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Аннотация. В работе рассмотрены отдельные вопросы, касающиеся активизации речевой моторики у детей старшего дошкольно-
го возраста с артикуляционной диспраксией. Несмотря на то, что количество детей с нарушениями оральной мускулатуры с каж-
дым годом увеличивается и обычной артикуляционной гимнастики недостаточно, возникает необходимость привлечения совре-
менных технологий из других наук, в частности ортодонтии, которые можно использовать в логопедической практике. Представ-
лены основные причины нарушений звукопроизношения у детей и перспективы применения миогимнастики, как инновационной 
техники логокорекции. Статья подчеркивает возможность и целесообразность использования описанной техники в работе со 
старшими дошкольниками с артикуляционной диспраксией.  

Kлючевые слова: моторика; артикуляционная моторика; артикуляционная диспраксия; онтогенез; миогимнастика; дети с 
нарушениями речи. 
 

Умение общаться – одно из условий успешной реализа-
ции и адаптации ребенка в социуме. Социокультурные 
условия нашей жизни предъявляют высокие требования 
к качеству устной речи. Она не является врожденной 
функцией организма, а формируется в процессе разви-
тия ребенка и осуществляется системой органов артику-
ляционного аппарата, которые тесно взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Ученые подчеркивают, что речевое 
развитие ребенка в значительной степени зависит от 
условий жизни и воспитания, состояния его здоровья, 
речевого окружения, внимания со стороны взрослых. 
Наиболее благоприятным для овладения родным языком 
является дошкольный возраст [4]. 

Звукопроизношение – один из сложных двигательных 
навыков, которым ребенок овладевает в детстве. При 
этом он выполняет много различных артикуляционных 
и мимических движений мышцами речевого аппарата. 
Точность, сила и дифференцированность этих движений 
развиваются у ребенка постепенно. Поэтому одним из 
условий для правильного формирования звукопроизно-
шения является достаточное развитие речевой моторики 
и умение правильно воспроизводить необходимые арти-
куляционные уклады, включающие сложный комплекс 
движений осуществляемый речевым аппаратом [1]. 

Речевой аппарат человека условно принято делить на 
два отдела: центральный (воспринимающий и двига-
тельный) и периферический, к которому относятся орга-
ны дыхания, голосообразования и артикуляции. Процесс 
звукопроизношения осуществляется энергетическим 
(дыхательным), генераторным (голосообразующим), 
резонаторным (звукообразующим) отделами речевого 
аппарата при регуляции со стороны центральной нерв-
ной системы. Для того чтобы этот процесс был полно-
ценным, необходимы максимально точные артикуляци-
онные движения, которые возможны при условии нор-
мального функционирования органов дыхательного и 
голосообразующего отделов, отсутствие нарушений 
строения и подвижности органов артикуляционного 
отдела, а также при сохраненной их иннервации 
(Д. Гамова, Б. Гриншпун, М. Пискунов и др.) [2]. 

Учитывая выделенные аспекты, особое внимание при 
изучении описанного вопроса уделяется оценке состоя-
ния органов зубочелюстной системы, ротовой и носовой 
полости, выявление нарушений физиологического и 
речевого дыхания, голосообразующих функций. Полно-
та кинестетических ощущений, поступающих от мышц 
этих органов к центральной нервной системе, влияет на 
развитие двигательных зон коры головного мозга. 

Поэтому видим целесообразным рассмотреть ряд ас-
пектов медицинского и логопедического характера, 
которые свидетельствуют об актуальности затронутой 
нами проблемы в работе с детьми с речевыми наруше-
ниями для современной логопедии. Это позволит про-
анализировать указанные нарушения комплексно и 
понять их этиологию.  

Проблеме развития артикуляционной моторики, как 
основы для овладения правильным звукопроизношени-
ем, посвящены труды ученых М. Хватцева, Ф. Рау, 
А. Правдиной, М. Фомичевой и др. Физиологи 
И. Сеченов и И. Павлов придавали большое значение 
мышечным ощущениям, которые возникают во время 
артикуляции. Так И. Павлов отмечал, что «речь – это, 
прежде всего, мышечные ощущения, которые идут от 
речевых органов в кору головного мозга». Результатом 
деятельности мозга является моторная организация 
речи, а именно отбор движений, необходимых для про-
изношения тех или иных звукосочетаний, их последова-
тельность, построение программы, по которой должны 
действовать мышцы артикуляционного аппарата [3]. 

