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Анотація. У статті йдеться про сучасне дослі-
дження міжкультурної компетентності у викладан-
ні англійської мови як іноземної. Культурна компете-
нтність стала важливою проблемою сучасної мовної 
освіти, акцент на якій відображає зв'язок  мови та 
культури, необхідність підготовки учнів до міжкуль-
турного спілкування. У статті проаналізовано реко-
мендовані підходи та моделі щодо формування між-
культурної компетентності, які характерні для 
відкритого розгляду проблеми міжкультурної комуні-
кації іноземною мовою.  

Автори досліджують основні підходи та моделі 
концептуалізації міжкультурної компетентності, 
такі як поведінковий підхід Б. Рубена, європейські 
багатовимірні моделі М. Байрама та К. Рісейджера, 
розвиваюча модель міжкультурної чутливості Дж. 
Беннета та інші теоретичні підходи до розвитку 
міжкультурної компетентності.  

Виходячи з аналізу опрацьованих джерел щодо під-
ходів та моделей міжкультурної комунікації, автори 
роблять висновок, що для досягнення ефективної 
міжкультурної комунікації, знання та вміння є необ-

хідними компонентами, але не вичерпними. Знання 
та вміння в контексті міжкультурної взаємодії по-
винні поєднуватися з відкритістю, гнучкістю мис-
лення, а також бажанням здійснювати ефективну 
комунікацію та успішно вибудовувати взаємовідно-
сини. Формування міжкультурної компетентності 
передбачає готовність людини до взаємодії з іншими 
культурами та базується на повазі інших культур-
них цінностей. Міжкультурна компетентність – 
здатність індивіда розпізнавати, поважати й ефек-
тивно застосовувати відмінності в сприйнятті, 
мисленні та поведінці у міжкультурних взаєминах. 
Будь-які дослідження щодо міжкультурної компете-
нтності мають на меті підвищити рівень міжкуль-
турної компетентності особистості. 

Ключові слова: освіта; міжкультурна компете-
нтність; викладання англійської мови; підходи; моде-
лі. 
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ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРИФРАЗЫ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Актуализировано исследование особеннос-
тей перифразы в контексте ее непосредствен-
ного использования в коммуникативной лингви-
стике, что особенно важно для подготовки бу-
дущих филологов. 

Разработаны тесты, вопросы, задания, 
упражнения для привития навыков и умений 
использовать перифразы в публицистической 
речи. 

Ключевые слова: перифраза; поликультур-

ный; коммуникативная компетенция; переф-
разирование; интерпретация текста. 

 

Постановка проблемы. В современном 
поликультурном мире совершенствование 

коммуникативной компетенции стало од-

ной из основных целей образования, и по-

тому проблема обучения порождению выс-

казывания, перефразирования и интерп-
ретации текста сегодня чрезвычайно акту-

альна. Многие учебники практически по 

всем предметам изобилуют заданиями ти-

па «Перефразируй» или «Перескажи своими 

словами»; требование перефразировать 
тему/проблему является обязательным при 

порождении устного или письменного выс-

казывания на заданную тему. Всё это на-

талкивает на мысль о том, что обучающие-

ся обязательно должны владеть приемом 

перефразирования. 
Использование приема «Перифраз» отча-

сти позволяет разрешить противоречие 

между потребностью обучающихся найти 

языковые средства для реализации задан-

ного смыслового содержания и недостато-
чным уровнем сформированности у них 

перифрастических умений. 

Традиционно перефразировать выска-

зывание предлагается при обучении про-
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дуктивным формам речевой деятельности, 

однако мы рассматриваем перифраз как 

универсальный метапредметный прием, 

применение которого способствует форми-

рованию коммуникативной компетенции и 

освоению обучающимися универсальных 
учебных действий (как познавательных, 

так и коммуникативных). В их числе осоз-

нанное и произвольное построение речево-

го высказывания в устной и письменной 

форме, смысловое чтение, умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. В соответствии 

с деятельностным подходом обучающийся 

как субъект образовательного процесса 

получает знания и умения только в деяте-
льности, а результатом учебной деятельно-

сти становится его развитие. 

Актуальность исследования особенно-

стей перифразы определяется тем, что она 

непосредственно соприкасается с пробле-

мами коммуникативной лингвистики, что 
особенно релевантно для парадигмы со-

временной науки.  

Перифрастическая номинация занимает 

немаловажное место в формировании со-

временного публицистического стиля и 
тесно связана с проблемой образности и 

точности передачи информации в медий-

ных текстах. Специфика функционирова-

ния перифразы в публицистическом тексте 

опирается не только на языковую природу 

этого тропа, но и целый ряд экстралингви-
стических признаков, воздействующих на 

формирование современного газетного 

дискурса. В результате к характерной 

стилевой нагрузке перифразы в публици-

стическом тексте добавляется информаци-
онная, чаще всего базирующаяся на се-

мантической трансформации лексемы. 

Поэтому очень важно научить студентов 

использовать перифразы в публицистике.  

Перифраза – это троп, построенный на 

отношениях тождества. М.А. Сиривля 
определяет это экспрессивное средство как 

«иносказательное описательное вторичное 

наименование денотата, имеющее инфор-

мативный и суггестивный характер и пе-

редающее прагматическую информацию о 
предмете речи» [1, с. 167].  

С конца 90-х годов XX века перифраза 

и примыкающие к ней антономазия, эв-

фемизм и дисфемизм прочно «обоснова-

лись» в сфере современной публицистики и 

стали своего рода маркером языка постпе-
рестроечной эпохи. 

Образный характер перифразы в газет-

ном тексте с одной стороны определяет 

предмет через выделенный в качестве 

главного признака, с другой – подает 

предмет или явление в ракурсе непривыч-

ного восприятия:  

Перифраза выполняет и стилистическую 

функцию актуализации важной с точки 

зрения семантики лексемы. 

Перифразирование – это особый вид ре-
чевой деятельности, связанный со способ-

ностью сознания к вариативным способам 

выражения смысла, опирающимся на из-

менение языковых форм [2, с. 211].  

Цель исследования. С помощью разра-

ботки тестов, вопросов, заданий и упраж-
нений по использованию перифраз, 

научить студентов использовать перифра-

зы в публицистических текстах.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций, в которых рассматривались ас-
пекты этой проблемы и на которых обос-

новываются авторы; выделение неразре-

шенных раньше частей общей проблемы. 

Выявлению специфики функционирования 

перифразы в текстах разных типов посвя-

щено немало работ.  
Например, Т.И. Бытева [3] и Л.В. Грехне-

ва [4] рассматривают теорию перифразы; 

Н.И. Базарская [5] выявляет специфику 

перифрастического значения как вид фра-

зеологического значения; А.С. Елизаров [6], 
О.Ф. Катаева [7], С.И. Комарова [8],  

А.Т. Липатов [9], С.Я.Макарова [10] опре-

деляют прагматику перифразы в текстах 

разных типов; Е.В. Опахина [11], В.И. Ор-

лова [12], В.В. Похмельных [13], Е.Т. Лисов-

ская [14] описывают грамматическую при-
роду перифразы; Л.В. Лагунова [15] изуча-

ет перифразу в методическом аспекте. Об-

зор и анализ научной литературы выявил, 

что авторы, указанные в исследовании 

единодушны в полезности и необходимости 
использования перифразы в учебном про-

цессе вуза. 

Т.И. Бытева считает, что оно строится 

на перегруппировке логико-смысловой 

структуры высказывания, замене семанти-

ческих компонентов в нем; иными словами, 
в основе перифразирования лежит процесс 

трансформации смысла высказывания, 

который опирается на когнитивно-

семантические механизмы ассоциативного 

мышления, позволяющие человеку устанав-
ливать сходства и подобия признаков пери-

фразируемых и перифразирующих понятий 

и получать иносказательное выражение в 

речи [3].  

Методы исследования. Понятие «пе-

рифраз» рассматривалась в трудах ученых 
с различных точек зрения. 

Так Г.О. Винокур, размышляя о стилевой 

окраске перифрастических единиц, отме-

чал, что эти конструкции «несут на себе 

следы своего, так сказать, стилистического 
происхождения, т.е. окрашивают обозна-
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чаемое ими содержание специфической 

атмосферой той конкретной социально-

бытовой обстановки, за которой их закре-

пило традиционное словоупотребление» 

[16, с. 91].  

Ю.А. Бельчиков же считает, что пери-
фраза: «стилистический прием, заключаю-

щийся в описательном обозначении пред-

метов и явлений действительности, при 

котором на первый план выдвигается ка-

кое-либо качество, сторона описываемого 

понятия, существенные для конкретного 
контекста или ситуации» [17, с. 371].  

В.П. Москвин отмечает, что это «оборот, 

который может быть и словосочетанием, и 

предложением, и некоторым числом пред-

ложений, описывающих предмет или явле-
ние» [18, с. 74]. 

Ученые расходятся во мнениях по во-

просу о содержании реалии, обозначаемой 

термином «перифраза». Так, перифраза 

определяется как выражение (Д.Э. Розен-

таль) [19], словосочетание (Т.А. Прокудина; 
Л.Н. Синельникова) [20; 21], стилистиче-

ский прием (Ю.А. Бельчиков; И.Р. Галь-

перин; А.П. Квятковский) [17; 22; 23], как 

один из видов тропов (И.В. Арнольд) [24, с. 

151], описательный оборот (И.Б. Голуб) [25].  
Научная новизна результатов иссле-

дования. Научная новизна заключается, 

во-первых, в создании системы педагоги-

ческих приемов и упражнений для форми-

рования у обучающихся перифрастических 

умений через прием «Перифраз» и, во-
вторых, в использовании перифраза как 

приема деятельности обучающихся в пуб-

лицистике. 

Поскольку под приемом деятельности 

понимается совокупность действий и опе-
раций, выполняемых в определенном по-

рядке и служащих для решения задач дея-

тельности, практическое использование 

приема «Перифраз» – это эффективное по-

рождение высказывания с заданным ранее 

содержанием, успешная антиципація (уме-
ние предсказать содержание текста) в чте-

нии и письме, особенно в публицистичес-

ком стиле. 

Студенты должны знать особенности 

функционально-прагматической специфи-
ки перифразы в современной публицисти-

ке, уметь использовать перифразу в 

публицистике. Но вопрос о разработке те-

стов, вопросов, заданий и упражнений по 

использованию перифраз, привитие навы-

ков и умений у студентов использовать 
перифразы в публицистических текстах не 

был достаточно изучен. Отсутствует мето-

дика использования перифразы. 
Решение проблемы. Обзор и анализ 

научной литературы выявил, что авторы, 
указанные в исследовании, рассматривают 

перифразы только с теоретической точки 

зрения. единодушны в полезности и необ-

ходимости использования перифразы в 

учебном процессе вуза. Предложенные и 

разработанные специалистами типы и ви-

ды работ с перифразами в школе и вузе 
научно обоснованы, убедительны. Однако 

ни одна методика не является универсаль-

ной. Каждый контингент, вуз, группа тре-

буют своей методики, интерпретации, так 

как образ мышления, восприятие мира 

специфичны. Поэтому использование пе-
рифразы в учебном процессе вуза требует 

своего научного обоснования, разработки 

своей методики, а именно, при изучения 

текстов. 

На занятиях дисциплины «Русский 
язык» студентов 1 курса специальности 

6В02332 – иностранная филология: 

английский язык, мы уделяли большое 

внимание изучению перифразы для фор-

мировании публицистического стиля. 

С этой целью были разработаны тесты, 
вопросы, задания, упражнения для 

привития умений и навыков 

использования перифразы. 

ТЕСТЫ 

Что такое перифраза? 
o Перенос свойств с одного предмета 

на другой  

o Непрямое художественное описание 

предмета  

o Замена предметов на основании их 

смежности  
Согласны ли вы с выражением «Пери-

фраза и метафора – это тропы»? 

o Да  

o Нет, перифраза не является тропом  

o Нет, метафора не является тропом  
o Нет, метафора и перифраза не явля-

ются тропами  

Как переводится «перифраза» с грече-

ского языка? 

o «вместе» + «говорю» 

o «вокруг» + «говорю» 
o «вокруг» + «думаю» 

o «вместе» + «думаю» 

Что обычно понимается под перифразой 

«чёрное золото»? 

o земля (чернозём) 
o нефть  

o бархат  

o графит 

Что обычно понимается под перифразой 

«голубая планета»? 

o Венера  
o Земля  

o Луна  

o Сатурн  

Что обычно понимается под перифразой 

«второй хлеб»? 
o картофель  
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o репа  

o капуста  

o мясо  

Какой перифразой обычно называют 

чиновников? 

o фраер  
o штатский мундир  

o канцелярская крыса  

o легавый  

Какой перифразой обычно называют 

верблюдов? 

o хозяин песков  
o хозяин пустыни  

o корабль пустыни  

o владыка песков  

Какой перифразой обычно называют 

бурого медведя? 
o хозяин тайги  

o король льда  

o царь леса  

o бурый викинг  

Кого А.С. Пушкин называл певцом 

Гяура и Жуана? 
o Жуковского  

o Лермонтова  

o Гёте  

o Байрона  

Тесты закрепляют теоретические зна-
ния, прививают умения находить пери-

фразы, прививают навыки правильного 

употребления перифразы. 

ВОПРОСЫ 

– Что называется перифразой? 

– Что обозначает перифраза? 
– Как осуществляется у перифразы связь 

со словом? 

– Как происходит функционирование 

перифразы в тексте? 

– Как происходит использование пери-
фразы при обозначении предмета? 

– Что такое перифрастическая номина-

ция? 

– Какие виды перифрастической номи-

нации вам известны? 

– Какой бывает перифраза с точки зре-
ния объекта номинации? 

– Какие способы номинации известны 

по речевой форме? 

– Назовите ученых, которые занимаются 

проблемой перифразы. 
Вопросы способствуют закреплению 

теоретических знаний. 

ЗАДАНИЯ 

Задания 1–15. Найдите перифразы в 

данных предложениях  

1. Восторг – дело тонкое – о ближнево-
сточном турне Путина. 

2. Россия и Белоруссия подошли к свое-

му Рубикону – об охране совместной гра-

ницы. 

3. Плавающий рубль хотят утопить – 
ввести в валютный коридор. 

4. Копить нельзя купить – о 

(не)возможности откладывать деньги на 

чёрный день. 

5. Под Москвой откопали военную тайну 

– американскую взлётную полосу 1945 г. 

6. Пенсионный загон – проект Закона 
(нового пенсионного плана Минфина). 

7. Сообразим на семерых – о количестве 

пассажиров в новых китайских кроссове-

рах. 

8. Тревожный клик (удар по кнопке 

мыши) полиции – о рейдерских захватах с 
помощью поддельной электронной подпи-

си. 

9. Лапша для работающих пенсионеров 

– об индексации пенсий. 

10. В ожидании русского Нюренберга – 
осуждения бывших чекистов, сотрудников 

КГБ и пр. 

11. А зоны здесь тихие … – о глушении 

мобильной связи в колониях. 

12. Тени не исчезают … – о театре те-

ней. 
13. В тихом омуте смерть водится – о 

19-летнем стрелке из колледжа. 

14. Единством сыт не будешь – о недо-

статке объединяющей идеи (о празднике 4 

ноября). 
15. Выходила на убийц Катюша – о со-

труднице убойного отдела угрозыска. 

(Примеры взяты из газеты «Москов-

ский комсомолец») 

Задание 16. Замените перифразы сло-

вами с прямым значением. 
Рыжая плутовка, корабль пустыни, «ца-

рица» полей, страна голубых озёр, Север-

ная Венеция, королева спорта, 

Задание 17. Замените перифразы сло-

вами с прямым значением. 
Старый Свет – Улыбка Фортуны – Пре-

дел мечтаний – Водная артерия – Мастер 

пера – Макушка Земли – Последний шаг – 

Закат жизни – Второе дыхание – Лебеди-

ная песня – Гвоздь программы – Пик славы 

- 
Задание 18. Определите все перифразы 

в тексте. 

Тайга долго просыпается. Сначала от 

снега освобождается верхушка зеленого 

царства. Весной после долгого сна из своей 
берлоги на охоту выходит изголодавшийся 

хозяин тайги. Стаями собираются для охо-

ты санитары леса.  

Задание 19. Замените слова перифра-

зами. 

А. белый аристократ, белый вездеход, 
хозяин белого безмолвия. 

Б. голубые артерии, голубые дороги, го-

лубые нивы. 

В. зеленый океан, зеленая нива, зеленое 

море. 
Г. серый разбойник, серый санитар. 
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Такие задания прививают умения нахо-

дить перифразы, приучают студентов са-

мим перефразировать слова и словосоче-

тания в предложениях и текстах, то есть 

прививают у них навыки применять их в 

публицистическом стиле. 
УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1. Определите олицетво-

рение (О), метафору (М), синекдоху (С), 

литоту (Л), перифразу (П). 

1. Кротость синей дали (Н. Бунин).  

2. Мальчик, с пальчик.  
3. Все флаги в гости будут к нам (А. 

Пушкин).  

4. О чём ты воешь, ветер ночной, о чём 

ты сетуешь безумно? (Ф. Тютчев).  

5. В чащу тёмную глядится круг зер-
кально-золотой. (И. Бунин). 

Упражнение №2. Выпишите в правый 

столбик словосочетания, которые отража-

ют внешний вид предмета, а в левый – 

словосочетания, которые отражают назна-

чение предмета, подберите к ним пери-
фразы. 

Орудие письма, светящаяся дуга в стек-

ле, колючий зелёный цветок, очиститель 

воздуха, широкополая одежда для головы, 

многословная лесть, распорядитель дорог, 
драгоценная шейная нить, черные семечки 

в золотой каемочке, холодный белый круг-

ляш, проверка на адекватность.  

Упражнение №3. Составьте перифразы 

к данным словам, по образцу:  
Сосны – лесные богатыри. (прил.+сущ.) 
Проталины – 

Мороз – 

Снежинка – 

Белка – 

Лужа – 
Звезды – 

Лыжи – 

Упражнение №4. Прочитайте текст. Вы-

делите в нем оценочные описательные обо-

роты, придумайте с ними свои предложе-

ния: 
1. Понял я тогда, что никакого святого 

искусства нет … что я раб, игрушка чужой 

праздности (А. П. Чехов).  

2. — Клавдия Никаноровна! — забасил 

дядя Егор, расталкивая своим голосом дру-
гие голоса. — А, Клавдия Никаноровна! — 

Клара повернулась к этому холму за столом 

(В.М. Шукшин). 

3. В это время к костру, как и вчера, 

подкрался кругленький, коренастенький 

парень, колобок в строченой бушлатке и 
преданно глядя на стрелка с кобурой наро-

чито бойко спросил … (В.П. Астафьев). 

4. Пани Марина, высокая и когда-то за-

мечательно красивая женщина, теперь 

являлась жалкой развалиной (Д.Н. Мамин-
Сибиряк).  

5. Опять идешь к своей учительнице? 

Зачем тебе эта руина? (А. Н. Рыбаков).  

6. Жалели вообще-то: у него пятеро ре-

бятишек, из них только старший добрался 

до десятого класса, остальной чеснок сидел 

где-то ещё во втором, в третьем, в пятом … 
(В. М. Шукшин).  

7. — Ну, будет? — Нет, дай я натешусь! 

Дай мне душеньку отвести, скважина ты 

кривоносая! Дятел… — Тут она изловчи-

лась и больно достала по голове. Немножко 

сама испугалась … (В. М. Шукшин).  
8. Какой я талант? Выжатый лимон, со-

сулька. (А. П. Чехов).  

9. А Феликс думал, что Нина – его лич-

ный блокнот, который можно в любую ми-

нуту достать почерпнуть нужную инфор-
мацию (В. С. Токарева). 

Упражнение №5. 1.Подобрать перифра-

зы-синонимы к словосочетанию «художе-

ственная литература». 2.Используя полу-

чившиеся перифразы, создать небольшое 

сочинение-рассуждение на тему «Художе-
ственная литература — это вершина наци-

онального языка». 

Художественная литература — жемчу-

жина словесного искусства (образная пау-

тина, достояние русской культуры, духов-
ное пристанище, живительный бальзам и т. 

д.).  

Упражнение № 6. Представьте, что в 

статье «Стрижка "под льва"» речь идет не о 

кошках, а о собаках. Оформите соответ-

ствующим образом текст. 
Упражнение №7. Прочитайте текст. За-

мените повторяющееся слово осел другими 

словами (в том числе и местоимениями), 

словосочетаниями. 

Ослы на острове Ламу 

Базирующийся в Лондоне Международ-
ный фонд защиты ослов обеспокоен поло-

жением ослов на небольшом кенийском 

острове Ламу. В этом курортном местечке 
ослы служат единственным средством пе-

редвижения. По заявлению фонда; обсле-
довавшего 471 осла, ослы подвергаются 

чрезмерной эксплуатации со стороны 
дельцов туристского бизнеса. Продолжи-
тельность жизни ламийских ослов в не-

сколько раз меньше, чем у ослов в других 

местах. 

Упражнение № 8. Прочитайте текст. 

Замените название пресмыкающегося дру-
гими словами, словосочетаниями. 

Под Варшавой обнаружили кладбище 

мертвых черепах 

На Вислостраде, самой шумной маги-

страли Варшавы, на свалке, обнесенной 

высоким забором, бродяги нашли сотни 
мертвых черепах и сообщили об этом в 

газету. Однако знающие люди находкой 

ошарашены не были. 
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— Это черепахи из Казахстана, — заме-

тил Томаш Мизера, специалист по разве-
дению черепах. — Судьба черепах печаль-

на. Пройдитесь вдоль железной дороги от 

пограничного Тересполя к Варшаве. Насы-
пи просто усеяны черепахами. На восточ-

ных погранпереходах — кучи мертвых 
змей, черепах или занесенных в Красную 

книгу гекконов. 

Его слова подтверждают пограничники 

и полицейские: 

— Видимо, выбросили целую партию 
контрабанды. Черепахи могли задохнуться 

в картонных коробках (в каждую запихи-
вают до 400 черепах), погибнуть от голода 

или больших перепадов температуры. 
Эти черепахи, по сведениям польских 

журналистов, живут в Казахстане огром-

ными стадами. Браконьеры подъезжают к 
гнездилищу черепах на грузовиках, с экс-

каватором. Набирают тысячами, залепля-
ют отверстия в панцирях пластырем или 

скотчем и везут за кордон. В рекордном 

1992 году в Польшу прибыло, таким обра-
зом, 100 тысяч черепах. 