По мнению ортодонтов Г. Варавы, С. Криштаб, 
К. Стрелковского одной из причин неправильного про-
изношения звуков являются выраженные нарушения в 
строении органов речевого аппарата. К ним относят: 
зубочелюстные патологии: мезиальный прикус (проге-
ния), дистальный прикус (прогнатия), перекрестный, 
открытый или глубокий прикус; слишком большой или 
слишком маленький язык; короткая подъязычная связка 
(или так называемая уздечка языка), щель верхней губы, 
твердого и мягкого неба (ринолалия). При описанных 
нарушениях звуки чаще всего произносятся искаженно 
или заменяются другими. Эта особенность в звучании 
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часто бывает заметной, поскольку ребенок начинает 
употреблять звуки-заменители, которые звучат нечисто, 
с призвуком свиста, шепелявости, что сразу обращает на 
себя внимание [4].  

В работах В. Окушко, Л. Ильиной-Маркосян отмеча-
ется иная причина, когда органические или функцио-
нальные расстройства нервно-мышечного аппарата 
челюстно-лицевой области, которые проявились в дет-
ском возрасте, отрицательно сказывались на формиро-
вании зубочелюстной системы и становятся причиной 
развития аномального прикуса, нарушения роста челю-
стей и деформации зубных рядов [1; 6]. 

Следовательно, можно предположить, что деформа-
ции строения органов артикуляции (в частности, зубо-
челюстные аномалии) являются лишь механическими 
факторами, которые нарушают формирование фонети-
ческой стороны речи и действуют на общем фоне нару-
шения минерального обмена в тканях (костной, мышеч-
ной, нервной), что свидетельствует о неблагополучии 
организма. 

Ряд ортодонтов (Т. Попруженко, Т. Терехова) говорят 
о появлении деформаций строения органов артикуляции 
и речевых расстройств, которые обусловлены патологи-
ей во время родов, когда могут наблюдаться поврежде-
ния, как нервной системы, так и костно-мышечного 
аппарата челюстно-лицевой области лица новорожден-
ного. Помимо ранее перечисленных этиологических 
факторов А. Ахмедов, В. Дымшиц, А. Погодина, счита-
ют одной из причин развития деформации зубочелюст-
ной системы искусственное вскармливание, при кото-
ром нарушается процесс сосания, что обеспечивает на 
ранних этапах жизни ребенка нормальное формирова-
ние костно-мышечной системы челюстно-лицевой обла-
сти и ее двигательных функций [6]. 

Л. Камышева, Т. Сашенкова, Л. Теблоева отмечали, 
что часто патологии развития зубочелюстной системы 
могут возникать из-за нарушений носового дыхания, что 
обусловлено заболеваниями органов дыхания и прояв-
ляются в недостаточной или полной непроходимости 
носовых ходов. При нормальном носовом дыхании во 
время вдоха в полости рта образуется давление, а в мо-
мент выдоха – равномерное расслабление. В результате 
такого уравновешенного чередования давления и рас-
слабления развивается нормальная форма челюсти. Во 
время ротового дыхания эти условия нарушаются, и 
верхняя челюсть формируется при постоянном сжатии, 
что приводит к образованию различных патологий в ее 
строении [1]. 

В исследованиях ряда ученых (Б. Байжанов, 
Л. Грекова, В. Дымшиц, С. Зуфаров, В. Куроедов, 
Г. Масловой, Л. Чучалин) вредным привычкам отводит-
ся значительная роль в появлении зубочелюстных ано-
малий, что наблюдаются у детей и подростков вслед-
ствие соматических и инфекционных заболеваний, 
стрессовых и тяжелых семейных ситуаций (алкоголизма 
родителей, развода, смерти близких). 

Проблемами исправления нарушений прикуса у детей 
и взрослых в ортодонтии занимается орофациальная 
миофункциональная терапия (ОМТ). Данный вид тера-
пии направлен на перестройку искаженных мышечных 
стандартов и установку новых правильных мышечных 
паттернов, которые также устраняют при этом вредные 
привычки, если таковые имеются [11]. 

Данный вид терапии включает упражнения, направ-
ленные на развитие кинетической организации артику-
ляционной моторики. Общие упражнения, направлен-
ные на формирование статической и динамической 
координации артикуляционных движений; специфиче-
ские упражнения, направленные на формирование от-
дельных элементов артикуляционных укладов различ-
ных звуков речи и упражнения, которые нацелены на 
совершенствование кинестетической организации арти-
куляционной моторики. Все это дает основания утвер-
ждать о сходстве вышеупомянутого вида терапии с 
работой логопеда над артикуляционной моторикой, 
следовательно, может применяться как вид работы в 
логопедической практике. 