Русские, казахи, белорусы продают че-
репах оптом от 5 до 15 злотых (то есть по 5 

долларов) за штуку. Розничную цену мага-
зины устанавливают вдвое выше. И те че-
репахи, которые следуют через Польшу 

лишь транзитом, приносят на западе при-

быль, в процентах уступающую только 

продаваемым наркотикам. 
Черепахи, живущие на воле целый век, в 

домашних условиях выдюживают лишь 

несколько лет. Это живые игрушки. Дети 
черепах мучают, бросают или забывают, 

где уложили черепах на ежегодную спяч-

ку... 
Наши земляки, торгующие черепахами, 

ставят Польшу в положение страны — 
нарушителя международных соглашений. 

Упражнение №9. Прочитайте текст. 

Найдите орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. Объясните их. В чем вы 

видите недостатки текста? Переделайте 

его: уберите повторения, исправьте не-
удачные выражения. Напишите ваш вари-

ант. 

Мама и папа я не хочу ехать на дачу по 

многим причинам. Во-первых я собираюсь 

поехать к бабушке, которую я очень давно 
не видел. Они живут в деревне и смог бы 

там неплохо отдохнуть, несколько недель. 

Во-вторых я нашел отличную работу и не 

хотел бы ее потерять. И в третьих я хотел 

бы отдохнуть дома перед началом учебного 

года и я не хотел бы бросать своих друзей 
и подруг. 

На занятиях используется ряд упражне-
ний, стимулирующих творческие способно-
сти студентов, развивающих ассоциатив-

ное мышление; вводились упражнения, 
способствующие увеличению словарного 
запаса (выделить перифразы в тексте), 
подобрать к словосочетаниям перифразы; 
составить перифразы к словам, по образцу; 
выделить оценочные описательные оборо-
ты, придумать с ними свои предложения; 
подобрать перифразы-синонимы к слово-
сочетанию; оформите текст; замените по-
вторяющееся слово другими словами (в том 
числе и местоимениями), словосочетания-
ми; переделайте текст: уберите повторе-
ния, исправьте неудачные выражения. 
Напишите ваш вариант. 

Такие упражнения прививают умения 

находить перифразы, приучают студентов 

самим перефразировать слова и словосоче-

тания в предложениях и текстах, приме-

нять их в публицистике. 
Заключение. Перифраза непосред-

ственно соприкасается с проблемами ком-
муникативной лингвистики, что особенно 
релевантно для парадигмы современной 
науки. Поэтому она занимает немаловаж-
ное место в формировании современного 
публицистического стиля и тесно связана с 
проблемой образности и точности передачи 
информации в медийных текстах. Специ-
фика функционирования перифразы в 
публицистическом тексте опирается не 
только на языковую природу этого тропа, 
но и целый ряд экстралингвистических 
признаков, воздействующих на формиро-
вание современного газетного дискурса. 
В результате к характерной стилевой 
нагрузке перифразы в публицистическом 
тексте добавляется информационная, чаще 
всего базирующаяся на семантической 
трансформации лексемы. Поэтому очень 
важно научить студентов, обучающихся на 
специальности – иностранная филология: 
английский язык использовать перифразы 
в публицистике.  

Анализ научной литературы показал, что 
авторы, указанные в исследовании, рас-
сматривают перифразы только с теорети-
ческой точки зрения. единодушны в полез-
ности и необходимости использования пе-
рифразы в учебном процессе вуза.  

Очень мало работ предложенных и раз-
работанных специалистами с перифраза-
ми, зачастую они разработаны для школы, 
а не для вуза. Поэтому использование пе-
рифразы в учебном процессе вуза требует 
своего научного обоснования, разработки 
своей методики, а именно, при изучения 
текстов. На занятиях дисциплины «Русский 
язык» студентов 1 курса специальности 
6В02332 – иностранная филология: 
английский язык, мы уделяли большое 
внимание изучению перифразы. С этой 
целью были разработаны тесты, вопросы, 
задания, упражнения для привития 
умений и навыков использования 
перифразы. 
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INSTILLING SKILLS AND ABILITIES OF USING PERIPHRASIS TO FORM A JOURNALISTIC STYLE 
Summary. Introduction. In the multicultural world, 

the improvement of communicative competence has 
become one of the main goals of education, and therefore 
the problem of teaching the generation of utterance, 
paraphrasing and interpretation of the text is extremely 
relevant today. Many textbooks in almost all subjects 
abound with tasks such as "Rephrase" or "Retell in your 
own words"; the requirement to rephrase a topic/problem 
is mandatory when generating an oral or written 
statement on a given topic. All this suggests that students 
must necessarily know the technique of paraphrasing. 

The use of the "Periphrastic" technique partly allows 
us to resolve the contradiction between the need of 
students to find language means for the implementation of 
a given semantic content and the insufficient level of 
formation of their peripheral skills. 

The methods. The concept of "periphrasis" was con-
sidered in the works of scientists from various points of 
view. 

Some believe that the periphrases color the content 
they denote with the specific atmosphere of the specific 
social and household situation for which they were fixed 
by traditional word usage, while others believe that the 
periphrasis is a stylistic device consisting in the descrip-
tive designation of objects and phenomena of reality; the 
fourth – that it is "a turn that can be a phrase, a sentence, 

and a certain number of sentences describing an object or 
phenomenon". 

Scientists disagree on the question of the content of 
the reality designated by the term "periphrase". Thus, a 
periphrase is defined as an expression, a phrase, as one 
of the types of tropes, a descriptive turn. 

Results. By developing tests, questions, tasks and ex-
ercises on the use of periphrases, teach students to use 
periphrases in journalistic texts. 

The scientific novelty of the research results. The sci-
entific novelty consists, firstly, in the creation of a system 
of pedagogical techniques and exercises for the formation 
of students 'peripheral skills through the "Periphrasis" 
technique and, secondly, in the use of periphrasis as a 
method of students ' activity in all four types of speech 
activity. 

In the classes of the discipline "Russian language" of 
1st-year students of the specialty foreign philology: Eng-
lish, we paid great attention to the study of periphrasis. 
For this purpose, tests, questions, tasks, exercises were 
developed to instill skills and skills of using periphrasis. 

Keywords: periphrasis; multicultural; communicative 
competence; paraphrasing; text interpretation. 
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О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
СТУДЕНТАМ ИЗ КИТАЯ  

Акцентировано внимание на актуальности 
темы.  

Показано, что не только учёными-
методистами и языковедами, но и политика-
ми-международниками в наши дни признаётся, 
что современный Китай с помощью дальновид-
ных реформ, гласности, открытости, превра-
тился в мощную державу. Очевидно, что с раз-
витием экономики эта страна становится все 
более образованной. Естественно, повышается 
и уровень культуры образования. А он объек-
тивно, по замечанию автора статьи, принци-
пиально невозможен без знания иностранных 
языков.  

Мотивировано, что одним из основных язы-
ков, наряду с английским, является русский.  

Рассмотрены некоторые наиболее эффек-
тивные методические приёмы обучения русс-
кому языку как иностранному для китайских 
студентов с прицелом на отдельные нюансы 
преподавания. 

Ключевые слова: Китай; студенчество; 
русский язык; методические приёмы; прецеде-
нтные имена; произношение; хоровое обучение; 
речевые ошибки; система упражнений. 

 
Постановка проблемы. Одним из 

главных звеньев статьи являются так 
называемые «прецедентные имена». Обсто-
ятельно раскрыто терминологическое зна-
чение (и назначение), которое фактически 
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приравнивается к феноменам культуры. 

Совмещая в себе культурологические и 

лингво-дидактические способы и средства, 

такие слова являются сакральными в бук-

вальном смысле для всех представителей 

китайской национальности без исключе-
ния. Внимание автора статьи было скон-

центрировано на лексеме «Совершенно 

мудрый», под которым подразумевался 

Учитель. Соответственно тому автором 

статьи правильно предлагается учитывать 

это ментально высокое отношение к учите-
лю, которое ни при каких обстоятельствах 

не может быть принижено в процессе обу-

чения китайцев русскому языку. 

Китайский язык имеет множество осо-

бенностей. Во всех отношениях он карди-
нально отличается как от русского и всех 

других языков славянской группы, так и 

азербайджанского (а вместе с ним и боль-

шинства других языков тюркской группы). 

Поэтому прежде чем в нашей статье гово-

рить о некоторых тонкостях китайского 
языка, считаем целесообразным привести 

краткую историко-генеалогическую справ-

ку. 

Целью исследования является анализ 

специфических нюансов преподавания 
русского языка студентам из Китая. 

Изложение основного материала. 

Итак, «китайский язык, язык китайцев-

хань. Является родным также для мусуль-

ман хуэй и для … [большей части совре-

менных] маньчжуров. Стандартная форма, 
основанная на пекинском произношении, 

является официальным языком в конти-

нентальном Китае, ... одним из офиц. язы-

ков в Сингапуре (хуаюй ‘язык китайцев’), а 

также одним из официальных и рабочих 
языков ООН. 

Китайский язык относится к синитиче-

ской ветви синотибетских языков ... ки-

тайский язык – это ветвь синайско-

тибетской языковой семьи» [1]. 

После генеалогической справки необхо-
димо, по нашему мнению, в двух словах 

сказать также и об экономическом разви-

тии современного Китая, так как в отличие 

от нескольких прошедших десятилетий, в 

XXI веке – это не отсталая аграрная, но 
высокоразвитая многочисленная образо-

ванная страна, которую сегодняшний 

Азербайджан, Россия и многие другие пе-

редовые индоевропейские государства и 

США справедливо рассматривают в каче-

стве своего дружелюбного соседа, важного 
стратегического партнера. Более того, в 

последние годы в ЮНЕСКО, ЕС, ООН и 

других крупных правительственных орга-

низаций, в которых очень сильнó большое 

китайское представительство, всё более 
прибавляется сторонников идеи, что 

евразийская цивилизация сможет выжить 

и уверенно конкурировать с Западом толь-

ко на пути более тесного сближения с во-

сточными, то есть исламской, китайской и 

индийской цивилизациями. Отрадный, по 

нашему мнению, для Азербайджана и дру-
гих передовых и демократических стран 

факт.  

Зададимся естественным вопросом: с 

какой же целью в настоящей статье, объ-

ективно носящей методический и отчасти 

языковедческий характер, нужна выше-
приведённая информация? Отвечаем: ге-

неалогическую справку мы ввели в нашу 

работу, чтобы подтвердить факт весьма 

существенных различий между языковыми 

группами. Следовательно, вопрос о выяв-
лении специфических нюансов преподава-

ния неродного (в нашем случае – русского) 

языка в КНР вполне закономерен. Вторая 

информационная часть свидетельствует о 

возрастании роли рынка общеобразова-

тельных услуг в Китае. Значит, страна 
нуждается в опытных теоретиках-

методистах и преподавателях-практиках, 

владеющих русским языком.  

Мы обязаны сегодня констатировать, 

что педагогические кадры русистов в Ки-
тае в основном укомплектованы из жите-

лей Дальнего Востока. Это легко объяснимо 

с элементарно географической позиции 

(территориальная близость). Одновременно 

с тем спешим сообщить, что в октябре 

2016 года на заседании членов ведущих 
учёных Азербайджана под названием «Elm 

çırağı» («Светоч науки») состоялась встреча 

с представителями посольства Китая и фи-

лологами – языковедами, педагогами-

методистами, философами. историками, 
критиками-литературоведами [2, с. 4]. На 

этом заседании, в частности указывалось 

об обмене опытом в области методики пре-

подавания русского языка китайскими и 

японскими специалистами – в вузах Азер-

байджана, с одной стороны. И, напротив, 
азербайджанскими педагогами – в Пекине 

и некоторых других городах этой страны – 

с другой.      

Всё отмеченное в преамбуле настоящей 

статьи позволяет приступить к реализации 
центральной темы, вынесенной в её заго-

ловок. Прежде всего подчеркнём, что ряд 

языковых нюансов, о которых мы собира-

емся писать, определённо связан с китай-

скими общеобразовательными традиция-

ми, теми восточными привычками, кото-
рые характеризуют обучающихся русскому 

и – шире – население всей этой страны в 

быту и поведении. Всё это, естественно, 

отражается и на менталитете нации. С 

указанными языковыми чертами и при-
знаками, собственно говоря, тесно связаны 



Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

97 

и те нюансы в методике преподавания 

русского языка как иностранного (РКИ) для 

студентов-китайцев, о которых мы собира-

емся писать в нашей статье. 

Одна из первых и очень значимых тон-

костей заключается в признании китай-
скими обучающимися за учителем или 

преподавателем (в данном случае, школь-

ный или вузовский педагог – не принципи-

ально) аксиомы, что он непременно при 

всех ситуациях и условиях прав. Это исхо-

дит из ментального отношения к препода-
вателям, берущим начало ещё со времён 

конфуцианства. Педагог русского языка 

обязан учитывать, что конфуцианство, 

несмотря на теории и мировоззрение гени-

ального философа VI-V вв. до н.э., пред-
ставляет особый интерес и даже предмет 

поклонения китайской молодёжи, а для 

учёных-методистов сохраняет свою акту-

альность вплоть до наших дней. И добиться 

желаемых успехов можно лишь в том слу-

чае, если учитель/педагог в ходе обучения 
русскому языку будет обладать бесспорным 

авторитетом. Недаром одним из нарица-

тельных конфуцианских имён является 

сложное двух-корневое слово «Совершенно 

мудрый». 
Сделаем небольшое, но немаловажное 

отступление. Современная теория методи-

ки преподавания РКИ для китайских сту-

дентов гласит, что необходима строго про-

думанная линия в отношении внедрения в 

педагогический процесс как всевозможных 
инновационных форм, так и сведений 

культурологического или лингво-

страноведческого порядка. По существу 

дела эта есть стратегия, предусматриваю-

щая в отдельных случаях включение так 
называемых «прецедентным имён», имею-

щих для обучающихся иной национально-

сти особый смысл. Некоторые из таких 

имён русскими и азербайджанскими педа-

гогами в Китае признаются феноменом 

культуры.   
Возвращаясь к тем прецедентным сло-

вам, которые могут играть особое значение 

для представителей китайской народности, 

продолжим. Показательно, что вышена-

званное слово в китайском языке пишется 
слитно (как и в русском переводе). Но дело 

не в написании. В конце концов это забота 

учёных-лингвистов. Нас интересует упо-

требление этой лексемы с методической 

точки зрения. И вот, в одной из художе-

ственных книг, посвящённых культуре Ки-
тая, читаем: «Совершенно мудрый – это 

прежде всего священное, практически та-

инственное и одновременно с тем сакраль-

ное понятие для представителей китайской 

национальности, без исключения. Его кор-
ни уходят в XVII столетие, когда в согласии 

с ещё более древней китайской традицией 

основополагающей являлась концепция 

трёх центральных мировых сил – Неба, 

Человека и Земли, именуемой «Триадой».  

В этой Триаде «Совершенномудрый» – это 

Учитель в высоком смысле слова, пишу-
щийся с заглавной буквы. В точном пере-

воде на русский язык он должен состоять 

из двух слов, каждое из которых для ки-

тайцев воистину священно» [3, с. 78–79].  

Мы привели лишь один, хотя, по наше-

му представлению, и очень яркий пример 
почитания китайцами учителей. Понятно, 

что таких слов немало, и они в первую 

очередь должны быть переведены для ки-

тайских студентов так, чтобы их сакраль-

ный смысл сохранялся в своём полном объ-
ёме. В противном случае с методической 

точки зрения со стороны русских и азер-

байджанских педагогов в вузах может 

быть допущена серьёзная стратегическая 

ошибка: надолго будет отбито желание 

изучать русский язык.   
Однако, как это иногда случается в ме-

тодике преподавания РКИ, в позитивном 

кроется и нечто негативное. Ведь нет со-

вершенных методик, равно как и приёмов. 

Это как истина, которая вряд ли когда-
нибудь окажется абсолютной, но всегда 

относительна. Чтобы второе понятие не 

перекрыло первое, рекомендуем современ-

ным и прогрессивно мыслящим педагогам 

проявлять в аудитории в некотором роде 

политкорректность, лояльность.  
Нам представляется, что в указанном 

правиле есть нюанс коммуникативного 

порядка. В Китае из-за слепого поклонения 

Учителю студент часто выступает как всего 

лишь номинальный субъект общеобразова-
тельного процесса, поэтому он, в отличие 

от некоторых иных национальностей оста-

ётся как бы безмолвным объектом. Однако, 

это не то молчание, которое подобно золо-

ту. Как считает современный педагог-

методист Ю.А. Антонова, «китайские сту-
денты зачастую, заметив те или иные 

ошибки в речи педагогов, скорее всего, не 

подадут и виду. По этой причине в ходе 

преподавания неродного (русского) языка 

в современной китайской, отчасти и япон-
ской студенческой аудитории с явной 

настороженностью относятся к таким ме-

тодическим формам, как дискуссия с пе-

дагогом. Больше того, эта аудитория, как 

правило, плохо подготовлена к провокаци-

онным приёмам в обучении» [4, с. 15].  
Продолжим мысль Ю.А. Антоновой.  

В процессе преподавания РКИ для китай-

ских студентов целесообразно учесть такой 

нюанс: педагог может вполне намеренно 

совершить речевую ошибку («стилевую по-
марку, оплошность») в ожидании, заметят 
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ли её студенты? Кстати, такой «провокаци-

онный» приём оправдан как с этической, 

так и бытовой точек зрения. Существо дела 

состоит в том, что в Пекине не только рус-

ский язык, но и многие другие предметы 

проходят чаще всего в академических 
больших группах. Для сравнения: в БСУ 

или на филфаке БГУ группы по изучению 

русского языка в азербайджанском секто-

ре, как правило, не превышают 14–15 че-

ловек (иногда ещё меньше). Далее, англий-

ские, немецкие и французские группы в 
БСУ и Университете языков составляют от 

трёх до пяти человек. По заявлению абсо-

лютного большинства ведущих азербай-

джанских методистов, это «значительно 

облегчает задачу педагога, так как занятия 
по иностранному языку в таких случаях 

практически дублируют частное репети-

торство» [5, с. 55–56].   

В Пекине, главным образом, из-за мно-

гочисленности студенчества общая карти-

на совершенно иная. Е.В. Беляева, опира-
ясь на собственный опыт работы в пекин-

ских вузах, свидетельствует: «В Китае с 

началом нового тысячелетия в группах по 

изучению русского языка присутствуют 

чаще всего от 25-30 до 90–95 и более чело-
век» [6, с. 13–14]. В задачу нашей статьи не 

входит оценка этого факта. Министерство 

образования каждого цивилизованного 

государства вправе решать такие вопросы 

самостоятельно. Нас же интересуют те 

трудности, с которыми конкретно могут 
столкнуться преподаватели, чтобы можно 

было вовремя учитывать нюансы, о кото-

рых мы и скажем ниже.  

В Китае (как, впрочем, в Японии и не-

которых других азиатских странах) благо-
даря такой скученности студентов в соста-

ве одной группы столетиями прививался 

так называемый «хоровой принцип» обуче-

ния всем предметам без исключения. Речь 

идёт об особо уважительном отношении к 

педагогам. Этот принцип с сугубо эмоцио-
нально-нравственной точки зрения пере-

кликается с правилом «сохранения лица, как 

собственного, так и облика собеседника» 

Приведём один характерный пример, 

который, на наш взгляд, следует отнести, с 
одной стороны, к детали методического 

назначения, а с другой – к нюансу, при-

ближённому к современной психологиче-

ской науке. Скажем, некоторые опытные 

русские и азербайджанские педагоги-

методисты в процессе обучения русскому 
языку студентов-иностранцев (в основном, 

из дальнего зарубежья, включая и контин-

гент китайцев) применяют очень интерес-

ный и достаточно редкий на практике ме-

тодический приём. Он получил название 
«зеркальной проекции».  

Что это означает? Студент, не вполне 

освоивший те или иные нормы русского 

языка в ходе текущего занятия, по причи-

нам собственной неудовлетворённости в 

области усвоения прежде всего пройденно-

го материала, пытается всячески как бы 
приписывать личностные достоинства себе 

самому, а оппоненту – большинство явных 

(на его взгляд) недостатков. Если эта необъ-

ективность не затушёвывается реальными 

интеллектуальными способностями студен-

та в познаниях неродного языка (IQ, как 
принято изъясняться в современной мето-

дической мысли), а, напротив, непомерно 

выпячивается, то тогда и возникает выше-

указанный методический эффект. Его ос-

новной нюанс состоит в предполагаемой 
защитной реакции незамедлительного 

приписывания всего негатива другим сту-

дентам, либо в более смягчённом, но всё же 

достаточно пристрастном отношении к 

ошибкам и недочётам одно-группников. 

Оказывается, «хоровой принцип» обуче-
ния русскому языку в Китае, хотя и кос-

венно, но всё же связан с «зеркальной про-

екцией». Точнее сказать, данный принцип 

потенциально направлен на выявление 

многоопытным педагогом речевых ошибок, 
совершаемых одним студентом, но всяче-

ски пытающихся прикрыться при этом 

собеседником. Эту зависимость в своё 

время тонко подметил выдающийся швей-

царский учёный Ж. Пиаже. Соединив вы-

шеназванную «зеркальную проекцию» с 
данным методическим принципом, он ука-

зал на основную (по его предположению) 

причину перекладывания собственной 

ошибки «на плечи других». Ж. Пиаже видел 

эту причину в «эгоцентризме мышления, 
решительно противостоящему социализа-

ции» [7, с. 43]. 

Небесспорная точка зрения по отноше-

нию к китайскому контингенту, и поэтому 

она должна объективно рассматриваться с 

неодинаковых позиций. Самое важное 
здесь, на наш взгляд, подчеркнуть, что 

даже при наличии названного феномена 

эгоцентризма у отдельных китайских сту-

дентов в процессе изучения русского язы-

ка (в Азербайджане или Китае – не столь 
существенно) на переднем плане оказыва-

ется коммуникация. Она выходит за рамки 

исследования Ж. Пиаже, но в русле из-

бранной нами темы статьи играет опреде-

лённую роль. 

Чтобы избежать этого эгоцентризма, с 
одной стороны, и речевых ошибок на рус-

ском языке – с другой, в китайских груп-

пах студенты хором повторяют на началь-

ном этапе обучения слова, а далее выра-

жения (словосочетания) и, наконец, пред-
ложения, фразы вслед за педагогом. Прав-
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да, учёт этих нюансов имеет как свои плю-

сы, так и минусы. Первое заключается в 

усилении внимания к коллективной работе 

(отсюда, собственно, и само название – 

«хоровое обучение»). Минусы же в сниже-

нии значимости индивидуальной работы. 
Так, руководство филологических факуль-

тетов китайских вузов с педагогов из Рос-

сии или Азербайджана требует отводить на 

этот вид работы всего лишь две-три мину-

ты. По существу дела немыслимое и нело-

гичное требование для современных рос-
сийских или азербайджанских вузов, но, 

как видим, вполне приемлемое для студен-

тов из Китая, изучающих русский язык. 

Кроме того, даже в положительном ключе 

есть свои отрицательные нюансы. Мы име-
ем в виду очень большое количество ауди-

торных часов, отводимых именно на кол-

лективную работу.    