Основные направления ОМТ при логокоррекционном 
воздействии на детей с нарушениями звукопроизноше-
ния должны заключаться в активизации развития арти-
куляционной моторики, нормализации речевого дыха-
ния, формировании отдельных элементов артикуляци-
онных укладов различных звуков речи и одновременно 
координировать выполнение движений мышцами арти-
куляционных органов. Все это будет способствовать 
развитию кинестетическоого праксиса, в том числе ор-
ганизации артикуляционной моторики, и параллельно 
оказывать положительное терапевтическое влияние как 
на ортодонтическое лечение, так и на логопедическую 
работу по формированию правильного звукопроизно-
шения. 

Подытоживая выше сказанное, можно утверждать, 
что технику ОМТ целесообразно комплексно использо-
вать при ортодонтическом лечении детей с нарушения-
ми артикуляционного уклада различного генеза, в соче-
тании с логокоррекционной работой, которая направ-
ленна на преодоление трудностей звукопроизношения у 
дошкольников с нарушениями речи разных нозологий. 

Логопедический аспект предполагает рассмотрение 
этиологии нарушений, связанных не только с нарушени-
ями строения артикуляционных органов, а обусловлен-
ных и другими факторами. Поэтому, целесообразно 
уточнить использование термина «анатомические нару-
шения органов артикуляции» в специальной литературе. 

В специальной педагогической литературе этот тер-
мин подразумевает органические нарушения костного и 
мышечного строения подвижных и неподвижных орга-
нов звукообразующего отдела периферического аппара-
та речи: верхней и нижней челюстей с расположенными 
на них зубами и альвеолярными отростками, твердого и 
мягкого неба, языка и губ (органов, образующих рото-
вую полость, или так называемый ротовой резонатор), а 
также носовой полости и носоглотки. Анатомические 
аномалии могут затруднять не только процесс артикуля-
ции звуков речи, но и функцию жевания и глотания (как 
следствие, переваривание) и дыхательную функцию. В 
то же время, при нарушении функции некоторых по-
движных органов артикуляции (языка, губ), обуслов-
ленных, например, недостаточной иннервацией перифе-
рического аппарата, могут наблюдаться привычные 
патологические позы этих артикуляционных органов: 
просовывание языка между зубами в состоянии покоя, а 
также во время процессов жевания, глотания и речи; 
нарушение тонуса губной мускулатуры, вследствие чего 
наблюдается недостаточное давление на зубы со сторо-
ны губ, необходимое для нормального формирования 
зубных рядов. Эти патологические позы могут также 
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оказать негативное влияние на развитие зубочелюстной 
системы ребенка [2]. 

Проблемам развития артикуляционной моторики как 
основы для овладения правильным звукопроизношени-
ем, посвящены труды таких ученых: С. Коноплястой, 
А. Правдиной, Ф. Рау, М. Фомичевой, М. Хватцева, 
М. Шеремет и др. Ученые подчеркивают, что речевое 
развитие ребенка во многом зависит от условий жизни и 
воспитания, состояния его здоровья, от речевого окру-
жения, внимания со стороны взрослых. 

Л. Выготский, М. Жинкин, А. Леонтьев, А. Лурия, 
Л. Парамонова, отмечают, что овладение устной речью 
ребенком происходит в течение дошкольного периода и 
формирования звукопроизношения осуществляется при 
тесном взаимодействии процессов развития артикуля-
ционной базы речи (речевой системы средств произно-
шения фонетических единиц) и перцептивной (языковой 
системы средств восприятия фонетических единиц). 
Становление фонетического компонента речи в норме 
завершается в старшем дошкольном возрасте. К этому 
моменту у ребенка должен быть пропорционально 
сформирован артикуляционный аппарат, а также доста-
точно развиты фонематическое процессы и артикуляци-
онная моторика (В. Бельтюков, А. Гвоздев, М. Жинкин, 
Р. Левина, В. Орфинская, Н. Швачкин и др.) [4]. 