Этот принцип связан с передачей ки-

тайским студентам навыков русского го-

ворения, коммуникативных умений. Любо-
пытно, что здесь также происходит игра 

русских и китайских слов. То есть, с учё-

том номинального для китайцев значения 

слова «Лицо» как «облика человека», допол-

нительно разъясняется: в русском воспри-
ятии это ещё и синоним слова «честь».  

А это понятие для них свято (как, впрочем, 

и для любого честного гражданина и друго-

го государства). Вот почему у китайского 

студента более всего выражен страх допу-

стить стилистическую либо грамматиче-
скую ошибку из-за «потери лица» (точнее, 

чести) перед своими сокурсниками. Убеж-

дены: нельзя не учитывать в Китае этой 

национальной особенности. Рекомендуется: 

вместо использования выражений, типа: 
«ты явно в этом случае ошибся», категори-

ческое – «плохо», «неудовлетворительно», 

«ты вовсе не прав» – использовать форму 

эвфемизмов. Например: « попробуем-ка 

ещё раз», «попытаемся сделать это задание 

заново» «подумай-ка еще». Допускается 
даже более игровая форма: «ещё разок», 

«покопайся-ка в своей памяти» и т.д. 

Любопытно, что эти игровые формы 

можно использовать не только в вузе, но и 

в китайских семьях. И этот языковой ню-
анс, на наш взгляд, тоже должен симпто-

матично учитываться педагогами русского 

языка. Скажем, со стороны родителей и 

вузовских преподавателей по этическим 

соображениям рекомендуется избегать 

резкой критики. Скажем больше того: не 
рекомендуется выказывать негодование в 

случаях недопонимания: ни повышением 

естественного тона, ни мимикой, не говоря 

уже от каком-либо физическом воздействии. 

Впрочем, для отечественных (= азербай-
джанских) педагогов такое поведение аб-

солютно не характерно. Так что в качестве 

панацеи желательно разумное, дозирован-

ное поощрение студентов за их старания. 

В самом начале нашей статьи мы оговори-

ли факт колоссальной разницы во всех 

разделах обучения между китайским, рус-
ским и азербайджанским языками. Поэто-

му им в равной степени крайне сложно 

изучать русский язык как в Азербайджане, 

так и в Китае. Отсутствие суровости и ка-

тегоричности в требованиях, тактичные 

подходы педагогов к ним, безусловно, со-
здают добротный дополнительный стимул 

для изучения русского языка. Причём, пе-

дагоги и родители в методических целях 

должны работать, по возможности сов-

местно; упущения с той или иной стороны 
чреваты серьёзными недочётами. Родите-

ли, в основном говорящие на родном, ки-

тайском языке, понятно, могут стать и 

тормозом в деле обучения второму языку, 

вместо того чтобы быть его катализатором. 

В свою очередь, языковая мотивация со 
стороны педагогов русского языка – серь-

ёзный и стойкий стимул при социально 

преобладающей стратегии аккультурации.  

Очень интересные тематические парал-

лели вскрываются при внимании к отдель-
ным нюансам преподавания РКИ для ки-

тайских студентов, связанных с фонети-

кой. В китайском языке много сонорных и 

дифтонгов, отдалённо напоминающих ан-

глийские. Отсюда, к примеру, наиболее 

распространены имена «Ло», «Лоу», «Теон», 
«Пеон». С задненёбными используются та-

кие имена, как «Фан», «Фын», «Кын» и т.д. 

Но с шипящими у студентов дело обстоит 

сложнее: они с заметно бóльшим трудом 

произносят звуки «ш», «ж», «щ», мягкое «ч», 
твёрдое «ц». Трудно даётся им корреляция 

по признаку звонкости–глухости, диффе-

ренциация звуков «и» и «ы». Очень значи-

тельны расхождения. Отсутствует в китай-

ском языке дрожащий звук, поэтому им 

сложно произнести русское «р» и т.д.  
С чем же связаны эти трудности и с по-

мощью каких методических приёмов, воз-

можно ли их преодоление? Вновь резонно 

вернуться к вопросу о нюансах преподава-

ния русского языка. Нужно попытаться 
искусственным путём максимально сбли-

зить систему китайских и русских звуков. 

Прямым, то есть естественным путём это 

сделать практически невозможно (методи-

ческая натяжка) в силу существенных рас-

хождений. Но опосредованно, по нашему 
мнению, это вполне возможно. Только 

необходимо учесть такой нюанс, как 

неразвитость артикуляционного аппарата 

китайцев и незаметно для них самих под-

вести под русское типичное произноше-
ние. В этом деле могут помочь соответ-
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ствующие упражнения. Но к дефектам 
русского произношения всё-таки нужно 
быть снисходительным. Опыт азербай-
джанских и русских педагогов свидетель-
ствует, что к определённой части русской 
звуковой системы китайским студентам 
очень трудно, что называется «подобрать 
ключ»; некоторые звуки не подлежат вер-
ному произношению. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Завершить нашу статью 
нам хотелось бы утверждением, что препо-
давание РКИ в Китайских вузах – это зада-
ча, целиком и полностью отвечающая 
национальным требованиям. В одной из 
последних статистических справок читаем: 
«В ближайших планах Министерства обра-
зования Китая сформулированы новейшие 
ориентиры: в 2020–2021 года на 100–120 
тысяч местного населения придётся около 
13,7 тысяч специалистов, имеющих выс-
шее оконченное образование и около 32 
тысяч со средним специальным. На теку-
щий период – конце 2019 – начало 2020 
годов данный высшее оконченное образо-
вание получат до 99 процентов от всей 
китайской молодежи» [8].  

Есть такое современное выражение: 
«академическая образовательная мобиль-
ность». Оно расширяет рамки данного 
процесса в целом, превращая вузы в еди-
ное общеобразовательное пространство. И 
нынешний Китай – это не исключение из 
правил. Приведённая справка завершается 
словами Купина: «Повышение качества 
обучения в китайских вузах – это, с одной 
стороны, значительное увеличение в по-
следние годы квот на количество препода-
вателей в этой стране из-за рубежа. С дру-
гой стороны, внедрение русского и англий-
ского языков в Китае как международных» 
[8]. Специально созданный фонд под 
названием «Русский мир» объединил в себе 
знания по русскому языку в Пекинском, 
Хэйлунцзянском, Даляньском и Шанхай-
ском университетах. В особенности вос-
требован русский язык на Северо-Востоке 
Китая и во многих приграничных северо-
восточных провинциях. Но за сухой стати-

стикой стоят живые люди – это азербай-
джанские и русские педагоги, на плечи 
которых возложена ответственная задача 
обучения неродному языку китайских сту-
дентов в современный период. 

 
Список библиографических ссылок 

1. Завьялова О.И. Китайский язык. Большая россий-
ская энциклопедия. URL: 
https://bigenc.ru/linguistics/text/2070242 

2. АЗЕРТАДЖ. Новостная лента «Русский язык в 
Китае». Ежедневные новости, 24 октября 2017 г. 
16 с. 

3. Левин А.М. Жёлтый дракон ЦЗЯО. Володарский Л., 
Левин А. Млечин Л. Повести и романы. М.: Прогре-
сс, 1990, 446 с.  

4. Антонова Ю.А. О некоторых тонкостях препода-
вания РКИ китайским студентам. Педагогическое 
образование в России, 2016. № 12. С. 13–16. 

5. Шахбазова А.Э., Киясбейли М., Магеррамова Т.Д. 
Учимся говорить по-русски. Баку, Мутарджим, 
2013. II часть (основная). 168 с. 

6. Беляева Е.В. Когнитивные механизмы возникно-
вения речевых ошибок при усвоении русского 
языка в иноязычной аудитории (На материале 
ошибок китайских студентов): автореф. дисс. … 
канд. филол. наук. Омск, 2004. 28 с. 

7. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. СПб: Союз, 
1997. 250 с. 

8. Купин А.М. Об особенностях современной системы 
образования в КНР. Аккредитация в образовании: 
электр. журнал об образовании. 22.11.2019. URL: 
http://www.akvobr.ru/obrazovanie_knr.html. 

References 
1. Zavyalova, O.I. (2004). Chinese language. Great Rus-

sian Encyclopedia. Retrieved from https://bigenc.ru 
/linguistics/text/2070242 [in Rus.]. 

2. AZERTADZh (2017). News feed “Russian in China”. 
Daily News, October 24. 16 p. [in Rus.]. 

3. Levin, A.M. (1990). Yellow Dragon JIAO. In Vo-
lodarsky L., Levin A. Mlechin L. Stories and novels. 
Moscow: Progress. 446 p. [in Rus.]. 

4. Antonova, Yu.A. (2016). On some intricacies of teach-
ing RFL to Chinese students. Pedagogical education 
in Russia, 12: 13–16 [in Rus.]. 

5. Shakhbazova, A.E., Kiyasbeili, M., Magerramova, 
T.D. (2013). Learning to speak Russian. Baku, Mu-
tarjim, Part II (main). 168 p. [in Rus.]. 

6. Belyaeva, E.V. (2004). Cognitive mechanisms of 
speech errors in the acquisition of Russian in a for-
eign language audience (Based on the mistakes of 
Chinese students): Abstract of PhD dissertation. 
Omsk, 28 p. [in Rus.]. 

7. Piaget, J. (1997). Child's speech and thinking. Saint 
Petersburg: Union. 250 p. [in Rus.]. 

8. Kupin, A.M. (2019). On the features of the modern 
education system in the PRC. Accreditation in educa-
tion: electr. magazine about education. 11/22/2019. 
Retrieved from http://www.akvobr.ru/obrazovanie 
_knr.html [in Rus.]. 

 
 

FAN JIAHAO 
Doctoral student at the Department of the Russian Language and Methods of its Teaching, 

Baku Slavic University. 

ABOUT THE METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE  
TO STUDENTS FROM CHINA 

Summary. The presented article is devoted to an ac-
tual topic. Not only methodologists and linguists, but also 
international politicians today recognize that modern 
China, with the help of far-sighted reforms, transparency, 
openness, has turned into a powerful power. It is obvious 
that with the development of the economy, this country is 
becoming more and more educated. Naturally, the level of 
education culture is also increasing. And objectively, 

according to the author of the article, it is fundamentally 
impossible without knowledge of foreign languages. One 
of the central, along with English, of course, is Russian. 
This work is connected with some of the most effective 
methodological methods of teaching RCT for Chinese 
students with an eye to certain nuances of teaching. 

The purpose of the study is to analyze the specific nu-
ances of teaching Russian to students from China.  
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Originality. One of the main links of this article are the 
so-called “precedent names”. The terminological meaning 
(and purpose), which is actually equated with cultural 
phenomena, is thoroughly disclosed. Combining cul-
turological and linguistic-didactic ways and means, such 
words are sacred in the literal sense for all representa-
tives of Chinese nationality without exception. The atten-
tion of the author of the article was focused on the lexeme 
“Absolutely wise”, by which the Teacher was meant. 
Accordingly, the author of the article correctly suggests 
taking into account this mentally high attitude towards 
the teacher, which under no circumstances can be belit-
tled in the process of teaching Chinese Russian. 

Results. From the analysis of this word, the author of 
the article smoothly proceeds to the use of other Russian 
lexemes, the central of which is the so-called "choral train-
ing". In each specific case, not only the necessary termino-
logical definition is given, but also the nature of the words 
is established. It, in turn, goes back to one or another 
Chinese roots, complicated by comparative analysis with 
some Russian similar lexemes. Moreover, the similarity 

and difference of the compared words, expressions, 
phrases is certainly indicated.     

Conclusion. The author of the article can be credited 
with the following important fact: he avoids, if possible, 
stencil phrases or attitudes that are already well known 
and have proven themselves satisfactorily in methodologi-
cal science. Moreover, they have acquired an axiomatic 
character. Of course, it is incorrect to put them forward as 
their own propositions, and even more so hypotheses. 
There are practically no such moments in the article. And 
the maximum that the author could afford was a reason-
able adjustment of the norms and rules available today, 
methodological techniques that are not questioned, but 
rather serve as recommendations for new discussions. In 
some cases, a competent generalization follows. 

Keywords: China; students; Russian language; meth-
odological techniques; precedent names; pronunciation; 
choral training; speech errors; system of exercises. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Проблема, вынесенная в заголовок настоя-
щей статьи, во все времена звучит очень ост-
ро и актуально, а с началом третьего десяти-
летия XXI века тем более приобретает осо-
бенное значение. Ведь не является научным 
откровением тот факт, что основы социаль-
ного воспитания, заложенные в раннем детст-
ве, дают свои плоды в недалёком будущем и 
определяют всю дальнейшую жизнь личности в 
целом. Этому аспекту и посвящена данная 
статья. 

Ключевые слова: педагогика; методика; 
пути и подходы; анкетирование; тестирова-
ние; наблюдение; беседа; эксперимент. 

 

Постановка проблемы. В последнее 

время в Азербайджане многие из методи-

ческих трудов, посвященные названной 

теме, получили большое признание, выхо-
дящее за пределы нашей республики.  

В школах среди педагогов, работающих с 

детьми, до сих пор пользуется, к примеру, 

заслуженным успехом широко известное 

учебное пособие Чингиза Бедалова «Мето-
дика преподавания русского языка в азер-

байджанской школе». В учебнике есть не-

большие разделы, связанные и с социаль-

ным воспитанием. С интересом специалис-

ты изучают также и его многочисленные 

статьи. И в наши дни вызывают неподде-
льный интерес работы М.М. Мехтизаде, 

Л.Г. Векиловой, А.Г. Дахновича, А.Ш Ша-

банова, Г.А. Яббарова, А.О. Османзаде, 

А.Дж. Пашаева, Л.Ф. Гахрамановой,  

А.Н. Зейналовой.  
Отдельные мысли, высказанные этими 

учёными, нашли своё отражение и творче-

ское продолжение в настоящей статье в 

качестве разработки некоторых наиболее 

эффективных путей и методов формиро-

вания социального воспитания детей дош-
кольного возраста. Немалый вклад в иссле-

дуемую тему внесла профессор Аида Шах-

базова. Её центральная монография – «Раз-

витие методической мысли в Азербайджа-

не», без сомнения, дала ощутимый толчок 
развитию социальной культуры воспита-

ния детей, интегрированных в школах на-
шей республики. Важно подчеркнуть, что 

после выпуска в свет этой книги появи-

лись, стали развиваться и совершенство-

ваться в нашей республике также новые 

методы обучения и социального воспита-

ния детей. 
Так, по следам этой монографии, а так-

же учебного пособия Ч. Бедалова и некото-

рых других трудов названных азербай-

джанских теоретиков-методистов и учите-

лей-практиков уже в отношении детей до-
школьного возраста активно работают в 

указанном направлении такие учёные, как 

Х.Ф. Гасанова, Н.А. Гарагёзова, Г.Б. Гаса-

нов, О.Г. Гилязова, С.Р. Гаибова и другие. 

Поучительно, что многие молодые азербай-

джанские учёные, с одной стороны, сохра-
няют, приумножают лучшие традиции 

вышеназванных исследователей прошлых 

десятилетий. С другой стороны, они пере-

нимают опыт ведущих русских педагогов и 

научных работников: Л.З. Головановой, 
Г.А. Монаховой, И.П. Подласого, Н.С. Сер-

дюковой, В.К. Сидоренко. Тем самым осу-

ществляется синтез передовых идей в деле 

пропаганды различных методов по воспи-

танию детей. Вместе с тем вынуждены 

признать, что в трудах вышеперечислен-
ных русских и азербайджанских учёных 

рассматриваются, главным образом, лишь 

отдельные аспекты интересующей нас про-

блемы.  

Целью исследования является 

исследования пути и возможности 
формирования социального воспитания у 

детей дошкольного возраста. 

Изложение основного материала. Це-

лостной картины социального воспитания 

на основе отдельных фрагментов далеко не 
всегда удаётся создать. А ведь разработка 

наиболее популярных путей и методов та-

кого рода воспитания крайне необходима. 

Исходя из указанных трудов азербайджан-

ских и русских теоретиков-методистов, 

применительно к нашей теме вырисовыва-
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ется следующая картина. Современная 

педагогическая наука располагает боль-

шим арсеналом путей и методов социаль-

ного воспитания детей дошкольного возра-

ста. Теперь, после данной преамбулы, счи-

таем в статье необходимым в тезисном 
виде определиться с главными терминоло-

гическими понятиями.  

Итак, под формами дошкольного воспи-

тания понимают прежде всего пути орга-

низации воспитательного процесса в це-

лом. Они же, в свою очередь, как подчёр-
кивает С.Л. Вигман, «включают в себя ос-

новные цели, принципы, задачи, методы, 

закономерности и различные приемы вос-

питания в современных условиях» [1, 

с.107–108]. Установить, как перечисленные 
и им сопутствующие признаки или пара-

метры связаны с различными путями и 

методами формирования социального вос-

питания (при обозначенном возрастном 

ограничении) – задача настоящей статьи.  

Итак, что понимают современные учё-
ные под социальным воспитанием? Это 

такое разноплановое явление, которое 

включает в себя большой комплекс разных 

форм и средств организации воспитатель-

ного процесса на местах. Эффективность 
их применения в дошкольной практике 

зависит, во-первых, от потенциально испо-

льзуемых личностных возможностей, во-

вторых, от умелой деятельности воспитан-

ников, в-третьих, внутренней активности 

самих детей, в-четвёртых, от психологиче-
ского климата в дошкольных учреждениях, 

характере спаянности детского дошкольно-

го коллектива.  

Азербайджанские, русские и европейс-

кие исследователи практически единодуш-
ны в том, что на сегодняшний день насчи-

тывается очень большое количество форм в 

воспитательной работе с выраженным со-

циальным уклоном.   

Скажем больше того: если даже попы-

таться составить их перечень, опираясь на  
концепции методистов-теоретиков или 

дошкольных учителей-практиков, то всё 

равно он, скорее всего, окажется далеко не 

исчерпывающим. Его всегда возможно 

корректировать, видоизменять, осуществ-
лять своего рода «подгонку» под те или иные 

требования социально-воспитательного 

дошкольного процесса.  

В таком случае резонно задаться таким 

вопросом: что же предлагается взамен? По 

мнению абсолютного большинства методи-
стов, работающих с детьми дошкольного 

возраста, это чуть ли не бесконечное мно-

гообразие поможет в некоторой степени 

унифицировать метод классификации 

признаков. Каждому из них присущи спе-
цифические возможности воспитательного 

характера. А  конкретная реализация все-

возможных путей и методов в социальном 

аспекте целиком и полностью ложится уже 

на плечи дошкольных педагогов. Варьиро-

вание методических приёмов, их уместное 

использование в зависимости от возраста 
детей вполне допустимо. 

Приведём для иллюстрации одну из та-

ких классификаций. Её предлагает нам на 

рассмотрение И. Подласый. Методы социа-

льного воспитания он делит на типы, кото-

рые в свою очередь подразделены в соот-
ветствии с отдельными признаками.  

А признаки имеют различные вариации с 

конкретными формами. И. Подласый вы-

делил три главные формы: «мероприятия, 

игры и дела. Они отличаются такими при-
знаками, как целевая направленность, ра-

спределяющая позиции учителей и учащи-

хся, то есть главных участников воспита-

тельных процессов» [2, с. 111–112]. 

Однако, говоря о любых формах совре-

менного социального воспитания детей 
дошкольного возраста, следует непременно 

помнить, что это внешние, то есть сопод-

чинённые содержанию признаки в процес-

се социального воспитания. Хотя оба поня-

тия неразрывной цепью взаимосвязаны, 
всё же содержание объективно, бесспорно, 

главенствует над формой, видоизменяя его 

сущность.  

Взятые в отдельности, они не определя-

ют путей и методов формирования социа-

льного воспитания в дошкольных учреж-
дениях. В ходе привития искомого понятия 

детям сохранение учителями единства со-

держания и формы помогает в выборе 

конкретных путей и методов. Но чтобы их 

внедрить в практику дошкольного образо-
вания и воспитания, следует элементарно 

пробудить в детях желание получать новые 

знания. (Образование и социальное воспи-

тание – два взаимосвязанных понятия). 

Таким образом, современные учёные при-

ходят к необходимости постулирования 
интересов и мотивов. Фактически это две 

стороны одного явления, однако, имеют 

характерные отличия. Вкратце укажем на 

них, так как считаем, что это своего рода 

подступ к путям и методам социального 
воспитания. 

Итак, привитие интереса – это фактор 

сосредоточенности на каком-либо конкре-

тном предмете. При этом опытный учитель 

стремится к реализации в школьниках 

младших классов активной познавательной 
направленности на соответствующий пре-

дмет. Так, одним из организационным ме-

тодов, базирующимся на развитии интере-

са у детей дошкольного возраста, является 

наблюдение. По определению некоторых 
современных методистов, оно может быть 
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включенным (достигается путём налажи-

вания контакта между педагогом и его 

воспитанником; систематическим (длите-

льным, непрерывным или же распределён-

ным по циклам); ситуативным (путём соз-

дания соответствующей ситуации).  
Есть методисты, выделяющие и так на-

зываемый тип, или вид не систематическо-

го наблюдения. Главное, что способствует 

скорейшей реализации указанных путей 

при методе наблюдения – это фиксация 

эмоционального всплеска детей, их нравс-
твенная реакция. А помогает этому эмоци-

ональный интерес, являющийся в дошко-

льном социальном воспитании существен-

ным стимулом в деле приобретения новых 

знаний, ключом к расширению общего 
кругозора. Методисты, работающие с де-

тьми дошкольного возраста, выявили, что 

интересы бывают как устойчивыми, так и 

неустойчивыми. Понятно, что последние 

кратковременные, быстро возникают и 

также быстро угасают. Если на уроках с 
учащимися детей дошкольного возраста 

нет ни игрового, ни общего познавательно-

го интереса, то, скорее всего, ребенок, лег-

ко увлёкшийся начальной стадией задачи, 

легко к ней впоследствии и охладевает.  
Очень важно в теории социального вос-

питания открыто позиционировать учите-

лям такие пути и методы, в результате ко-

торых случайные, поверхностные и явно 

неустойчивые интересы потенциально спо-

собны превратиться в более стойкие, глу-
бокие. Отсюда, кстати, и более глубокие 

знания учащихся. Вот, к примеру, к како-

му выводу пришёл коллектив педагогов-

методистов – авторов «Современного слова-

ря по педагогике».  
«В арсенал социального образования и 

воспитания симптоматично входят интере-

сы, с помощью которых учителя могут 

применять всевозможные пути и методы 

привития детям основ культуры. Интерес 

стимулирует» активность поведения в об-
ществе. В этом процессе очень большую 

роль играет также качество подачи мате-

риала, в котором будут доминировать эмо-

циональная живость, яркость, равно как и 

умение общаться, правильно выстраивать 
отношения с педагогом и учащимися-

сверстниками» [3, с. 284–285]. 

С интересами тесно связаны и мотивы. 

Это своеобразный побудитель учебной дея-

тельности, чаще всего проявляющийся в 

игре. Ребенок приходит в школу, руководс-
твуясь в основном мотивом, связанным с 

интересом к пребыванию в учебном заве-

дении, а игра, контролируемая учителем, 

реально помогает его активному включе-

нию в общественную жизнь. Современные 
игровые технологии (а они в наши дни 

оснащены инновационными приёмами) – 

это тоже методический путь к правильному 

поведению детей в обществе. Однако игро-

вые технологии – это такой широкий пласт 

в современном социальном воспитании, 

что ему может быть посвящена отдельная 
статья. Необходимо только добавить, что 

по мере взросления ребёнка эти мотивы 

претерпевают изменения: в одних случаях 

возникает интерес к получению хорошей 

отметки, в других – интерес к самому со-

держанию знаний. Но в любом случае про-
явление к чему-либо интереса и мотивация 

при нём – это один из радикальных путей 

поднятия общего уровня IQ детей дошко-

льного возраста, что важно в социальном 

воспитании. 
После выяснения назначения интересов 

и мотивов нас в статье прежде всего инте-

ресуют такие методы и пути в социальном 

воспитании детей, которые можно, на наш 

взгляд, рассматривать по отдельности в 

зависимости от их основного функциона-
льного назначения. Например, метод «упо-

рядоченного мышления» [4, с. 77–78] мож-

но подразделить на несколько групп. Каж-

дая из них, по нашим соображениям, в 

сущности идентична путям формирования 
искомого предмета исследования. 

Итак, первая группа даёт педагогам 

сведения об уровне сознания детей (их 

взгляды, оценки, понятия, суждения, 

наконец, мировоззрение).  

Вторые – формируют эмоциональные 
чувства и стремления (мотивы, психологи-

ческие устремления, насущные потребнос-

ти в школе и дома, и как следствие, – иде-

алы).  

Третьи – демонстрируют факторы само-
воспитания, или, как говорил Л.Н. Толстой, 

«самосовершенствование личности» (само-

оценка, самоконтроль, самодисциплина и 

самоорганизация). Четвёртый путь, глав-

ным образом, сказывается на формирова-

нии факторов такого социального поведе-
ния детей, которое ярче обнажает их при-

вычки, отношения в коллективе с окружа-

ющими.  

Очень важным в стенах школы стано-

вится метод общения. В России, Азербай-
джане и Европе существует колоссальная 

критическая литература относительно об-

щения детей дошкольного возраста дома и 

в школе. Это, понятно, взаимоотношения 

раздельные. Оставим в стороне общение на 

домашнем уровне, как не относящееся к 
теме нашей статьи. Однако в школе связка 

«учитель – ученик» – средство важнейшее, 

неотъемлемая часть социального воспита-

ния детей. Логично предположить, что ме-

тод общения в школе можно распределить 
по нескольким путям (или направлениям). 



Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

105 

А именно: выделим методический путь на-

лаживания контакта между воспитателем 

и воспитанниками.  

Этот путь предполагает, с одной сторо-

ны, организацию полезной деятельности 

для детей; а в известной степени (по необ-
ходимости) и опеку над ними. С другой 

стороны, воспитатель в социальных целях 

использует также приёмы самореализации 

и индивидуальной коррекции действий 

своих подопечных. Этот путь как метод 

гармоничного общения ориентирует пере-
довых учителей и на учёт влияния дошко-

льной среды на детей. Если социально-

психологический климат в классе налажен, 

не располагает к внутренним конфликтам, 

то и общение воспитателей с воспитанни-
ками можно проводить в форме диалога. 

Последнее всегда нацеливает на урок-

беседу, живую и действенную, как прави-

ло, влекущую за собой новую деятельность, 

следовательно, подготавливающую изме-

нения в смысле жизни детей, в их поведе-
нии.  

Особое значение в современной дошко-

льной практике приобретают организаци-

онные методы. Они носят специфически 

характер. Так, их главной отличительной 
особенностью является направленность 

уже не на отдельную личность или выше 

упомянутую связку «учитель – учащийся», 

но именно на организационные моменты в 

работе классного коллектива. Иными сло-

вами, по сравнению с некоторыми други-
ми методами, путями и формами, указан-

ными в нашей статье, речь в данном слу-

чае идёт о тесной совместной деятельности 

всего детского и учительского коллективов.  

Среди основных методических путей 
достижения желаемых результатов отме-

тим такие, как отношение детей в коллек-

тиве, организация помощи им, равно как 

их семье. Кроме того, в задачи социального 

воспитания входят разные неформальные 

объединения. (Правда, в Азербайджане 
сегодня их относительно немного). Но вме-

сте с тем в нашей республике в интересу-

ющем нас направлении создаётся и рас-

ширяется сеть всевозможных детских сек-

ций, объединений, клубов и т.п.  
Причём, не только спортивных, но и по 

отдельным областям знаний применитель-

но к детям дошкольного возраста. Органи-

зационные методы дают вполне удовлетво-

рительный результат в социальном воспи-

тании детей ещё и благодаря нормализа-
ции отношений общества и личности в 

целом. Правильный подбор путей дисцип-

линирует коллектив, упорядочивает режим 

дня, что, как известно, крайне важно для 

развития детского организма. Применяет-
ся в социальном воспитании и система 

наказаний. Только очевидно, что среди 

детей дошкольного возраста их следует 

проводить дозированно, с большим тактом 

и осторожностью.  

К примеру, в современном западном со-

циальном воспитании в последние годы 
вообще строго запрещены любого рода фи-

зические наказания. Но, объективно рас-

суждая, в западной педагогике в этом воп-

росе допускается явный перегиб.  

В Азербайджане ещё с советских времён 

критика детей в целом и общем не поощ-
рялась, так как это сказывалось, во-

первых, на снижении успеваемости, во-

вторых, – культуре поведения в общест-

венных местах. А если эти факторы сум-

мировать, то наказания могли нанести 
ощутимый урон детской психике. В наши 

дни отечественные методисты приходят к 

выводу, что наказание можно отчасти 

применять лишь в тех исключительных 

случаях, когда дети своим поведением 

противопоставляют себя коллективу, обще-
ству. Но вновь хочется подчеркнуть, что 

этический момент играет здесь доминиру-

ющую роль. Е.Н. Барышникова тонко под-

мечает: «Иногда дети, получая поощрение 

либо наказание соответственно, могут нео-
боснованно примерять отдельные слова на 

самом себе, а также мысли, поступки дру-

гих детей. Тем самым они нередко стремя-

тся составить хорошее представление о 

себе. Но при необдуманном наказании эта 

оценка детьми постфактум, как правило, 
оказывается ошибочной, поскольку взрос-

лые знают, что говорит и делает тот или 

другой ребёнок, но дети-то сами не осоз-

нают, почему они так или иначе поступа-

ют» [5, с. 97–98].  
Например, науке известен метод проек-

ции. Согласно нему, ребёнок иногда скло-

нен приписывать достоинства только са-

мому себе, не замечая собственного нега-

тива. Зеркальной стороной этого метода 

становится унижение одного ребёнка дру-
гим в силу своей активной жизненной по-

зиции.  

Метод проекции подразумевает воспи-

тание детей дошкольного возраста как бу-

дущей личности – прямой, активной, сме-
лой, открытой и мужественной. Но неверно 

избранные учителем пути и подходы к 

данному методу порою создают известный 

«эффект бумеранга», причём, со знаком 

минус. Точнее сказать, этот процесс, пу-

щенный на самотёк, позволяет наказывать 
детей  учётом мнимой слабости или нере-

шительности его более сильного противни-

ка. Однако в аспекте социального воспи-

тания невольно допускается серьёзный 

промах: учителя забывают о том, что па-
раллельно авторитетом одного «сильного» 
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по характеру ребёнка прикрываются его 

собственные промахи перед сомнениями и 

неудачами других детей-оппонентов. 

Метод проекции тем удовлетворителен 

на практике, что имеет широкую сеть пу-

тей и вариантов. В особенности, как выяс-
няется, он пригоден для дошкольного вос-

питания. А в настоящей статье мы рассмо-

трим проектную деятельность как средство 

в социализации детей именно дошкольного 

возраста. В этом роде деятельности легко 

обнаруживается связь с психологическим и 
интеллектуальным развитием детей в воз-

расте до шести или семи лет. В это время 

психические функции ребёнка претерпе-

вают определённые преобразования под 

влиянием воспитания, так как впервые 
реально формируют социально-

нравственные ценности, нормы и правила 

поведения.  

Наконец, оформляется и его мировозз-

рение. Конечно, в указанном возрасте это 

ещё сложно назвать детской мировоззрен-
ческой позицией. До семи лет, как считают 

многие методисты, она ещё не носит чётко 

сформированного характера. Тем не менее 

родителей, а также учителей начальных 

классов, к которым дети вскоре придут, 
безусловно, волнует их будущее, в том чис-

ле и в аспекте социализации, так как от 

последнего напрямую зависит их будущее. 

Родители готовят малыше к школе, чтобы 

они выросли уверенными в своих силах, 

счастливыми, умными, добрыми и успеш-
ными.  

Прежде всего подчеркнём, что данный 

метод проекции (или «проектных характе-

ристик») с социологическим уклоном бази-

руется на современных инновационных 
технологиях. В сфере дошкольного воспи-

тания и образования он формирует у детей 

позитивную личностную концепцию, кото-

рая помогает им объективнее оценивать со 

стороны себя и свои поступки. В отноше-

нии деятельности учителей отметим, что 
названный метод имеет несколько разно-

видностей.  

Первый путь: от родителей и сторонних 

воспитанников требуется развить способ-

ности малышей в возрасте от 5 до 7 лет в 
определённой направленности. А именно: 

понять и расширить круг их основных ин-

тересов. Это означает понять их насущные 

потребности. Этот путь предполагает, гла-

вным образом, учёт индивидуальных отли-

чий.  
Второй путь: стремление развить уме-

ния и навыки работы в команде, то есть 

ещё до поступления в среднюю школу при-

вить малышам чувство ответственности за 

порученное дело. Здесь речь идёт не только 
о познании взрослыми индивидуальных 

особенностей детского организма, но и о 

возможностях их реализации в группе.  

А это в аспекте социализации означает 

повысить самооценку детей, то есть соз-

дать в них уверенность в том или ином  

(в основном, игровом) виде деятельности. 
Таким образом, родители и воспитанники 

потенциально добиваются признания за 

малышами чувства способности, уверенно-

сти.  

Третий путь: От навыков и умений – к 

знаниям. Большинство методистов пока-
зывает, что ребенок-дошкольник, прини-

мая участие в различных проектах, спрое-

цированных воспитанниками, первонача-

льно приобретает, а затем и усваивает не-

которые знания. Ещё не переступая порога 
школы, он тем самым выступает в качест-

ве субъекта вне-учебной деятельности. До 

достижения детьми шести-семилетнего 

возраста, она в основном носит познавате-

льный и творческий характер. Причём, 

подмечено: если общение в семье на род-
ном языке будет постоянным (а не перио-

дическим), то систематика соответственно  

приобретает к тому же ещё и коммуника-

тивную направленность. Это очень важно 

для пополнения запаса знаний дошкольни-
ками, так как они постепенно начинают 

активно и самостоятельно участвовать в 

преобразовании собственного мира. Оче-

видно и то, что это актуально в плане со-

циализации воспитания. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Наконец, завершить нашу 

статью нам хотелось бы кратким указани-

ем на методы анкетирования и тестирова-

ния. Мы сознательно схематично пишем о 

них в сам конце нашей работы, так как это 
почти всегда завершающая стадия воспи-

тательного процесса в дошкольных учреж-

дениях. Анкетирование и тестирование в 

сущности сродни эксперименту. Суть пер-

вого заключается в сборе материала с 

определённой целью: дать характеристику 
воспитаннику путём распознания его ин-

тересов и особенностей психики. Анкети-

рование носит закрытый характер, если 

ожидается ряд ответов, включая второсте-

пенные. Открытым же оно признаётся при 
сборе исчерпывающей информации и соп-

ровождается она чаще обилием вопросов. 

Метод тестов (или тестирования) пред-

полагает в основном форму опроса, экспе-

риментов, наблюдения за поведением де-

тей, исполнением ими некоторых краткос-
рочных заданий. В современной методиче-

ской мысли отмечается, что тестирование 

будет более информативным, если оно 

осуществляется путём  расширенного ин-

тервью, плавно переходящего в беседу. 
Впрочем, о беседе нами уже было сказано 
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в начале настоящей статьи. Таким обра-

зом, можно  утверждать, что в детской 

современной методике немало путей и ме-

тодов формирования социального воспи-

тания. Наилучший эффект, с нашей точки 

зрения, достигается как индивидуальным 
подходом учителей к детям, так и слажен-

ной комплексной деятельностью специали-

стов. 
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WAYS OF FORMATION OF SOCIAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN  

AT THE PRESENT STAGE OF PEDAGOGY DEVELOPMENT 

Summary. The problem presented in the title of this 
article sounds very acute and relevant at all times, and 
with the beginning of the third decade of the XXI century, 
it becomes especially important. After all, it is not a scien-
tific revelation that the foundations of social education 
laid in early childhood bear fruit in the near future and 
determine the entire future life of the individual as a 
whole. This article is devoted to this aspect.  

The purpose of the study is to investigate the ways 
and possibilities of forming social education in preschool 
children. 

Originality. A critical analysis of the pedagogical, psy-
chological and sociological literature available today indi-
cates a rather significant attention to this problem. Moreo-
ver, both from prominent Russian and Azerbaijani re-
searchers. For example, many of these scientific papers 
have been completed for a long time. They formed a cer-
tain part of the subject of the article of methodological 
orientation, simultaneously testifying to the importance 

and relevance of the chosen topic.  
Results. The author of the article clearly manifests the 

idea that the level of not only children’s, but also in gen-
eral social upbringing lies primarily in their spirituality, 
moral harmony, sense of duty and serious responsibility. 
These qualities manifest themselves in the process of 
work, when communicating with people, a culture of be-

havior and reasonable needs. One of the indicators of the 
general behavioral culture is the ways and methods of 
forming the social education of preschool children.  

Conclusion. The paper lists several of the most effec-
tive and popular ways and methods of forming social 
education among preschool children today. So, the meth-
ods of observation, conversation, questioning and others 
are considered. They are distributed by species and 
types. The way to achieve the result necessary for teach-
ers is reflected, respectively, in various ways. Some of 
them were included in the republican or Russian methodo-
logical literature back in the distant Soviet times. But it is 
significant at the same time that the assessment of phe-
nomena, situations, ways and methods is given not so 
much through the eyes of a long-gone generation of scien-
tists, as from the perspective of our days. It is explained 
that interests can be stable and not stable, it is shown by 
what methodological ways a skillful and simple transfor-
mation of interests with an unstable character into stable 
ones is possible for children’s thinking. 

Keywords: pedagogy; methodology; ways and ap-
proache; questionnair; testin; observatio; conversatio; 
experiment. 
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РОЗВИТОК САМОКОНТРОЛЮ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Проаналізовано формування навичок само-
контролю в учнів початкової школи на уроках 
математики крізь призму психологічних та 
педагогічних досліджень. 

Встановлено, що самоконтроль як психо-
логічне явище має велике значення для педа-
гогічної практики, оскільки є невід’ємною скла-
довою навчально-пізнавальної діяльності, основ-
ною метою якої є навчити дітей критично 
ставитися до своїх досягнень, самостійно 
знаходити помилки та виправляти їх. 

На основі аналізу науково-методичних дже-

рел зроблено висновок, що самоконтроль як 
психолого-педагогічне явище повинно розгляда-
тися у різних площинах, а для визначення 
ефективних шляхів формування його навичок 
необхідно врахувати нейропсихологічні особли-
вості сучасних учнів початкової школи. 

Описано три основні види самоконтролю – 
плануючий, операційний і підсумковий. Наведе-
но прийоми формування навичок самоконтро-
лю в учнів початкової школи для виконання 
обчислень на уроках математики.  

Ключові слова: учні початкової школи; 
діяльність; розумові дії; самоконтроль; знання; 
навички. 

 

Постановка проблеми. В умовах ре-

формування сучасної української освіти, 

яка характеризується демократизацією, 
гуманізацією та спрямована на особистісно 

орієнтоване навчання, основна увага 

спрямована на виховання самостійної та 

творчої особистості, здатної продукувати 

оригінальні ідеї у швидкозмінному світі. 
Такий підхід вимагає спрямування уваги у 

сторону формування навичок контролю та 
самоконтролю у навчальній діяльності. 

Ця проблема знайшла відображення як 

у працях психологів (П. Блонський, 

П. Гальперін, Д. Ельконін, А. Петровський 
та ін.), так і у педагогічних наукових дослі-

дженнях (А. Арет, Ю. Бабанський, М. Бо-

ришевський, Н. Власова, С. Гончаренко, 

О. Зак, О. Івановський, Н. Камишева, 

А. Конишева О. Линда, О. Малихіна, 

А. Маркова, Ю. Матвієнко, Т. Матіс, 

Г. Нікіфоров, О. Нікуліна, Н. Ничкало, 

О. Савченко та ін). В останнє десятиліття 
з’явилися публікації, які висвітлюють са-

моконтроль з точку зору нейронаук, а отже 

розуміння сутності цього поняття є поліас-

пектним і передбачає його розгляд з різних 

точок зору: педагогічного, психологічного 
та нейрофізіологічного. 

Метою статті є визначення само-

контролю з точки зору психолого-

педагогічних трактувань та встановлення 

шляхів формування навичок самоконтро-

лю. 
Виклад основного матеріалу до-

слідження. Сучасні тенденції в освіті 
зумовлюють переосмислення окремих під-
ходів до процесу формування низки важли-
вих для повсякденного використання нави-
чок, у тому числі і навичок самоконтролю, 
та врахування напрацювань нейронаук 

про функціонування та розвиток мозку 

дитини, даних вікової фізіології і психології 

про вікові періоди розвитку дитини, педа-

гогічної психології про ефективну ор-

ганізацію процесу формування розумових 
дій. 

У різних наукових педагогічних та пси-
хологічних джерелах поняття самокон-
троль визначається як: 

– здатність контролювати свої емоції, 

думки та поведінку і ґрунтується на волі, 
як вищій психічній функції; визначає зда-

тність людини приймати усвідомлені рі-

шення і втілювати їх у життя; є найважли-

вішим елементом у здатності людини дося-

гати поставлених цілей [1]; 
– усвідомлення та оцінка суб’єктом вла-

сних дій, психічних процесів та станів; 

припускає можливість людини усвідомлю-
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вати і контролювати ситуацію, процес [2, 

с. 445]; 

– контроль над самим собою, своєю по-

ведінкою, роботою, своїм станом [3, с.138]; 

– контроль над своїми діями [4]; 

– свідома оцінка результатів власної на-
вчальної діяльності та подальше (при необ-

хідності) її регулювання з метою досягнен-

ня результату [5, с. 261]. 

Узагальнюючи представлені визначення 

можемо констатувати, що самоконтроль 
пов’язаний з розвитком вищих психічних 
функцій (ВПФ), яким притаманні дві ос-

новні властивості – довільність та усвідом-
леність і протіканням психічних процесів. 

Самоконтроль формується у процесі 

діяльності, яку П. Гальперін визначив як 

процес, який систематично або епізодично 

відновлюється «діячем» і призводить до 

певного результату [6, с. 28]. При визна-
ченні поняття діяльність О. Леонтьєв, 

П. Гальперін та В. Давидов вказували на 
важливу її ознаку − предметність. 

В. Давидов, характеризуючи психологічну 

теорію діяльності, називав принцип пред-

метності її ядром і зазначав, що діяльність 
завжди має явний або неявний предмет-
ний характер, коли всі її компоненти ма-

ють той чи інший предметний зміст, а сама 

вона обов’язково спрямована на творче 

створювання певного матеріального або 

духовного продукту [7, с. 12–18].  

Учені О. Єпишева та В. Крупич визна-
чали діяльність як процес активності 

індивіда, який характеризується предме-

том (на що спрямований певний процес), 

потребою, мотивом, цілями, умовами їх 

досягнення, діями і операціями [8, с. 4]. 
Таке визначення базується на структурі 
діяльності. У свою чергу діяльність є 

складним утворенням, яке має свою 
структуру. Її схема була представлена у 

працях О. Леонтьєва. Вчений зазначив, що 
діяльність складається з потреб, задач, дій 

і операцій. В. Давидов стверджував, що 

виконанню дій передують певні мотиви, а 

самі дії при розв’язуванні задач пов’язані з 
використанням тих чи інших матеріальних 
засобів – знарядь. Тому у структурі діяль-

ності, вслід за О. Леонтьєвим, В. Давидов 

виокремлює ще мотиви та засоби. 

Таким чином, на основі праць 

О. Леонтьєва та В. Давидова підсумовуємо, 
що до структури діяльності входять: по-
треби, мотив, мета, задача, дії, операції 
[9, с. 23]. 

В. Давидов зазначав, що психологічна 
структура діяльності є значно склад-

нішою конструкцією і що практично ще 

ніхто не описав розгорнено цілісну діяль-

ність із її потребами, емоціями, задачами, 
діями, мотивами, засобами, пізнавальними 

планами, волею, результатом якої є увага 

як контроль. 

Поряд з діяльністю у психології розгля-

дається дія як одиниця аналізу діяльності 

індивіда і є тією «клітинкою», у якій можна 

знайти зачатки всіх елементів психіки в 

їхній єдності. Зокрема, П. Гальперін визна-
чив структуру дії. Її структурними еле-

ментами вчений назвав: предмет дії, мо-
тив, ціль, операції, що реалізують цю дію, 

орієнтувальну основу дії (ООД), яка 

містить інформацію, необхідну суб’єкту для 
виконання цієї дії, результат/продукт дії 

[10, с. 5]. 
Дія, за визначенням Н. Тализіної, ‒ 

цілісна система взаємопов’язаних еле-

ментів. Під час виконання дії ці елементи 

забезпечують три основні функції: 
орієнтувальну, виконавчу, контрольно-
коректувальну. В. Давидов вважав, що ці 

три складові компоненти можна співвідне-
сти і з діяльністю. Виконавча частина – це 

цілісна діяльність щодо досягнення мети і 

задоволення потреби. Водночас, централь-

ною є орієнтувальна частина дії. Саме ця 
частина забезпечує успіх дії. Щодо кон-
трольної частини, то П. Гальперін тракту-

вав контроль як увагу. Аналізуючи 

функціональні частини дії, П. Гальперін 
довів, що контрольна частина розумової 

дії забезпечується увагою: зовнішньою 

формою контролю за ходом виконання дій 

у дітей, що поступово трансформувалася в 
новий психічний процес – процес уваги. У 

цьому дослідженні увагу було представлено 

як скорочену, «розумову» форму контролю, 
який супроводжує будь-яку цілеспрямова-

ну дію і зумовлює її якості. П. Гальперін 

також зазначив, що не будь-який контроль 

є увагою, але будь-яка увага є контролем, 

який перейшов на рівень автоматизованої 
розумової дії (або перцептивної дії). Таким 

чином був визначений шлях формування 

уваги [2, с. 44].  

В. Давидов дійшов висновку, що воля, 

як реалізація знайденого шляху досягнення 
цілі, може назватися контролем, тобто 

воля є контролем уваги. Цей контроль мо-
же бути як зовнішній, з боку вчителя, так і 
самоконтроль, як вищий вияв уваги за 

власною діяльністю. Розгортаючи цей 

напрямок В. Давидов дійшов висновку, що 

воля, як реалізація знайденого шляху до-
сягнення цілі, може назватися контролем, 

тобто воля є контролем уваги. 

Відповідно до структури діяльності 

О. Леонтьєва, яка доповнена В. Давидо-
вим, діяльність складається із потреб, 

мотивів, мети, емоцій, задач, дій і опе-
рацій, засобів, волі, результатом якої є ува-
га як контроль.  
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У психології такі функції як мислення, 

сприйняття, пам’ять, увага, уява, мов-

лення відносять до вищих психічних 
функцій (ВПФ), які не є вродженими, а 

формуються впродовж усього життя люди-

ни за допомогою механізму інтеріоризації. 

Перехід, у результаті якого зовнішні за 

своєю формою процеси із зовнішніми ре-
чами-предметами перетворюються у про-

цеси, які перебігають у розумовому плані 
(плані свідомості), О. Леонтьєв назвав ін-
теріоризацією. Він наголосив на тому, що 

це процес, у якому формується внутрішній 

план дій. При цьому вони піддаються спе-
цифічній трансформації ‒ узагальнюються, 

вербалізуються, скорочуються і стають 

здатними до подальшого розвитку, який 

переходить межі можливостей зовнішньої 

діяльності. 

Ще однією важливою відмінністю ВПФ 
від елементарних психічних функцій 
Л. Виготський називає їхню довільність – 

усвідомленість і підпорядкованість волі 
людини та опосередкованість – викори-

стання знаків, символів, схем, асоціацій 

для свідомого вольового контролю та 
управління відповідними психічними 

функціями [9]. 

Оскільки існує єдність психологічного і 

фізіологічного (за С. Рубінштейном), то 
необхідною передумовою розвитку вищих 
психічних функцій (ВПФ) є вікове дозріван-

ня різних структур мозку, з одного боку, і, 
навпаки, розвиток ВПФ здійснює стиму-

лювальний вплив на розвиток і дозрівання 

відповідних мозкових структур загалом 

[11, с. 46–47]. 

Формування та протікання таких вищих 
психічних функцій ВПФ, як сприйняття, 

пам’ять, мовлення та мислення, на рівні 

мозку залежить від своєчасного дозрівання 

відповідних зон мозку (збільшення їхнього 

обсягу, що відбувається на різних вікових 

етапах дитинства) та їхньої взаємодії [9]. 

Таким чином, анатомічне дозрівання мозку 
є основою для становлення функціональ-

них поєднань мозкових структур, що за-

безпечує необхідні умови для психічної 

діяльності та її розвитку. Водночас, при 

формуванні ВПФ у дитини відбувається 
розвиток тих функціональних органів 

мозку, які задіяні до виконання певних 

психічних функцій. Вони формуються 

упродовж життя, функціонують як єдине 

ціле і характеризуються високим ступенем 

стійкості, мають здатність до перебудови 
за рахунок заміни одних компонентів ін-

шими. 
Важливу роль у становленні само-

контролю учня початкової школи у нав-

чальній діяльності відіграє довільна увага. 

Узагальнені результати дослідження інсти-

туту вікової фізіології під керівництвом 

М. Безруких засвідчили, що вже у 6–8 

років відбувається формування механізмів 

довільної вибіркової уваги, при цьому 

емоційна мимовільна увага поступово 

витісняється довільною когнітивною [12, 
с. 257]. 

Вже до 7-8 років довільна діяльність, 

яка організовується за допомогою уваги, 

легко виштовхується заняттями, які безпо-

середньо цікавлять дитину [12, с. 365]. 

Протягом молодшого шкільного віку ін-
тенсивно формуються механізми довільної 
уваги. З 6-ти років підвищується здатність 

нервових клітин – нейронів – перебувати у 

стані діяльності, і тому діти можуть певний 

час зосереджено виконувати яке-небудь 

завдання, однак стійкість довільної уваги 
ще невелика і складає 10–15 хв. та зале-

жить від зовнішніх умов і індивідуальних 

особливостей дитини. 

Результати досліджень, виконаних під 

керівництвом М. Безруких, свідчать про 

те, що хоча від 6–7 до 9–10 років удоско-
налюються механізми селективної (вибір-

кової) уваги і організації діяльності, однак 

лише у 9–10 років можлива довільна, ціле-
спрямована діяльність дитини ‒ діяльність, 

у якій дитина сама може сформулювати 
мету [12]. 

Отже, до початку навчання у школі ор-

ганізм дитини має сформувати необхідні 

передумови для залучення до навчальної 

діяльності. Д. Ельконін, аналізуючи їх, вио-

кремлює такі аспекти: вміння дітей свідо-

мо підкорювати власну діяльність прави-

лам, які узагальнюють спосіб дії; вміння 

орієнтуватися на задану систему вимог; 

вміння уважно слухати і точно виконувати 

усні інструкції; вміння самостійно вико-

нувати завдання, за зразком, що сприй-

мається візуально. Автор зазначає, що всі 

ці аспекти визначають формування само-

контролю [13]. 

У дослідженні Л. Прохоренко зазначає, 

що на формування самоконтролю у моло-

дших школярів у навчальній діяльності 

впливає: свідоме підкорення власної діяль-

ності правилам, вимогам, які дозволяють 

визначити спосіб дії; орієнтування на за-
дану систему вимог під час виконання 

будь-якої діяльності; усвідомлене та поета-

пне виконання інструкцій; намагання са-

мостійно виконувати завдання, за зразком, 

що сприймається візуально; усвідомлення 
необхідності контролю за власною діяльніс-

тю [13]. Зокрема, забезпечення самоконт-

ролю та самооцінки школярів необхідне 

для успішної реалізації розумових дій.  
У психології виокремлюють три види 

самоконтролю: 
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– остаточний або підсумковий − за ре-

зультатами виконаної роботи. Він здійсню-

ється тоді, коли учень виконав завдання і 
порівняв її зі зразком – поданою відповід-

дю у підручнику, зразком на дошці; 
– покроковий або операційний здійсню-

ється у процесі роботи. У цьому випадку 
учень може пояснити хід виконання за-

вдання та самостійно його вирішити. Цей 

метод самоконтролю більш зрілий, дозволяє 

учню скорегувати роботу та самостійно 

усунути помилки до її завершення; 
– прогностичний або перспективний – до 

початку роботи. Він полягає в тому, що 

учень може визначити з яких етапів скла-

дається робота. Цей вид самоконтролю є 

найскладнішим [14, с. 203]. 

Схожою є і думка Л. Прохоренко, яка 

також виокремлює три види контролю та 
вказує на їх системність та цілісність: 

– плануючий, який передбачає плану-

вання системи дій для виконання постав-

леного завдання;  
– операційний, який передбачає вико-

нання покрокових дій/операцій відповідно 
до плану (ООД) та контроль за його вико-
нанням. Орієнтувальна основа дії (ООД) ‒ 

система умов, на яку спирається індивід 

під час її виконання. Якщо вся система 

умов врахована, то дія досягне своєї мети. 

Якщо ж індивід орієнтується лише на час-
тину умов або підміняє одні дії іншими, то 

дія буде призводити до помилок [9];  
– підсумковий, який передбачає перевір-

ку здійсненої діяльності та її співставлення 

з запланованим результатом [13]. 

Окрім загальних підходів проблема 
формування навичок самоконтролю має 

свою виражену спрямованість, оскільки у 

методичній літературі знаходимо інфор-

мацію про особливі прийоми самоконтролю 

при формуванні обчислювальних, орфо-

графічних, комунікативно-мовленнєвих 

умінь на матеріалі вивчення конкретних 

тем [14, с. 203]. 

Процес формування самоконтролю на 
уроках математики у початковій школі 

окрім видів передбачає і різні форми його 

організації (на уроці чи вдома). За типами 
перевірки розрізняють фронтальну, 

індивідуальну та взаємну. Вибір типу пе-

ревірки залежить від етапу формування 
самоконтролю. Так фронтальну перевірку 

виконаних завдань на уроці чи вдома ви-

користовують на початковому етапі фор-

мування самоконтролю у молодших шко-

лярів. Індивідуальний контроль включає всі 

види самоконтролю, оскільки учень вико-
нує завдання самостійно. Ця форма є 

складною, а тому застосовується тими уч-

нями, у яких самоконтроль уже частково 

сформувався. Взаємний контроль можна 

використовувати під час перевірки пись-

мових та усних відповідей, оскільки він 
дозволяє поглибити знання учнів та впли-

ває на розвиток уваги і відповідальності 

[15, с. 32]. 

З метою ефективного формування 

навичок самоконтролю у методичних дже-
релах, зокрема П. Ерднієвим названі 

наступні прийоми, які можемо співвідне-

сти з двома етапами формування розумо-

вих дій, сформульованих П. Гальперіним та 

доповнених Н. Тализіною (матеріальна, 

матеріалізована, перцептивна, зовнішнь-
омовна (усна або письмова), форма 

зовнішнього мовлення про себе, дія з уяв-

ленням, розумова форма (дія з поняттям)) 

[16; 6; 10]. 

 

Співвіднесення  

етапів формування розумових дій (за П. Гальперіним) та  

прийомів формування навичок самоконтролю (за П. Ерднієвим) 

Етапи формування 
розумових дій 
(П. Гальперін) 

Прийоми формування навичок самоконтролю (П. Ерднієв) 

Зовнішньомовний 
(усний, або пись-

мовий) 

− перевірка за усною інструкцією; 
− взаємна перевірка з однокласниками; 
− порівняння з готовою відповіддю або виконаним у підруч-

нику завданням; 

− колективне виконання та колективна перевірка завдання; 
− координація колективної та індивідуальної роботи; 

− незалежне мислення; 
− виконання завдань за алгоритмом. 

З опорою на 
внутрішнє мовлен-

ня 

− незалежне мислення; 
− виконання завдань за алгоритмом, з застосуванням 

пам’яток (ООД); 
− виконання завдання на малюнку; 
− перевірка за допомогою сигнальних карток. 
− вибір способів виконання завдання та вибір раціонально-

го; 
− промовляння пояснення вибору «про себе». 
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На наш погляд при формуванні навичок 

самоконтролю одним з важливих прийомів 
є використання пам’яток, завдяки яким 

відбувається виконання завдань за алго-

ритмом. Зокрема у навчально-методичному 

комплексі С. Скворцової та О. Онопрієнко 
до кожного прийому обчислення пропону-

ються пам’ятки, у яких наочно представ-

лено ООД [17]. Наприклад, під час вивчен-

ня порозрядного додавання дітям подають 

таку пам’ятку (ООД):  

Пам’ятка 
Додавання двоцифрових чисел 

1. Подаю перший доданок як суму деся-

тків та одиниць (сума розрядних доданків). 

2. Подаю другий доданок як суму десят-

ків та одиниць (сума розрядних доданків). 
3. Додаю десятки до десятків. 

4. Додаю одиниці до одиниць. 

5. Додаю одержані результати. 

Окрім здійснення операційного контро-

лю, який формується завдяки поданню 

ООД кінцевий контроль здійснюється за-
вдяки можливості перевірки правильності 
виконаного завдання шляхом розвʼязання 

його іншим способом. Так, правильність 

виконання обчислення виконаного спосо-

бом порозрядного додавання можна пере-
вірити, виконавши його способом дода-

вання частинами, або застосувавши при-

йом округлення.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Самоконтролю є важливою 

складовою у структурі діяльності, який 
забезпечує якість всього процесу, спрямо-

ваного на досягнення мети – одержання 

результату. Отже сформовані навички са-

моконтролю складають основу для фор-

мування інших умінь та навичок, зокрема 
у царині математичної освіти. Перспективу 

подальшого дослідження вбачаємо у необ-

хідності врахування засад нейропсиходи-

дактики на визначення ефективних 

прийомів формування навичок само-

контролю в учнів початкової школи на 
уроках математики. 
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DEVELOPMENT OF SELF-CONTROL SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS  
IN MATHEMATICS CLASSES 

Summary. Introduction. In the conditions of the mod-
ern education self-control skills are very important for the 
students of primary school. They help pupils evaluate 
their progress finding the mistakes and checking them or 
looking for the correct answer. It is possible to develop 
such skills but one should take into account that self-
control has much to do with psychological processes, in 
particular with attention and memory. Three main types 
of self-control are described − planning, operational, and 
final. Methods of forming self-control skills in primary 
school students to perform calculations in mathematics 
lessons are given. 

Purpose. Identify effective ways to develop self-control 
skills in primary school students in mathematics classes.  

Methods. Analysis of psychological and pedagogical, 
educational and methodical literature; generalization of 
theoretical and experimental data. 

Results. Theoretical principles of self-control skills de-
velopment in primary school students from the point of 
view of psychology and pedagogy are covered. The phe-
nomenon of self-control is analysed as a part of the emo-
tional sphere and an element of the educational activity. 
Characteristic features of self-control and ways of its 
development suggested by A. Aret, Y. Babansky, 
M. Boryshevsky, N. Vlasova, S. Goncharenko, O. Zak, 
O. Ivanovsky, N. Kamysheva, A. Konysheva O. Linda, 
O. Malikhina, A. Markova, Y. Matvienko, T. Matis, 

G. Nikiforov, O. Nikulina, N. Nichkalo, O. Savchenko, 
P. Blonsky, P. Halperin, D. Elkonin, A. Petrovsky. As a 
result of the analysis, effective ways for the formation of 
self-control skills in primary school students are named. It 
is established that in modern conditions self-control skills 
are important not only for the educational progress check-
ing, but also for the formation of evaluation skills.  

Originality. Based on the analysis of the psychologi-
cal, pedagogical and methodological works effective ways 
for the development of self-control skills in primary school 
students in mathematics classes in modern conditions are 
suggested. 

Conclusion. It is stated the development of self-control 
skills in primary school students in mathematics classes 
is imposibble without knowing a lot about psychological 
characteristics of children at that age. Considering the 
peculiarities of memory and attention it’s possible to 
inprove the skills of self-control before doing the task, in 
the process of doing and after doing it. Teachers can work 
at self-control skills development giving individual or 
paired cards with the very precise tasks. In such a way 
not only self-control, bit also control will be functioning. 

Keywords: primary school students; activity; mental 
actions; self-control; knowledge; skills. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНО З МАТЕМАТИКИ:  

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ 

Обґрунтовано, що підготовча робота учнів 
до складання зовнішнього незалежного оціню-
вання з математики має бути систематич-
ною, послідовною і довготривалою. На основі 
аналізу діяльності закладів вищої освіти вста-
новлено, що вітчизняні університети прово-
дять різноформатну діяльність зі залучення 
учнів до такого виду роботи, зокрема пропону-
ють пройти тренувальне тестування з метою 
об’єктивного оцінювання власного рівня мате-
матичної підготовки. Проаналізовано за допо-
могою методів математичної статистики 
результати тренувального тестування ЗНО з 
математики. На їх підставі зроблені деякі ви-
сновки щодо тенденцій у якості математичної 
освіти. 

Ключові слова: якість математичної осві-
ти; зовнішнє незалежне оцінювання з матема-
тики; тренувальне тестування з математи-
ки; методи математичної статистики; кількі-
сний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Підготовка уч-

нів до успішного складання загальнодер-

жавного підсумкового оцінювання навча-

льних досягнень з математики у формі зо-

внішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

або державної підсумкової атестації (ДПА) 
є складним, системним і довготривалим 

процесом. Стейкхолдерами виступають, 

окрім учнів та їх батьків, також і заклади 

вищої освіти (ЗВО), оскільки у такий спосіб 

формується той контингент, який у пода-

льшому буде здобувати вищу освіту. У су-
часних умовах ЗВО практикують різні фо-

рми роботи з випускниками закладів зага-

льної середньої освіти (ЗЗСО), які готують-

ся до ЗНО з математики. До цих форм ро-

боти належать підготовчі курси, індивідуа-
льні чи групові консультації, проведення 

пробного тестування. Деякі ЗВО розробля-

ють власні авторські моделі підготовки 

випускників ЗЗСО до ЗНО з математики. 
Усі ці форми роботи ЗВО реалізують в он-

лайн, офлайн чи в змішаному форматі. 

Нині простежується, як зазначає 

С. Науменко [1], переважання онлайн фо-

рмату, зумовленого карантинними обме-

женнями, що викликані пандемією COVID-
19. Підготовчі курси з математики на базі 

ЗВО переважно є дистанційними. Вони 

передбачають проведення в дистанційному 

форматі лекцій, практичних занять, а та-

кож обов’язкове пробне тестування по за-
кінченню курсу [2]. Розміщують їх на спе-

ціальних платформах електронного на-

вчання. Деякі університети використову-

ють [3] навчальну платформу MOODLE. 

Пробне тестування, організоване ЗВО, та-

кож реалізується в онлайн форматі [4]. 
Окрім університетів самостійне прохо-

дження школярами тренувального тесту-

вання з математики пропонують різні он-

лайн платформи (наприклад, ЗНО-

ОНЛАЙН, ЯвКурсі, ЗНОклуб, та інші). 
Проте, вважаємо, тренувальне тесту-

вання, започатковане на базі конкретного 

університету, формує сприятливі переду-

мови як для створення зв’язку між абітурі-

єнтами і ЗВО, так і для проведення кількі-

сного аналізу даних, отриманих в процесі 
тестування. На цій основі можливо вияв-

лення певних науково верифікованих тен-

денцій, які потрібно враховувати для під-

вищення якості математичної освіти у 

ЗЗСО. 
Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Різноманітні аспекти тестування з 

математики, зокрема у форматі ЗНО, ви-

світлюються у працях вітчизняних науков-

ців (Н. Тарасенкова, І. Акуленко, К. Гнезді-
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лова [5], О. Білоус [2], Ю. Ботузова [6], 

Г. Гап’юк, Я. Гринчишин, А. Дудикевич, 

Ю. Захарійченко [7], Л. Ізюмченко [8] 

А. Капіносов, А. Кардаш, С. Левицька, 

О. Мартинюк, С. Мартинюк, О. Сидоренко, 

О. Школьний [3] та інших). 

Науковці довели [6; 7; 9], що на основі 

порівняння результатів ЗНО з результата-

ми внутрішнього підсумкового тестування 

слухачів підготовчих курсів при універси-

теті можна зробити узагальнення щодо 

якості математичної підготовки. Так, ре-

зультати такого порівняння за 2016, 2017 

та 2018 роки, здійсненого дослідниками 

І. Лебедєвою та Л. Норік [9], показали, що: 

розподіл сертифікаційних балів з матема-

тики можна вважати експоненціальним, а 

розподіл балів ДПА є близьким до нормаль-

ного, хоча з додатною асиметрію; випуск-

ники ЗЗСО, які орієнтуються на складання 

ЗНО з математики базового рівня, краще 

обізнані у розв’язанні прикладів, але пока-

зують набагато гірші результати у 

розв’язанні текстових завдань, задач з тео-

рії ймовірностей та завдань з параметрами. 

Метою статті є кількісний аналіз ре-

зультатів відповідних турів тренувального 

тестування ЗНО, що були проведені у 2019, 

2020, 2021 роках у Черкаському націона-

льному університеті імені Богдана Хмель-

ницького. Дослідницькими запитаннями є: 

1) чи відрізняються загалом по роках ре-

зультати відповідних турів тренувального 

тестування ЗНО; 2) чи відрізняються ста-

тистично значуще результати учасників 

тестування з сільських і міських шкіл; 3) 

окреслення певних тенденцій математич-

ної підготовки випускників ЗЗСО на основі 

проведених узагальнень.  

Оскільки у 2021 році проведено лише 

перші два тури тестування, тому порівню-

вати будемо результати цих турів тренува-

льного тестування за ці три роки. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Як відомо, результати ЗНО з ма-

тематики в Україні впродовж низки років 

свідчать про недостатню якість математи-

чної підготовки учнівської молоді. Тому, 

починаючи з 2019 року, у ЗВО різних регі-

онів України, зокрема й у Черкаському 

національному університеті імені Богдана 

Хмельницького, започатковано пробне 

тренувальне тестування учнів з математи-

ки.  

Методи дослідження. Для кількісного 

аналізу результатів тестування у 2019–2021 

рр. було застосовано методи математичної 

статистики, які були реалізовані засобами 

ПП SPSS 23.0. Аналіз результатів та їх ін-

терпретація здійснені виключно з метою 

виявлення тих чинників, які так чи так 

впливають на якість математичної підгото-

вки у ЗЗСО, та окреслення шляхів для її 

покращення. 

Кількість учасників І туру тренувального 

тестування у 2019 р. складала 248 осіб, у 

2020 р. – 390 осіб, у 2021 р. – 421 особа. 

Кількість учасників ІІ туру тренувального 

тестування у 2019 р. складала 519 особи, у 

2020 р. – 157 осіб, у 2021 р. – 280 осіб.  

Середній бал учасників І туру за 2019 р. – 

119,43 балів; за 2020 р. – 119,61 бали, за 

2021 рік – 104,9 балів. Середній бал учас-

ників ІІ туру за 2019 р. – 104,15 балів; за 

2020 р. – 102,78 бали, за 2021 рік – 100,85 

балів (табл.1–2). 

Таблиця 1 

Загальні дані про учасників і результати  

тренувального тестування у 2019-2021 рр. (І тур) 

Рік 

Перший тур 

Загальні дані Місто Село 

N 
Середній 

бал 
N 

Середній 
бал 

N 
Середній 

бал 

2019 248 119,43 211 119,10 37 121,37 

2020 390 119,61 347 125,49 43 84,47 

2021 421 121,84 378 124,90 43 97,30 

Таблиця 2 

Загальні дані про учасників і результати  

тренувального тестування у 2019-2021 рр. (ІІ тур) 

Рік 

Другий тур 

Загальні дані Місто Село 

N 
Середній 

бал 
N 

Середній 
бал 

N 
Середній 

бал 

2019 519 104,15 443 102.13 76 94,67 

2020 157 102,78 142 105,11 15 80,73 

2021 228 100,85 198 104,32 30 78,03 
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Порівняння результатів учасників І ту-
ру тренувального тестування (кількісний 

аналіз). Оскільки окремі вибірки учасників 

І туру тестування у 2019 і 2021 рр. не від-

повідали нормальному розподілу, тому для 

їх аналізу було застосовано критерій  

U-Манна-Уітні. Порівняння загальних ре-
зультатів тестування за критерієм  
U-Манна-Уітні уможливило висновок про 
відсутність статистично значущої від-
мінності між вибірками учасників І туру в 

2019–2021 рр. Для більш детального аналі-

зу було порівняно вибірки із сільських і 
міських шкіл за роками. 

Середній бал учасників І туру з міських 
шкіл у 2019 р. склав 119,1 балів, у 2020 р. 

– 125,5 балів, у 2021 р. – 124,9 балів. При-

пущення про наявність відмінності у вибі-
рках учасників І туру з міських шкіл у 

2019 і 2020 рр., 2020 і 2021рр., 2019 і 
2021 рр. за критерієм U-Манна-Уітні не 

знайшло підтвердження. Ці результати про 
відсутність відмінностей між вказаними 

вибірками підтвердило φ* кутове перетво-

рення Фішера на рівні значущості 0,05. 
Середній бал учасників І туру із сільсь-

ких шкіл у 2019 р. – 125,62 балів; у 2020 р. 

– 84,47 бали, у 2021 р. – 97,3 балів. Порів-
няння вибірок учасників І туру із сільсь-
ких шкіл в 2019 і 2020 рр. за критерієм  

U-Манна-Уітні дає підстави для висновку 
про наявність статистично значущої від-
мінності між вибірками (асимптотична  
2-стороння значущість 0,003). Статистич-

но значущих відмінностей між учасниками 
І туру із сільських шкіл у 2020 і 2021 рр. не 

виявлено. Ці результати про наявність (від-
сутність) відмінностей між вибірками 

підтвердило φ*кутове перетворення Фішера 

на рівні значущості 0.02. 

Також було порівняно вибірки за озна-

кою «місто/село» в межах кожного 2019, 
2020, 2021 рр. Оскільки вибірки у 2019 не 

відповідали нормальному розподілу, тому їх 

було порівняно за критерієм U-Манна-

Уітні. Проведений аналіз засвідчив, що 

результати тестування, які отримали учас-

ники І туру із сільських і міських шкіл у 
2019 році не відрізняються статистично 
значуще. У 2020 році ситуація змінилася: 

аналіз за критерієм U-Манна-Уітні дає під-
стави для висновку про наявність стати-
стично значущої відмінності між вибірка-

ми (асимптотична 2-стороння значущість 
0,0001). Аналогічний результат (наявність 

статистично значущої відмінності між ви-
бірками (асимптотична 2-стороння зна-
чущість 0,008)) отримано в аналізі вибірок 

за ознакою «місто/село» у 2021 році.  

Додатково було порівняно середні вибі-

рок учасників І туру з сільських і міських 
шкіл у 2020 і 2021 рр., використовуючи 
критерій t-Стьюдента, оскільки підготов-

чий аналіз показав, що незважаючи на 

посутню відмінність у кількості учасників з 

міських і сільських шкіл (відповідно 347 і 

43 учасників у 2020 р. і 378 і 43 учасників 
у 2021 р.) обидві вибірки наближені до но-

рмального розподілу. Значення статистики 

критерію рівності дисперсій Лівіня 
(F=0,012 на рівні значущості 0,913 у 2020 

році; F=0,164 на рівні значущості 0,686 у 

2021 році) вказують можливість аналізу за 

показником «очікуються рівні дисперсії» і 
на коректність застосування критерію t-

Стьюдента для аналізу. Результати вказу-
ють на статистично значущу відмінність 
у результатах учасників І туру тренува-
льних тестувань із сільських і міських 
шкіл протягом 2020–2021 рр. (асимпто-
тична 2-стороння значущість у 2020 р. 

становить 0,000, у 2021 р. – 0,004). 

Порівняння результатів учасників ІІ ту-

ру тестування (кількісний аналіз). Було по-

рівняно середні вибірок учасників другого 

туру 2019 року з сільських і міських шкіл. 
Оскільки за критерієм Колмогорова-

Смірнова вибірка учасників із сільських 

шкіл не відповідала нормальному розподілу 

(табл. 3), тому застосувати критерій  
t-Стьюдента було некоректно.  

Таблиця 3 
Порівняння середніх вибірок  

учасників ІІ туру 2019 року з сільських і міських шкіл.  

Одновибірковий критерій Колмогорова-Смірнова 

 Місто Село 

Кількість спостережень 443 76 

Параметри 

нормального 
розподілу 

Середнє 102,13 94,67 

Середньоквадратичне 
відхилення 

52,177 51,237 

Найбільші 
екстремальні 
відхилення 

Абсолютні 0,053 0,061 

Додатні  0,053 0,061 

Від’ємні  –0,050 –0,055 

Статистика критерію 0,053 0,061 

Асимптотична значущість двостороння 0,004c 0,200c,d 
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Тому було застосоване кутове перетво-
рення Фішера, яке дало результат про від-

сутність статистично значущих відмін-

ностей між вибірками на рівні значущості 

0,185 (табл. 4). 

Таблиця 4 

Застосування ANOVA  

для встановлення відмінностей між вибірками 

Бали 

 Сума квадратів ст. св. Середній квадрат F Значущість 

Між групами 4984,055 1 4984,055 1,764 0,185 

Всередині груп 1164351,957 412 2826,097   

Всього 1169336,012 413    
 

Ми також порівняли середні вибірок 
учасників другого туру 2020 року з сільсь-
ких і міських шкіл. Підготовчий аналіз по-
казав, що вибірка учасників із міських 

шкіл відповідала нормальному розподілу, а 
загальна вибірка і вибірка учасників із 
сільських шкіл не відповідали нормальному 
розподілу (табл. 5).  

Таблиця 5 

Порівняння середніх вибірок  

учасників другого туру 2020 року з сільських і міських шкіл 

 
Загальні 

результати 
Місто Село 

Кількість спостережень 157 142 15 

Параметри 
нормального 
розподілу 

Середнє 102,78 105,11 80,73 

Середньоквадратичне 
відхилення 

57,969 57,867 56,075 

Найбільші 
екстремальні 
відхилення 

Абсолютні 0,71 0,075 0.155 

Додатні  0,71 0,073 0,155 

Від’ємні  –0,71 –0,075 –0,108 

Статистика критерію 0,71 0,075 0,155 

Асимптотична значущість двостороння 0,051с 0,050с 0,200 
 

Однак, значення статистики критерію 
рівності дисперсій Лівіня (F=0,719 на рівні 
значущості 0,373) вказують можливість 
аналізу за показником «очікуються рівні 
дисперсії» і на коректність застосування 
критерію t-Стьюдента для аналізу [10]. За-
стосування критерію t-Стьюдента дало 
підстави для висновку, що середнє двох 
вибірок учасників з міських і сільських 
шкіл відрізняються статистично не досто-
вірно. Отже, ми не можемо зробити висно-
вок про значущість відмінностей у серед-

ніх вибірок з міських і сільських шкіл, які 
брали участь у ІІ турі тестування у 2020 
році (асимптотична 2-стороння значущість 
0,122). 

Підготовчий аналіз результатів учасни-

ків ІІ туру у 2021 році показав, що вибірка 

загалом, а також результати учасників з 

міських і сільських шкіл відповідають нор-
мальному розподілу (табл. 6), що вказує на 

коректність застосування критерію t-

Стьюдента для аналізу.  

Таблиця 6 

Порівняння середніх вибірок  
учасників другого туру 2021 року з сільських і міських шкіл. 

Одновибірковий критерій Колмогорова-Смірнова 

 
Загальні 

результати 
Місто Село 

Кількість спостережень 227 197 30 

Параметри 
нормального 

розподілу 

Середнє 100,85 104,32 78,03 

Середньоквадратичне 

відхилення 
54,201 54,505 46,859 

Найбільші 
екстремальні 
відхилення 

Абсолютні 0,091 0,078 0,184 

Додатні  0,091 0,078 0,184 

Від’ємні  –0,078 –0,078 –0,124 

Статистика критерію 0,091 0,078 0,184 

Асимптотична значущість двостороння 0,000 0,005 0,011 
 

Застосування критерію t-Стьюдента для 
аналізу результатів учасників ІІ туру у 2021 
році дало підстави для висновку, що сере-
днє двох вибірок учасників з міських і 
сільських шкіл відрізняються статистич-

но достовірно (статистика критерію 
t=2,503 на рівні значущості 0,013). Отже, 
можна зробити висновок про значущість 
відмінностей у середніх вибірок з міських і 
сільських шкіл, які брали участь у ІІ турі 
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тестування у 2021 році. Тобто, результати 
учасників ІІ туру тестування у 2021 році із 
сільських шкіл статистично достовірно є 
нижчими за результати учасників із місь-
ких шкіл. 

Висновки. Отже, результати аналізу 
свідчать про те, що, незважаючи на чис-
ленні зусилля науковців і вчителів практи-
ків, що спрямовані на покращення ситуа-
ції, говорити про реальні позитивні зру-
шення у якості підготовки випускників 
ЗЗСО до ЗНО з математики поки що зара-
но. Результати учасників продовжують 
погіршуватися, особливо учасників із сіль-
ських шкіл. Зростає відмінність у якості 
математичної підготовки учнів із сільських 
і міських шкіл. 

Причин для цього багато і одна з найбо-
лючіших – «кадровий голод» у сільських 
школах. У сільських школах традиційно 
виникають проблеми із заповненням вчи-
тельських вакансій, вчителі, які працюють, 
часто забезпечують освітній процес із кіль-
кох навчальних дисциплін, ротації вчителів 
на посадах також стають на заваді забез-
печення якості навчання. Ця проблема по-
требує більш глибокого вивчення і прийн-
яття невідкладних заходів на рівні держа-
ви для запобігання наростаючої катастро-
фи із математичною підготовкою сільської 
учнівської молоді. 
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RESULTS OF TRAINING TESTING IN MATHEMATICS: QUANTITATIVE ANALYSIS 

Summary. Introduction. Preparatory work of students 
for external independent assessment (testing) in mathe-
matics should be systematic, consistent and long-term. 
Domestic universities carry out various activities to involve 
students in this type of work. They offer, in particular, to 
undergo training testing in order to objectively assess 
their own level of mathematical training. Training testing, 
initiated on the basis of a definite university, creates 
favorable conditions for establishing links between appli-
cants and higher educational institutions, as well as for 
the quantitative analysis of data obtained in the testing 
process. Since 2019, a pilot training test for students in 
mathematics has been launched at ЗВО in different re-
gions of Ukraine, and at the Bohdan Khmelnytsky Na-
tional University of Cherkasy in particular. Training test-
ing rounds take place in a remote format every second 
Saturday of the month. The concept of such testing is to 
create the most favorable conditions for the gradual adap-
tation of students to the stressful situation in which they 
find themselves at the main session of the EIT.  

Purpose. The purpose of the article is quantitative 
analysis of the results of the first and second rounds of 
training testing of external evaluation, which were con-
ducted in 2019, 2020, 2021 at the Bohdan Khmelnytsky 
National University of Cherkasy.  

Methods. For quantitative analysis of test results, 
methods of mathematical statistics were used. They were 
implemented by means of SPSS 23.0. As separate sam-
ples of participants of the I and II rounds of testing in 
2019–2021 both corresponded to and did not correspond 

to the normal distribution, so different statistical criteria 
were used for their analysis (U-Mann-Whitney test, φ * 
Fisher's angular transformation, Livin's dispersion equali-
ty criterion, t-Student's criterion).  

Results. Participants' results continue to deteriorate, 
especially in rural schools. There is a statistically signifi-
cant difference in the quality of mathematical training of 
students from rural and urban schools.  

Originality. Usually, the results of training testing are 
analyzed by researchers from the standpoint of the com-
plexity of the tasks, the typical mistakes made by stu-
dents, the total number of unsolved problems. The pro-
posed quantitative analysis which uses the methods of 
mathematical statistics, allows you to compare the test 
results of different categories of students and make rea-
sonable conclusions about the quality of mathematical 
training of students.  

Conclusion. The results of the analysis show that, de-
spite the numerous efforts of scientists and practicing 
teachers to improve the situation, it is too early to talk 
about real positive changes in the preparation of second-
ary school leavers for external independent testing in 
mathematics. 

Keywords: quality of mathematics education; external 
independent assessment (testing) in mathematics; prac-
tice testing in mathematics; methods of mathematical 
statistics; quantitative analysis. 
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МАРКЕРИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ У ФОРМАТІ ЗНО З МАТЕМАТИКИ:  

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ 

Схарактеризовано концепцію тренувального 
тестування з математики у Черкаському 
національному університеті імені Богдана 
Хмельницького, що було започатковано у 2019 
році.  

Аргументовано висновок, що серія таких 
тестувань під час підготовки учнів до написан-
ня сертифікаційної роботи з математики є 
важливим компонентом системи покращення 
якості математичної підготовки школярів.  

На основі проведеного якісного аналізу ре-
зультатів другого туру тестування у 2020–
2021 рр. досліджено, якими є актуальні змісто-
ві «больові точки» учасників майбутнього ЗНО з 
математики, встановлено, чи зазнали вони 
змін за період 2020–2021 рр.  

Зроблено припущення щодо того, чим спри-
чинені помилки і недоліки у відповідях учнів на 
завдання, аналогічні тим, що традиційно пред-
ставлені у сертифікаційній роботі, та окрес-
лено необхідні акценти в коригувальній роботі 
під час сучасної підготовки учнів до ЗНО. 

Ключові слова: якість математичної осві-
ти; зовнішнє незалежне оцінювання з матема-
тики; тренувальне тестування з математи-
ки; якісний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Як відомо, ре-
зультати ЗНО з математики в Україні 
впродовж низки років свідчать про недо-
статню якість математичної підготовки 
учнівської молоді. Підготовка учнів до ус-
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пішного складання загальнодержавного 
підсумкового оцінювання навчальних до-
сягнень з математики у формі ЗНО вима-
гає ретельності й систематичності з боку 
усіх зацікавлених сторін. Однією із заціка-
влених сторін виступають і заклади вищої 
освіти, оскільки у такий спосіб ЗВО має 
змогу контактувати із майбутніми абітурі-
єнтами, впливати на їхнє професійне са-
мовизначення, підвищувати рівень підго-
товки, зокрема математичної. Тому ЗВО 
організовують роботу підготовчих курсів до 
ЗНО (очних, заочних, дистанційних і змі-
шаних), проводять індивідуальне/групове 
онлайн і офлайн консультування. Окрім 
університетів проходження підготовчих 
курсів і, відповідно, тренувального тесту-
вання з математики пропонують різні он-
лайн платформи. За висновками дослідни-
ків (О. Школьного, Ю. Захарійченка, 
Л. Захарійченко, О. Школьної [7]) правиль-
но організований моніторинг якості підго-
товки учнів до складання ЗНО з математи-
ки у вигляді тренувального тестування 
вчасно коригує цей процес і допомагає 
школярам досягти кращих результатів. 
Яким має бути дидактично виважений 
супровід та навчально-методичне забезпе-
чення такої роботи, який аналіз результатів 
необхідно здійснювати для виявлення ак-
туальних тенденцій у підготовці майбутніх 
учасників ЗНО, як фіксувати та узагаль-
нювати виявлені утруднення чи прогалини 
у підготовці майбутніх учасників тестуван-
ня та в який спосіб адекватно реагувати на 
них – ці питання формують проблемне поле 
для досліджень і узагальнень у галузі дида-
ктики математики та закладають підґрун-
тя для визначення шляхів у підвищенні 
якості математичної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різноманітні аспекти тестування з 
математики, зокрема проведення тренува-
льного тестування ЗНО в онлайн форматі, 
висвітлюються у працях вітчизняних нау-
ковців (В. Марченко, Ю. Москаленко, 
О. Москаленко [2], А. Кардаш, С. Левицька, 
А. Дудикевич [4], Ю. Ботузова [4], І. Лебе-
дєва, Л. Норік [3], С. Науменко [6], О. Шко-
льний, Ю. Захарійченко, Л. Захарійченко, 
О. Школьна [7; 3] та інших). Актуальна ін-
формація за результатами основної і дода-
ткової сесій ЗНО [3] а також кількісний 
аналіз результатів тренувальних тестувань 
[9; 10]  щорічно оприлюднюється і обгово-
рюються в суспільстві. Проте вважаємо, 
що прогностичні моніторингові досліджен-
ня та якісний аналіз результатів тренува-
льних тестувань, що організовані для під-
готовки до основної сесії сертифікованого 
тестування, уможливлюють коригування 
підходів для отримання кращих результа-
тів, зважаючи на актуальний стан пробле-
ми. 

Метою статті є якісний аналіз резуль-
татів відповідних турів тренувального тес-
тування у форматі ЗНО, що були проведені 
онлайн у 2020, 2021 роках Лабораторією 
математичної освіти Черкаського націона-
льного університету імені Богдана Хмель-
ницького. Дослідницькими запитаннями є: 
1) якими є змістові «больові точки» учасни-
ків тестування, чи зазнали вони змін за 
період спостережень; 2) чим спричинені 
помилки і недоліки у відповідях учнів на 
завдання, аналогічні тим, що традиційно 
представлені у сертифікаційній роботі з 
математики; 3) на що варто звернути увагу 
під час підготовки учнів до ЗНО.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Починаючи з 2019 року, у Черка-
ському національному університеті імені 
Богдана Хмельницького започатковано 
тренувальне тестування учнів з математи-
ки. Концепція такого тестування полягає в 
тому, щоб створити найсприятливіші умо-
ви для поступової адаптації учнів до тієї 
стресової ситуації, в яку вони потрапляють 
на основній сесії ЗНО. Розв’язуючи за-
вдання тренувального тесту школярі, з од-
ного боку, додатково знайомляться зі спе-
цифікою завдань ЗНО, повторюють навча-
льний матеріал відповідних розділів шкіль-
ної програми, завчасно виявляють прога-
лини у своїх знаннях. З іншого боку, учні 
знаходяться вдома, у звичних і комфорт-
них для себе умовах, мають змогу зверну-
тися до «підказок», переробити завдання, 
проконтролювати самі себе, отримавши не 
відтермінований зворотній зв'язок. Ці чин-
ники мають посутній вплив на мотивацію 
учнів, формування в них адекватної само-
оцінки. Кількість завдань у тестуванні та-
кож поступово нарощується, від 15 за-
вдань у першому турі до тієї кількості за-
вдань, що буде в основній сесії ЗНО. Фор-
мат завдань також відповідає формату 
завдань у ЗНО (завдання тестові із вибо-
ром відповіді, завдання на встановлення 
відповідності, завдання структуровані і 
неструктуровані з відкритою формою від-
повіді). Зміст завдань поступово розширю-
ється, охоплюючи нові теми, що включені 
до програми ЗНО з математики. В умовах 
саме тренувального тестування школярі 
мають змогу подолати хвилювання, вчать-
ся розраховувати час на виконання за-
вдань. Час, відведений на розв’язування 
завдань, від туру до туру не змінюється, 
тому учні можуть відслідкувати, після якої 
тривалості роботи в них виникає втома. 
Проходячи тур за туром, кожен з учасників 
тестування може виробити свою індивідуа-
льну тактику і стратегію для боротьби з 
нею. Завдання розміщуються в Google-
формі. Відправивши форму з відповідями, 
учні отримують результат з набраними ба-
лами. Якщо учень свідомо готується і бере 
участь у тренувальних тестуваннях, він має 
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змогу бачити свої «больові точки» і скори-
гувати самостійно або за допомогою вчите-
ля траєкторію своєї підготовки до ЗНО.  
У такий спосіб учасники тестування здійс-
нюють якісний самоаналіз. Ми ж зупини-
мося на виявленні більш загальних тенден-
цій і недоліків, які потребують посиленої 
уваги з боку усіх зацікавлених сторін. 

Методи дослідження. Оскільки у 2021 

році проведено лише перші два тури тесту-

вання, тому порівнювати будемо результа-

ти виконання завдань І туру тестувань. 

Зведені загальні результати І і ІІ турів тес-

тування наведено в таблицях (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Загальні дані про учасників і результати  
тренувального тестування в ЧНУ імені Богдана Хмельницького  

у 2019–2021 рр. (І і ІІ тури) 

Рік 

Перший тур Другий тур 

Загальні дані Загальні дані 

Кількість 
учасників 

Середній 
бал 

Кількість 
учасників 

Середній 
бал 

2019 248 119,43 519 104,15 

2020 390 119,61 157 102,78 

2021 421 121,84 228 100,85 
 

Оскільки окремі завдання у 2021 рр. бу-

ло модифіковано, тому у фокусі дослідни-

цької уваги будуть саме ті завдання, що не 

зазнали змін. Для реалізації якісного аналі-

зу було порівняно успішність (у%) вико-

нання цих завдань учасниками ІІ туру в 

2020 і 2021 рр. (табл. 2) та проаналізовано 

типові помилки учнів. 
Таблиця 2. 

Порівняльна таблиця успішності  

виконання спільних завдань учасниками ІІ туру у 2020 і 2021 рр. 

Роки 
Успішність (у%) виконання відповідних завдань 

V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 

2020 58,0 36,0 59,4 58,4 57,3 65,4 67,8 54,2 60,5 66,4 48,3 55,6 

2021 65,6 33,9 62,9 49,5 59,4 65,7 68,9 51,9 54,1 66,1 41,1 59,2 

 

Завдання V2. 20%-й розчин солі містить 

200 г води. Яка маса цього розчину?  

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 
2021 рр. представлені на рисунку 1. 

2020 

 

2021 

 

Рис. 1. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V2 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Традиційно найбільш поширені помилки 

пов’язані з розумінням учнями поняття 

відсотків, неуважністю у фіксації вихідних 

даних (умови) задачі і помилками в ариф-

метичних обчисленнях. Неправильну від-

повідь А) учні отримують, якщо не фіксу-

ють увагу на тому, що 200 г в розчині саме 

води, а не солі. Інша неправильна відпо-

відь В) найбільш імовірно є наслідком по-

милок в арифметичних обчисленнях.  

Відтак, фіксуємо, що проблеми відокре-

млення в умові задачі суттєвої інформації 

від несуттєвої, «вичерпування» вихідних 

даних задачі з тексту з подальшим їх пра-

вильним використанням відповідно до ви-

моги задачі, виявлення зв’язку між умовою 

і вимогою задачі продовжують бути актуа-

льними для майбутніх учасників ЗНО.  

Задля усунення цих недоліків варто піс-

ля розв’язування типових завдань на сумі-

ші і сплави, варіювати текстову оболонку, 

розв’язувати обернені задачі, вчити учнів 

застосовувати як пропорції (у випадку 

розв’язування простих типових завдань), 

так і інші способи знаходження відсотків 

цілого і цілого за відомим відсотковим 

складом. 

Завдання V4. Внесіть множник під знак 

кореня . 
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Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку (рис. 2). 

2020 

 
2021 

 

Рис. 2. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V4 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Це завдання з теми «Ірраціональні вира-

зи». Як бачимо, це на вигляд просте за-

вдання, що сформульоване у традиційний 

спосіб, викликає утруднення для учнів уже 

другий рік поспіль. Пов’язано це з необхід-

ністю врахування ОДЗ змінної при перет-

воренні ірраціональних виразів, що містять 

корені парного степеня. Учні, які обрали 

варіанти відповіді А), Б), Г), не враховували 

ОДЗ змінної у даному виразі (b0) і те, що, 

враховуючи ОДЗ змінної, вираз  на-

буває недодатних значень.  

Відтак, відповіді А), Б), Г) мають бути 

відкинуті, оскільки вирази, подані в них, 

набувають невід’ємних значень. Відповідь 

Д) також немає змісту при b0. Досить ни-

зька успішність у виконанні цього завдан-

ня свідчить про необхідність звертати ува-

гу на врахування ОДЗ змінної як при ви-

несенні множника з-під знака кореня, так і 

у виконанні оберненої дії внесення множ-

ника під знак кореня. 

Завдання V5. Проекції катетів прямоку-

тного трикутника на гіпотенузу дорівню-

ють 3 см і 12 см. Знайдіть площу цього 

трикутника. 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 3. 

2020 

    
2021 

 

Рис. 3. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V5 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Це завдання з теми «Планіметрія. Три-

кутники» передбачало застосування фор-

мули для обчислення висоти прямокутного 

трикутника, проведеної з вершини прямо-
го кута до гіпотенузи, і формули для знахо-

дження площі трикутника. На жаль, вже 

два роки поспіль лише трохи більше поло-

вини учасників успішно виконали це за-

вдання. Помилки, на наш погляд, викли-

кані тим, що учні «прив’язані» до формули 

 у випадку, коли необхідно знайти 

площу прямокутного трикутника з катета-
ми а і b. І навіть правильно обчисливши 

висоту прямокутного трикутника, прове-

дену з вершини прямого кута до гіпотену-
зи, не звертають увагу на доцільність ви-

користання іншої формули  для 

знаходження площі даного трикутника. 
Завдання V6. Скільки цілих розв'язків 

має нерівність ? 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 4. 

2020 
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2021 

 

Рис. 4. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V6 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Результати виконання цього завдання з 

теми «Нерівності, що містять модуль» свід-

чить про те, що майже у третини учасників 

тестування не сформоване поняття модуля 

числа навіть на рівні уявлень (обрано від-

повіді В), Г), Д)). Ті ж, хто обрали відповідь 
А), не врахували, що задана нерівність є 

нестрогою і кінці інтервалу мають бути 

«включені» у відповідь. На цей недолік не-

обхідно постійно звертати увагу в підгото-

вці школярів. Під час підготовки учнів ва-
жливо наголошувати, що строгій і нестро-

гій нерівності відповідають різні види чис-

лових проміжків. Доволі часто від того, 

враховано чи не враховано кінці числових 

проміжків, залежить правильність відпові-

ді на запитання тестового завдання. 
Завдання V8. Розв’яжіть нерівність 

 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлено на рисунку 5. За-

пропонована у завданні нерівність є стан-

дартною нерівністю з теми «Дробові раціо-

нальні нерівності». Результати виконання 
цього завдання свідчать, що найбільш по-

ширеною помилкою у розв’язуванні таких 

завдань учасниками тестування є вклю-

чення у відповідь тих значень змінної, які 

не входять до ОДЗ змінної і за яких нерів-
ність взагалі не є визначеною. Саме на ці 

моменти варто звертати увагу учнів у про-

цесі підготовки до ЗНО. 

2020 

 

2021 

 

Рис. 5. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V8 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Завдання V9. Другий і дев'ятий члени 
арифметичної прогресії відповідно дорів-

нюють 5 та 20. Знайдіть суму десяти пер-

ших членів цієї прогресії. 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 6. 
2020 

 
2021 

 

Рис. 6. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V9 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Запропоноване завдання з теми «Ариф-

метична і геометрична прогресія» передба-

чало застосування формул п-го члена і су-

ми п перших членів арифметичної прогре-

сії, складання системи з двох лінійних рів-

нянь та її розв’язування. У процесі 

розв’язування системи лінійних рівнянь 

необхідно було виконувати арифметичні дії 

зі звичайними дробами та мішаними чис-

лами. Помилки у виконанні цих дій пере-

важно стали причиною помилкових відпо-

відей. Загальний відсоток учасників тесту-

вання, які безпомилково виконали це за-

вдання (приблизно 65%), вказує на те, що 

більшість учасників спроможні застосову-
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вати формули п-го члена і суми п перших 

членів арифметичної прогресії у стандарт-

них умовах, але загалом школярі мають 

значні недоліки у виконанні арифметичних 

дій зі звичайними дробами і мішаними 

числами. Про такі саме недоліки свідчать 

результати виконання завдання V10. Від-

так, негативна тенденція, що відображає 

неспроможність школярів безпомилково 

виконувати арифметичні дії зі звичайними 

дробами, як свідчать результати тестуван-

ня, поки що не подолана: помилки допус-

кають при скороченні дробів, не викорис-

товують правила додавання мішаних чи-

сел, перетворюючи їх на неправильні дро-

би, чим ускладнюють процес обчислення 

тощо. На наш погляд, для усунення цих 

серйозних недоліків необхідно виділити 

окремий час на повторення та заповнення 

«білих плям» у відповідних уміннях учнів, 

інакше кожного разу, коли учень буде сти-

катися з необхідністю виконати додаван-

ня, віднімання, множення чи ділення зви-

чайних дробів або мішаних чисел, він 

обов’язково допустить помилку. 

Завдання V10. Сторони паралелограма 

дорівнюють 10 см і 20 см, а висота, прове-

дена до меншої сторони, дорівнює 16 см. 

Знайдіть іншу висоту паралелограма. 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 7. Це 

завдання з теми «Планіметрія. Чотирикут-

ники» передбачало використання формули 

площі паралелограма. Ті, хто обрав варіант 

А), не врахували, що 16 см – довжина ви-

соти, проведеної до меншої сторони пара-

лелограма, інші допустили помилки в обчи-

сленнях. Це завдання так само, як і за-

вдання V2, виявило значні недоліки у 

сприйманні, розумінні учнями даних, по-

даних у текстовій формі. Відтак, проблема 

перекодування даних, поданих у різних 

знаково-символічних оболонках (за 

Н. Тарасенковою [11]), задля їхнього пра-

вильного використання у розв’язуванні 

задач вимагає додаткової уваги у процесі 

математичної підготовки школярів. 

2020 

 

2021 

 

Рис. 7. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V10 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Задля уникнення таких помилок варто 
поряд із побудовою малюнка до задачі, на 
якому позначено дані з умови задачі вико-
нувати завдання, що передбачають обер-
нену дію, а саме, за даним малюнком сфо-
рмулювати своїми словами умову і вимогу 
задачі. Можливо також виконувати за-
вдання на доповнення готового малюнка 
даними, поданими в тексті задачі. Окрім 
того, у підготовці учнів до ЗНО неприпус-
тимо дотримуватися стратегії «натаску-
вання» учнів на розв’язування задач на 
обчислення, важливо поряд із такими за-
дачами звертатися і до задач на доведен-
ня, на ілюстрацію понять, на підведення 
під поняття, на виведення наслідків із на-
лежності поданого об’єкта до обсягу певно-
го поняття, на виявлення прикладів і 
контрприкладів до поняття, оскільки серед 
завдань ЗНО часто бувають саме такі за-
вдання. 

Завдання V11. Розв’яжіть нерівність. У 
відповідь запишіть суму цілих розв’язків 
цієї нерівності . 

Кількісні показники щодо виконання 
цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 
2021 рр. представлені на рисунку 8. За-
вдання з теми «Ірраціональні нерівності» не 
є стандартним і не є складним, оскільки не 
передбачає виконання значних перетво-
рень, як зазвичай у розв’язуванні ірраціо-
нальних нерівностей. Це завдання, щонай-
перше, передбачало встановлення області 

визначення даної нерівності: . 

Звідки маємо, що розв’язки нерівності ма-
ють задовольняти умову  

2020 
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Рис. 8. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V11 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Надалі, встановивши значення змінної, 

які перетворюють ліву частину нерівності 

на 0 ( ), необхідно встано-

вити, якого значення (додатного чи 

від’ємного) набуває вираз у лівій частині 

нерівності на кожному з отриманих інтер-

валів. Встановивши це, отримаємо відпо-

відь . Ті учні, які отримали у 

відповіді число 7 (відповідь Г) не врахува-

ли, що нерівність нестрога і виконується 

при значенні змінної . Учні, які надали 

відповіді А), Б), В), реалізували тактику 

вгадування відповідей. Відтак робимо ви-

сновок, що у підготовці учнів до ЗНО важ-

ливо наголошувати на доцільності викори-

стання узагальненого методу інтервалів, що 

ґрунтується на властивості неперервної 

функції не змінювати свій знак між двома 

своїми нулями. Звичайно варто зауважу-

вати, що узагальнений метод інтервалів 

має свої модифікації в окремих видах не-

рівностей, а саме у цілих, дробових раціо-

нальних нерівностях, у нерівностях з моду-

лем. 

Завдання V12. Розв’яжіть рівняння 

. 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 
2021 рр. представлені на рисунку 9. Це 

завдання з теми «Тригонометричні рівнян-

ня». Результати його виконання свідчать 

про такі недоліки у вміннях учнів 

розв’язувати дробові тригонометричні рів-
няння. 

2020 

 

2021 

 

Рис. 9. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V12 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Учні плутають значення аргумента, за 

яких  і  (відповідь В), що 

свідчить про формальність засвоєння уч-

нями понять основних тригонометричних 

функцій. Учні помилково виключають із 

множини розв’язків рівняння  ті 

значення аргумента, за яких  (від-

повідь А), ця помилка найімовірніше є нас-

лідком неуважності. Учні взагалі не врахо-

вують ОДЗ виразу в лівій частині рівняння 

(відповідь Д). Ті учні, які надали відповідь 

Б), найімовірніше вгадували відповідь.  

Різноманітність допущених помилок (об-

рані неправильні відповіді розподілилися 

майже рівномірно) вказує на те, що зазна-

чені вище недоліки і помилки у 

розв’язуванні тригонометричних рівнянь 
необхідно ретельно попереджати. З цією 

метою у підготовчий до ЗНО період необ-

хідно витратити час на неформальне по-

вторення означення тригонометричних 

функцій числового аргумента, стисло по-
вторити усі тригонометричні формули, які 

вивчали раніше, переглянути, які з них 

представлено у зошиті ЗНО, на які учні 

можуть розраховувати як на підказку, а 

які необхідно вивчити і розрізняти ситуа-

ції, коли якою формулою варто користува-
тися, повторити формули розв’язків основ-

них тригонометричних рівнянь. Важливо 

попередити помилку, коли учні не врахо-

вують ОДЗ змінної. Для врахування ви-

ключень певних розв’язків доцільно корис-
туватися одиничним колом, не прописуючи 

детально власне розв’язок, який обґрунто-

вує ці виключення. Також практика пока-

зує, що тригонометричні рівняння з пара-

метром також можуть бути серед найскла-

дніших завдань у ЗНО. 
Завдання V13. З точки кола проведено 

дві перпендикулярні хорди, довжини яких 

дорівнюють 9 і 12. Знайдіть радіус цього 

кола. 

Кількісні показники щодо виконання 
цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 10. 
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Рис. 10. Кількісні показники щодо виконання 

завдання V13 учасниками ІІ туру  
в 2020 і 2021 рр. 

Для успішного розв’язання цього за-

вдання потрібно було застосувати власти-
вість вписаного в коло кута, який спира-

ється на діаметр, застосувати теорему Пі-

фагора для обчислення діаметра кола (гіпо-

тенузи прямокутного трикутника), а потім 

за знайденим діаметром обчислити радіус 
кола. Невиконання останньої із переліче-

них дій досить великою кількістю учасни-

ків стало причиною того, що відповідь Б) є 

найбільш поширеною помилково обраною 

відповіддю.  

Завдання V14. Знайдіть множину зна-

чень функції  

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 

2021 рр. представлені на рисунку 11. 
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2021 

 

Рис. 11. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V14 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Це завдання з теми «Функції та їх влас-

тивості» також викликало утруднення в 

учасників тестування. Його виконання 

передбачало використання методу оцінок. 

Перш за все, необхідно було врахувати об-

ласть визначення функції ( ). Оскільки 

чисельник і знаменник дробу  є додат-

ними числами, тому і дріб може набувати 

лише додатних значень. Водночас  

для довільних , тому  на обла-

сті визначення функції. Отже, множина 

значень заданої функції . Знач-

ний відсоток учасників тестування не впо-

ралися із завданням. Учасники, які обрали 

відповідь В), найімовірніше вказали саме 

область визначення функції, тобто, проде-

монстрували недостатнє розуміння умови 

задачі або недостатній рівень розуміння 
базових понять змістової лінії «Функції», які 

вивчаються в школі. Ті, хто обрали відпо-

відь Г), «грубо» оцінили значення виразу 

знизу, однак не врахували оцінку зверху і 

помилково долучили 0 до відповіді. Учас-
ники тестування, які обрали відповідь Д), 

продемонстрували володіння методом оці-

нок загалом, оцінивши строгою нерівністю 

вираз зверху і знизу, відтак помилково не 

включили число 1 до відповіді. Ті, хто об-

рали відповідь Б), на наш погляд, просто її 
вгадували. Загалом, під час повторення 

цієї теми в процесі підготовки до ЗНО вар-

то звертати увагу на «тонкі моменти», 

встановлюючи область визначення, мно-

жину значень функції, визначаючи пар-
ність/непарність, періодичність, монотон-

ність та екстремуми, проміжки знакостало-

сті функції, особливо за її графіком.  

Такого типу завдання, зокрема із вико-

ристанням контрприкладів як дистракто-

рів, часто зустрічаються на ЗНО, і учні ча-
сто потрапляють у «пастки», якщо до кінця 

не розуміють чи не пам’ятають формулю-

вання означення певного поняття або ма-

тематичного факту (властивості функції).  
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Завдання V15. Сторона AC трикутника 

∆ABC лежить у площині α, точка перетину 

медіан цього трикутника віддалена від α 

на відстань 1. Знайдіть відстань від вер-
шини B до площини α. 

Кількісні показники щодо виконання 

цього завдання учасниками ІІ туру в 2020 і 
2021 рр. представлені на рисунку 12. 

2020 

 

2021 

 

Рис. 12. Кількісні показники щодо виконання 
завдання V15 учасниками ІІ туру  

в 2020 і 2021 рр. 

Ця задача з теми «Прямі і площини в 

просторі» не викликала утруднення у більш 

ніж половини учасників тестування. Її 

правильне розв’язання спиралося на влас-

тивість точки перетину медіан довільного 

трикутника, а також на застосування вла-

стивості пропорційності сторін подібних 

трикутників. Результати виконання цього 

завдання свідчать про такі недоліки у 

вміннях учнів. Учні роблять неправильне 

узагальнення теореми Фалеса і «перено-

сять» висновок про пропорційність відріз-

ків, які відтинають паралельні прямі на 

сторонах кутах, на відрізки цих прямих, 

що знаходяться між сторонами кута. Ті, 

хто має такі недоліки у своїх математичних 

знаннях, обирають помилкову відповідь А). 

Помилкові уявлення учнів про властивість 

точки перетину медіан довільного трикут-

ника також могли стати причиною того, 

шо вони обрали відповіді А), В) або Г). Об-

рання відповіді Д) можна пояснити реалі-

зацією стратегії вгадування відповідей. 

Висновки. Серія тренувальних тесту-

вань під час підготовки учнів до написан-

ня сертифікаційної роботи з математики є 

важливим компонентом системи покра-

щення якості математичної підготовки 

школярів. Їхня основна функція не стільки 

контролювальна, скільки навчальна й ада-

птувальна. Якісний аналіз виявив змістові 

«больові точки» майбутніх вступників, як 
от: недостатнє розуміння учнями поняття 

відсотків, модуля числа, базових понять, 

пов’язаних із поняттям «функція», «триго-

нометричні функції числового аргумента». 

Виявлена неспроможність учнів до «вичер-

пування» саме необхідної інформації для 
розв’язування задачі, перекодування да-

них, що подані у різних знаково-

символічних оболонках [11]. Наявні чис-

ленні помилки в арифметичних обчислен-

нях. Проблема формування умінь викону-
вати арифметичні дії зі звичайними дро-

бами і мішаними числами не втратила сво-

єї актуальності. У процесі підготовки учнів 

до написання сертифікаційної роботи не-

обхідно приділяти увагу не лише прикла-

дам, а й контрприкладам основних мате-
матичних понять, необхідно витратити час 

на неформальне повторення основних тео-

ретичних відомостей. 
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MARKERS OF TRAINING TESTING IN MATHEMATICS IN THE FORMAT OF EXTERNAL  
INDEPENDENT ASSESSMENT (TESTING): QUALITATIVE ANALYSIS 

Summary. Introduction. It is a well-known fact that 
the results of external examinations in mathematics in 
Ukraine for a number of years indicate a lack of quality 
mathematical training of young students. Preparing stu-
dents for the successful completion of the national final 
assessment of academic achievement in mathematics in 
the form of external evaluation requires diligence and 
regularity on the part of all stakeholders. Starting in 
2019, Bohdan Khmelnytsky National University of Cher-
kasy launched training testing of students in mathemat-
ics. The concept of such testing is to create the most fa-
vourable conditions for the gradual adaptation of students 
to the stressful situation in which they find themselves at 
the main session of the EIT. 

Purpose. The aim of the article is to qualitatively ana-
lyze the results of the relevant rounds of training testing 
in the format of external independent assessment, which 
were conducted online in 2020, 2021 by the Laboratory of 
Mathematical Education of Bohdan Khmelnytsky National 

University of Cherkasy. Research questions are: 1) what 
the content "pain points" of test participants are and 
whether they have changed during the observation peri-
od; 2) what caused the errors and shortcomings in stu-
dents' answers to tasks similar to those traditionally 
presented in the certification work in mathematics; 3) 
what aspects the attention should be paid to when pre-
paring students for external evaluation. 

Methods. Since only the first two rounds of testing 
were conducted in 2021, we compared the results of the 
tasks of the first round of testing. To implement the quali-
tative analysis, the success (in%) of the implementation of 
these tasks by the participants of the first round in 2020 
and 2021 was compared and typical mistakes of students 
were analyzed. 

Results. Qualitative analysis revealed the content 
"pain points" of future applicants, such as: students' lack 
of understanding of the percent concept, modulus of num-
bers, basic concepts related to the concept of "function", 
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"trigonometric functions of numerical argument"; the ina-
bility of students to "exhaust" the necessary information to 
solve the problem, recoding data. The problem of forming 
the ability to perform arithmetic operations with common 
fractions and mixed numbers has not lost its relevance. 

Originality. The originality of the study is due to the 
fact that its results are based on current data obtained in 
September-December 2021. 

Conclusion. A series of training tests in student’ prep-
aration for performing a certification work in mathematics 
is an important component of the system of improving the 
quality of students’ mathematical training. Their main 
function is learning and adaptive rather than control.  If 

the students consciously prepare and participate in train-
ing tests, they have the opportunity to see their "pain 
points" and adjust the trajectory of their preparation for 
external evaluation independently or with the help of the 
teacher. 

Key words: quality of mathematics education; exter-
nal independent assessment (testing) in mathematics; 
practice testing in mathematics; methods of mathematical 
statistics; qualitative analysis. 
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Данная статья посвящена вопросу изучения 
способов воплощения русского национального 
характера в произведениях И.С. Тургенева. 
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Постановка проблемы. Причиной для 

выбора данной тематики исследования 

послужил стремительно возрастающий в 

последние десятилетия общественный ин-

терес к феномену национального характе-

ра, выполняющий роль важнейшего соци-
ально-нравственного и психологического 

понятия. Особое внимание уделяется ин-

терпретации духовно-нравственных ха-

рактеристик героев рассказов из числа 

крестьян, поскольку именно они обозначе-
ны Тургеневым как носители истинного 

русского характера. Результаты проведен-

ного анализа, изложенные в заключении к 

статье, позволяют воссоздать целостную 

картину представления Тургенева о рус-

ском национальном характере.  
Для изучения целостной картины наци-

ональной культуры того или иного народа 

особую значимость имеет художественная 

литература, поскольку именно посредством 

литературных произведений авторы транс-
лируют читателям из разных уголков мира 

особенности национального характера сво-

его народа.  

Среди деятелей литературы, обращаю-

щихся своих трудах к феномену русского 

национального характера и стремящихся 
разгадать его загадки, числится и Иван 

Сергеевич Тургенев с его циклом рассказов 

«Записки охотника». Данный цикл стал 

первым крупным трудом писателя, затра-

гивающим тематическое поле русского 

национального характера, которое в даль-

нейшем стало основополагающим аспектом 

всех остальных произведений Тургенева.  

В настоящее время в отечественном ли-

тературоведении концепция национально-
го характера и способов его воплощения 

является одной из наиболее актуальных 

научных проблем. В этой связи актуаль-

ность данной статьи заключается в изуче-

нии воплощения русского национального 
характера, связанного в цикле «Записки 

охотника» с идеологической и психологиче-

ской проблематикой русского крестьян-

ства. 

Цель. Сформулировать перечень черт, 

определяющих особенности русского наци-
онального характера. 

В результате изучения произведений 

И.С. Тургенева школьники могут выпол-

нять главные работы: произвести анализ 

литературы, посвященной проблеме иссле-
дования; дать характеристику тургенев-

ского представления о России и русском 

народе; на основе анализа персонажей 

крестьян из цикла рассказов «Записки 

охотника» определить черты, воплощаю-

щие русский национальный характер. 
Русский народ исполнен духовности, что 

выражается в любви к искусству, общении 

с природой, религиозности. При этом 

национальный характер русских людей 

противоречив. Это выражается в том, что 

типичный русский человек, несмотря на 
свою религиозность испытывает тягу к 

мистике, используя заговоры, веря в при-

меты и сны. Кроме того, народ, в видении 

Тургенева, может сочетать в себе рациона-

лизм и мечтательность, добродушие и яз-
вительность. Интересным представляется 

способ Тургенева, при помощи которого 
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происходит воплощение противоречивости 

национального характера в его рассказах. 

Так, два персонажа, наделенные противо-

положными друг другу качествами лично-

сти, объединяются узами крепкой дружбы 

и по мере повествования предстают перед 
читателями как две стороны одной медали. 

Тургенев создал совершенно новый тип 

персонажа, наделяя крестьян множеством 

позитивных личностных качеств. Таким 

путем писатель не просто внедрил иннова-

цию в жанр социальной литературы, но и 
посредством своего творческого таланта 

сумел преодолеть социальный барьер, 

вдохновив современников встать на путь 

демократизации российского общества.  

Наибольшая часть современных иссле-
довательских трудов, направленных на 

изучение литературного творчества  

И.С. Тургенева, имеет литературоведче-

скую направленность. Так, в работах  

М.П. Алексеева цикл рассказов «Записки 

охотника» рассматривается с точки зрения 
влияния их жанрового своеобразия на ми-

ровую литературу. Л.Н. Смирнова посвяти-

ла свою работу изучению специфики лите-

ратурных персонажей из тургеневского 

цикла рассказов. В исследовании «Записок 
охотника», проведенном В.В. Голубковым 

упоминается идейное и художественное 

единство рассказов, включенных в данный 

цикл.  

Научная новизна результатов иссле-

дования. Представлен обзор создания 
единой концепции воплощения феномена 

русского национального характера в про-

изведениях И.С. Тургенева на примере 

цикла рассказов «Записки охотника».  

В расширении существующих в настоящее 
время представлений о способах литера-

турного воплощения специфики русского 

национального характера в рассказах  

И.С. Тургенева и задействованных при 

этом средствах художественной вырази-

тельности. 
Методы исследования: сравнитель-

ный, историко-литературный, типологиче-

ский. 

Цикл рассказов «Записки охотника» был 

создан Тургеневым в рамках литературно-
го течения под названием «натуральная 

школа». Данное литературное течение, ос-

новоположником которого является  

В.Г. Белинский, предполагает использова-

ние принципа реалистичного изображения 

окружающей действительности, актуаль-
ных материальных и духовных проблем 

народа при создании художественных 

произведений. Произведения таких пред-

ставителей «натуральной школы» как  

.И. Даль («Повести, сказки, рассказы каза-
ка Луганского»), Д. Григорович («Деревня», 

«Антон-горемыка») и др. являются иннова-

ционными для своего времени, поскольку в 

них тематика народного быта раскрывает-

ся с точки зрения натурализма и этногра-

фии. К приверженцам «натуральной шко-

лы» можно в полной мере отнести и  
И.С. Тургенева. Так, рассказы из цикла 

«Записки охотника» включают в себя опи-

сания жизненных ситуаций, с которыми в 

действительности сталкивались представи-

тели российского общества, в частности 

низшего рабочего класса, во времена жиз-
ни писателя. Являясь представителем пе-

редовых деятелей искусства, Тургенев 

стремился во всем следовать концепциям 

реализма и в своих произведениях изоб-

ражал представителей трудового крестьян-
ства как людей, в большинстве своем сох-

раняющих человечность и достоинство, 

несмотря на все тяготы жизни, сопутству-

ющие представителям низших социальных 

слоев населения России. Объединяя пос-

редством художественного слова лиричес-
кие и социальные мотивы, гениальный 

русский писатель передает читателю свой 

взгляд на Россию, народ, населяющий эту 

необъятную страну, систему крепостного 

права, ставящую крестьян в положение 
угнетенных рабов, раскрывает русский 

национальный характер [1, с. 2].  

Когда читатель обращается к рассказам 

«Записок охотника», у него создается впе-

чатление, что он входит в своеобразный 

замкнутый в себе мир. Это не единое про-
изведение, отдельные главы которого 

скреплены между собой сюжетом, времен-

ными связями, но это и не разрозненные 

рассказы. О «Записках охотника» можно 

повторить то, что Тургенев сказал о своих 
«Литературных и житейских воспоминани-

ях»: в них нет «наружного единства» в 

смысле «последовательности рассказов», но 

есть «внутреннее единство». В силу своего 

«внутреннего единства» «Записки охотни-

ка» вошли в историю литературы как осо-
бого рода художественный организм [2, 

с. 14]. Книга И. С. Тургенева универсальна. 

Крестьянская жизнь в «Записках охотника» 

– основа общей жизни с ее силами и сти-

хиями. 
Тургенев, наряду с другими представи-

телями «натуральной школы», обращался к 

тематике народа в стремлении отыскать и 

внедрить в свои произведения персонажей 

нового типа. При этом несмотря на то, что 

сама тематическая направленность рас-
сматриваемого нами цикла рассказов пи-

сателя не является новой, однако главным 

нововведением, создание которого являет-

ся личной заслугой Тургенева, стал прорыв 

барьера между социальными слоями, поз-
воливший вывести тип персонажа-
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крестьянина на новый уровень, путем об-

наружения у него ряда ранее неописанных 

другими писателями личностных качеств. 

К примеру, в рассказе «Хорь и Калиныч» 

Тургенев подчеркивает у крестьянина 

наличие таких особенностей личности как 
мудрость и тяга к познанию, что позволяет 

писателю произвести сравнение между 

крестьянином и Сократом, а также кресть-

янином и русским царем Петром I. Появ-

ление персонажа крестьянина с подобны-

ми характеристиками было настолько не-
обычным явлением в литературе середины 

XIX века, что вызвало большую волну ин-

тереса к творчеству Тургенева со стороны 

его современников [3, с. 15].  

Подобный общественный резонанс, свя-
занный с наделением персонажа крестья-

нина «благородными» качествами характе-

ра, стал следствием существующей в те 

времена системы крепостного права. Со-

гласно данной системе крестьяне, стоящие 

на самой нижней ступени социального 
строя, могли быть проданы или куплены 

для выполнения тяжелых сельско-

хозяйственных работ в имениях предста-

вителей дворянских сословий. Этим обсто-

ятельством определялось отношение к кре-
стьянам в высшем обществе, бывшее ско-

рее потребительским, нежели гуманистиче-

ским.  

Естественным образом при таком отно-

шении к крестьянам остальным членам 

общества представлялось странным нали-
чие у «темных», необразованных крестьян 

каких-либо личностных качеств и устрем-

лений, присущих благородным людям. Од-

нако, Тургенев испытывает совершенно 

иные чувства к крестьянам. По мнению 
А.П. Храмцовой, исследовавшей творче-

ство писателя, описания крестьян в его 

произведениях отражают сочувствие и 

симпатию Тургенева к представителям 

данного сословия [4, с. 45].  

Для Тургенева крестьянин становится 
истинным носителем оригинального рус-

ского характера. На наш взгляд, это обу-

словлено тем, что подневольный крестья-

нин, живущий и трудящийся в отдалении 

от крупных городов, в наименьшей мере 
подвержен влиянию иностранной культу-

ры, стремительно распространявшейся в 

те времена на территории России из-за 

существовавшей в среде представителей 

среднего и высшего социального класса 

моды на иностранных учителей и ино-
странное образование. Однако, несмотря 

на отсутствие какого-либо образования и 

жизненные невзгоды, крестьянин при по-

мощи данного природой ума и собственно-

го трудолюбия, как изображено в произве-
дениях Тургенева, добивается возможно-

стей жить достойно. Так, в рассказе «Хорь 

и Калиныч» крестьянин Хорь потерял дом 

со всем имуществом в пожаре и помимо 

этого вынужден платить оброк своему ба-

рину. Тем не менее, благодаря живости ума 

и работоспособности ему удается разбога-
теть и наладить быть. Дом его чист и 

уютен, семья проживает в сытости. Хорь 

не лишен предрассудков, однако в целом 

автор дает ему положительные характери-

стики, указывая на его любознательность, 

обширные познания, способность к рацио-
нальному мышлению, анализу и приспо-

собляемость к различным жизненным об-

стоятельствам. Калиныч, также являющий-

ся одним из главных героев рассказа, опи-

сывается Тургеневым как противополож-
ность Хоря. Если Хорь хитер и рационали-

стичен, то Калиныч простодушен и ирра-

ционален, о чем свидетельствуют таланты 

с оттенком деревенской магии (заговоры 

на различные недуги, наличие «легкой» ру-

ки и т.д). Применительно к персонажу Хо-
ря автор употребляет выражение «админи-

стративная голова», указывая на его дея-

тельную натуру, в то время как Калиныч в 

описании Тургенева более склонен к меч-

тательности.  
Различия между этими двумя персона-

жами наблюдаются также и в их отноше-

нии к противоположному полу. Хорь отно-

сится к женщинам презрительно и 

насмешливо, любит издеваться над ними. 

Калиныч проявляет не только робость, но и 
испытал страх к женщине, на которой был 

некогда женат. При всей своей разнопла-

новости оба этих персонажа объединены 

дружбой. С нашей точки зрения подобный 

прием повествования, включающий в себя 
характеристику главных героев по прин-

ципу диаметрального противопоставления, 

использован Тургеневым с целью выраже-

ния идеи о противоречивости русского 

национального характера. Хорь и Калиныч 

в данном случае символизируют собой две 
стороны одной медали. Нами может быть 

приведен ряд обоснований для этого 

утверждения. Так, при более детальном 

рассмотрении прорисовывается схожесть 

между Хорем и Калинычем. Они оба слу-
жат своему барину усердно, но без рабо-

лепства. Оба проявляют аналитические 

способности. Хорь, опираясь на рассказы 

приезжего охотника, анализирует ино-

странный быт, рассуждает что из перечис-

ленного было бы полезным и для России, а 
что не прижилось бы. Калиныч анализиру-

ет личность своего барина, утверждая, что 

он хороший человек, но не умеет вести 

хозяйство.  

Несмотря на ту любовь к русскому 
народу, Тургенев не склоняется в сторону 
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тотальной идеализации русского нацио-

нального характера. На примере персона-

жей крестьян писатель демонстрирует и 

негативные народные черты такие как 

пьянство, раболепие, безрассудность и без-

делье. Яков Турка из рассказа «Певцы» из-
начально продемонстрировавший гениаль-

ное музыкальное исполнение, впоследствии 

напивается и предстает перед читателем в 

самом неприглядном виде. Смирение перед 

рабской долей проявляют такие персонажи 

как крепостная девушка Матрена и рыбак 
по прозвищу Сучок. Матрену полюбил 

небогатый дворянин Каратаев. Однако 

хозяйка Матрены не позволила Каратаеву 

выкупить ее с целью жениться. В результа-

те Каратаев и Матрена сбегают вместе, но 
в итоге девушка все же добровольно воз-

вращается к своей хозяйке. Практически 

аналогичная история произошла и с рыба-

ком, которому запретили жениться хозяе-

ва. Он смиряется со своей участью и про-

должает жить холостым. Безделье и безрас-
судность предстаю в рассказе «Ермолай и 

Мельничиха» главными характеристиками 

охотника Ермолая, который не справляется 

практически ни с одной работой, зато ре-

гулярно пребывает в неприятных ситуаци-
ях. При этом, большинство негативных 

аспектов в характере описываемых кре-

стьян Тургенев списывает на тяготы жизни 

в условиях крепостного права, по поводу 

которого он высказывался следующим об-

разом: «Под этим именем я собрал и сосре-
доточил все, против чего я решил бороться 

до конца – с чем я поклялся никогда не 

мириться…Это была моя Аннибалова клят-

ва» [5, с. 15].  

В представлении писателя крепостное 
право представляет грозную силу, настро-

енную враждебно по отношению к зачат-

кам гуманизма в российском обществе и 

оказывающее негативное воздействие как 

на богачей-помещиков, так и на простой 

народ [6, с. 59]. 
Образы помещиков в цикле «Записки 

охотника» Тургенев использует для контра-

ста, акцентируя тем самым внимание чи-

тателей на определенных личностных ха-

рактеристиках крестьян. К примеру, в рас-
сказе «Два помещика» Тургенев описывает 

как гостеприимного хозяина, управляюще-

го своим имением твердой рукой. Несмот-

ря на то, что он прибегает к наказаниям, 

крестьяне считают его хорошим барином и 

любят. По их мнению, те немногочислен-
ные наказания, которым они подвергают-

ся, являются заслуженными, что говорит 

об их способности к самокритике и нали-

чии чувства справедливости. Барин, кото-

рому служит Калиныч, едва справляется с 
хозяйственными делами в поместье. Хотя 

этот фактор и может оказать непосред-

ственное воздействие на благосостояние 

крестьян, Калиныч заботится о нем как о 

ребенке, подчеркивая, что барин все же в 

первую очередь хороший человек. Подоб-

ное описание взаимоотношений хозяина и 
крепостного указывает на то, что простой 

русский человек, даже находясь фактиче-

ски в положении раба, способен к прояв-

лению терпимости и милосердия к своему 

хозяину. В сравнении с жестокими, глупы-

ми, тщеславными помещиками тургенев-
ские добродетельность крестьян приобре-

тает наибольшую выразительность.  

Однако, несмотря на ярко выраженное 

в рассказах и подтвержденное самим ав-

тором отрицательное отношение ко всему, 
что связано с крепостным правом, идейная 

составляющая цикла сводится не только к 

критике данного аспекта внутренней поли-

тики России той эпохи. Так, анализируя 

сюжетные линии представленных в цикле 

рассказов, мы замечаем, что Тургенев по-
казывает раскрытие особенностей русского 

характера не только через сопротивление и 

покорность тяготам крепостного права, но 

и посредством художественной обрисовки 

таких сторон человеческой жизни как от-
ношение к природе, религия, мистика, ис-

кусство.  

В представлении Тургенева природа для 

русского человека относится не столько к 

материальной сфере жизнедеятельности, 

являясь средой обитания и источником 
пищи, но в большей степени способствует 

духовному росту. Так, в рассказе «Бежин 

луг», рассказчик в лице охотника отмечает 

красоту и загадочность ночного пейзажа, 

при этом автор передает мысли этого пер-
сонажа посредством употребления художе-

ственно-изобразительных средств – срав-

нений и метафор. В финальном очерке 

«Лес и степь» автор уклоняется от социаль-

ного либо философского резюмирования, 

не дает ответов на поставленные вопросы – 
решение их он возлагает на своего читате-

ля-современника. Все изображенные им 

картины становятся светлым воспомина-

нием о России. Сам же повествователь от-

дается на волю эмоциям, вызванным рус-
скими пейзажами. Постепенное расшире-

ние пространственных границ, наблюдае-

мое в книге, приводит нас в конечном ито-

ге к образу бесконечной степи [7, с. 28].  

В рассказе «Хорь и Калиныч» Калиныч 

представлен как человек, чувствительный 
к природной красоте не мыслящий своего 

существования без постоянного общения с 

природой. В нашем понимании подобный 

прием повествования является способом 

отражения авторской идеи о наличии у 
простых русских людей стремления к раз-
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мышлению над проблемами вечности и 

красоты бытия, воплощенными в отноше-

нии к природе [8, с. 28].  

Религия в рассказах из цикла «Записки 

охотника» описывается Тургеневым как 

своеобразное пространство свободы, спо-
соб достижения душевного отдыха после 

испытания мирскими тяготами. «Господи, 

Владыко живота моего!» [9, с. 37]; «ах, Гос-

поди, твоя воля!» [3, с. 16]; «прости, Госпо-

ди, мое прегрешение!», – то и дело произ-

носят с трепетом герои тургеневских рас-
сказов. Наслушавшись страшных историй 

о нечистой силе и домовых, маленькие ге-

рои рассказа «Бежин луг» осеняют себя 

крестом, именем Божием. Все герои молят-

ся, божатся, призывают «Господа Бога в 
свидетели» [9, с. 182], просят «ради Самого 

Господа Бога нашего» [9, с. 42], уповают на 

силу крестную, на то что «Бог милостив» [9, 

с. 78]. Это не просто речевые обороты, а 

духовная составляющая русского человека, 

словесное выражение духа народа, его 
христианской языковой среды обитания. 

Вера в мистику в рассказах Тургенева 

предстает еще одной характерной чертой 

русского национального характера. Данное 

утверждение подкрепляется описанием 
талантов Калиныча к заговорам болезней, 

верой детей из рассказа «Бежин луг» в 

правдивость страшных историй и дурных 

предзнаменований, вещим сном Лукерьи в 

рассказе «Живые мощи». 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. Таким образом, мы прихо-

дим к заключению о том, что первый 

крупный цикл рассказов И.С. Тургенева 

«Записки охотника» был создан в рамках 

литературного течения «натуральная шко-
ла», главной отличительной чертой которо-

го является стремление к реалистичному 

изображению окружающей действительно-

сти и особо пристальное внимание к жизни 

и судьбе крестьян - людей из низшего со-

циального класса того времени. В пред-
ставлении Тургенева именно простые кре-

стьяне обладают типичными качествами 

русского человека. В этой связи, проанали-

зировав образы крестьян из цикла расска-

зов «Записки охотника» нам удалось сфор-
мулировать некоторые черты, определяю-

щих, по мнению писателя, русский нацио-

нальный характер. Итак, в первую очередь 

русскому национальному характер прису-

ще такие черты как житейская мудрость, 

осторожность, определенная доля хитро-
сти, которые проявляются в умении людей 

приспосабливаться к жизни в различных 

условиях. Житейская мудрость позволяет 

простым русским мужикам-крестьянам, не 

имея денег и высокого положения в обще-
стве, добиться уважения и материального 

достатка, обеспечить своей семье достой-

ный уровень жизни, заключающийся в 

сытом существовании и обладании доброт-

ным домом. Этому в немалой степени спо-

собствуют также хитрость и осторожность. 

С их помощью сообразительным крестья-
нам удается не навлекать на себя гнев ба-

рина. 
Следующая характерная черта русского 

народа – это способность сохранять чело-
веческое достоинство и проявлять велико-
душие вне зависимости от жизненных об-
стоятельств. Великодушие в тургеневском 
цикле рассказов воплощается двумя спосо-
бами. В первом случае, это отношение кре-
стьян к барину, о котором они заботятся 
как о ребенке. В другом случае, это помощь 
одного подневольного мужика другому, 
которая реализуется даже не смотря на 
риск наказания. Также русский характер 
отличается долготерпимостью, смирением 
с собственной участью. Тургенев изобра-
жает данные характеристики простых рус-
ских людей на фоне тягот крепостной 
жизни, жестокости и самоуправства гос-
подствующей элиты общества. Однако по-
добный прием контрастирования исполь-
зуется не во всех рассказах из рассматри-
ваемого нами цикла. Настоящий пример 
долготерпенья являет собой такой персо-
наж как Лукерья из рассказа «Живые мо-
щи». В данном случае долготерпение в 
большей степени изображено в контексте 
религии, обращения персонажа к Богу.  

Русский народ исполнен духовности, что 
выражается в любви к искусству (в осо-
бенности к музыке), общении с природой, 
религиозности. При этом национальный 
характер русских людей противоречив. Это 
выражается в том, что типичный русский 
человек, несмотря на свою религиозность 
испытывает тягу к мистике, используя за-
говоры, веря в приметы и сны. Кроме того, 
русский народ, в видении Тургенева, мо-
жет сочетать в себе рационализм и мечта-
тельность, добродушие и язвительность. 
Интересным представляется способ Турге-
нева, при помощи которого происходит 
воплощение противоречивости русского 
национального характера в его рассказах. 
Так, два персонажа, наделенные противо-
положными друг другу качествами лично-
сти, объединяются узами крепкой дружбы 
и по мере повествования предстают перед 
читателями как две стороны одной медали.  

Тургенев создал совершенно новый тип 
персонажа, наделяя крестьян множеством 

позитивных личностных качеств. И.С. Тур-

генев не просто внедрил инновацию в 

жанр социальной литературы, но и посред-

ством своего творческого таланта сумел 

преодолеть социальный барьер, вдохновив 
современников встать на путь демократи-

зации российского общества.  
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RUSSIAN NATIONAL CHARACTER AS THE BASIC FEATURE OF NOVEL OF I.S. TURGENEV 

Summary. Introduction. This article is made to de-
scribe the ways of Russian national character implemen-
tation in the works of I.S. Turgenev. The reason for choos-
ing this research topic was the rapidly growing public 
interest in the phenomenon of national character in recent 
decades. The introduction to this article includes such 
points as theoretical and practical significance of the 
chosen research direction and the degree of its scientific 
development. The main part of this article is devoted to 
consideration of Turgenev’s stories cycle “The notes of a 
Hunter”, which we use as an example of literary imple-
mentation of Russian national character. Russian national 
character plays the role of the most important social, 
moral and psychological concept at the given stories cycle. 
Particular attention is paid to the interpretation of spiritual 
and moral characteristics of peasants heroes from “The 
notes of a Hunter”, since it is they who are designated by 
Turgenev as carriers of the true Russian character. The 
results of the analysis, presented in the conclusion to the 
article, make it possible to recreate a complete picture of 
Turgenev's idea of the Russian national character. 

The methods. Comparative, historical-literary, typolog-
ical. The cycle of stories "Notes of a Hunter" was created 
by Turgenev within the framework of a literary movement 
called "natural school". This literary movement, the found-
er of which is V.G. Belinsky, assumes the use of the prin-
ciple of a realistic depiction of the surrounding reality, 
actual material and spiritual problems of the people when 
creating works of art. The works of such representatives 
of the "natural school" as V.I. Dal ("Stories, Tales, Tales of 
the Cossack Lugansky"), D. Grigorovich ("The Village", 
"Anton the Poor") and others are innovative for their time, 
since they reveal the themes of folk life from the point of 
view of naturalism and ethnography. I.S. Turgenev. Thus, 
the stories from the Hunter's Notes cycle include descrip-

tions of life situations that representatives of Russian 
society, in particular the lower working class, faced in 
reality during the writer's life. As a representative of lead-
ing artists, Turgenev strove to follow the concepts of real-
ism in everything and in his works portrayed the repre-
sentatives of the working peasantry as people who, for 
the most part, retain humanity and dignity, despite all the 
hardships of life that accompany representatives of the 
lower social strata of the population of Russia. Combining 
lyrical and social motives through the artistic word, the 
brilliant Russian writer conveys to the reader his view of 
Russia, the people inhabiting this vast country, the sys-
tem of serfdom, which puts peasants in the position of 
oppressed slaves, reveals the Russian national character. 

Results. As a result of studying the works of I.S. Tur-
genev, schoolchildren can perform the main work: analyze 
the literature on the problem of research; to characterize 
Turgenev's idea of Russia and the Russian people; on the 
basis of the analysis of the characters of the peasants 
from the cycle of stories "Notes of a Hunter" to determine 
the features that embody the Russian national character. 

The scientific novelty of the research results. An over-
view of the creation of a unified concept for the embodi-
ment of the phenomenon of the Russian national charac-
ter in the works of I.S. Turgenev on the example of the 
cycle of stories "Notes of a Hunter". In expanding the 
currently existing ideas about the methods of literary 
embodiment of the specifics of the Russian national char-
acter in the stories of I.S. Turgenev and the means of 
artistic expression involved in this. 

Keywords: national character, national self-
identification, peasants, serfdom, class, personality traits. 
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