Большая роль в формировании звукопроизношения 
принадлежит четкой, точной, скоординированной рабо-
те артикуляционных органов, их способности к быстро-
му и плавному переключению с одного движения на 
другое, а также удерживанию заданной артикуляцион-
ной позы, которая обеспечивается артикуляционной 
моторикой. Стойкие нарушения в произношении звуков 
могут быть причиной недостаточной подвижности орга-
нов артикуляции (парезы мышц губ и отдельных мы-
шечных групп языка: его кончика, боковых краев или 
спинки). 

Проведенный теоретический анализ литературных 
источников показал большую заинтересованность, как 
медицинской, так и педагогической отрасли к проблеме 
формирования артикуляционного праксиса у детей до-
школьного возраста. Следует отметить, что важным 
является развитие не только речи целом, но и весомой ее 
составляющей – артикуляционной моторики, которая 
играет важную роль в формировании правильного зву-
копроизношения. Ведь успешная и согласованная рабо-
та артикуляционных органов обеспечивает точное и 
четкое произношение звуков. Рассмотренные логопеди-
ческий и медицинский аспекты особенностей строения 
артикуляционного аппарата позволили проанализиро-
вать указанные нарушения комплексно и определить их 
взаимозависимость. Медицинский аспект включал изу-
чение влияния органических или функциональных рас-
стройств нервно-мышечного аппарата челюстно-
лицевой области, которые возникают в детском возрасте 
и влияют на формирование зубочелюстной системы, что 
приводит к нарушениям прикуса. Логопедический – 
предусматривал выявление основных причин наруше-
ния звукопроизношения, особенностей развития речево-
го дыхания, согласованной работы всех органов артику-
ляционного аппарата (языка, губ, челюстей, неба). Соче-
тание этих двух аспектов свидетельствует о том, что 
нарушения звукопроизношения у детей старшего до-
школьного возраста тесно связаны с недоразвитием или 

недостаточной работой артикуляционной моторики, что 
говорит об артикуляционной диспраксии. 

Данная категория расстройств звукопроизношения 
как самостоятельное явление изучена недостаточно и 
включается или в рамки дислалии, или в круг дизартрии 
(Б. Гриншпун, Г. Гуровец, С. Маевская, Э. Сизова, 
Э. Макарова). Е. Мастюкова выделяет три разновидно-
сти описанного симптомокомплекса, который она име-
нует «корковой дизартрией»: с преобладанием наруше-
ний артикуляции переднеязычных согласных, с пре-
имущественным нарушением шипящих и аффрикатов, 
сопровождающихся активным поиском артикуляцион-
ного уклада (автор связывает это с кинестетической 
апраксией), с нарушением артикуляции аффрикатов и 
расщеплением их, заменой щелевых звуков на смычные. 
Иного мнения И. Панченко, она выделяет «фонетико-
апраксическую форму» звуковых расстройств у детей с 
детским церебральным параличом. В работе 
Е. Соботович (1981), которая посвящена моторной ала-
лии, автор выделяет симптомокомплекс – артикуляци-
онная апраксия, но не описывает его[5]. 

Важным являются исследования M. Morley, где автор 
расстройства данного типа называет «developmental 
articulatory dyspraxia (DAD)» – артикуляционная дис-
праксия развития. В то же время существовала иная 
позиция K. Yoss, F. Darley, которые дали другое назва-
ние описаному симтомокомлексу, а именно – 
«developmental apraxia of speech (DAS)» или 
«developmental verbal apraxia (DVD)» – вербальная или 
«речевая апраксия развития» [7; 10]. 

По мнению А. Корнева использование вышеупомяну-
тых терминов – «артикуляционная диспраксия разви-
тия» и «вербальная диспраксия развития» – позволило 
развести две разные клинические подгруппы детей. 
Позже стали применять последние из двух приведенных 
выше терминов. Критерии диагностики DAS в описании 
D.M. Aram., F. Darley, J. Kwiatkowski, L.D. Shriberg, 
К. Yoss весьма неопределенны и включают как артику-
ляционные нарушения, так и те, которые относятся к 
фонологическим явлениям. С другой стороны, указан-
ные авторы выделяют легкие формы диспраксии разви-
тия, обозначая их как «состояние незрелого артикуляци-
онного праксиса» (immature articulatory praxis — IAP), 
которые напоминают функциональную дислалию [5; 8; 
9]. 

Итак, подводя итоги междисциплинарного анализа 
этиологии артикуляционных нарушений у детей до-
школьного возраста, можем говорить об артикуляцион-
ной диспраксии. Это самостоятельное расстройство, 
которое характеризуется нарушением только звуковой 
стороны речи. 

А. Корнев определяет артикуляционную диспраксию 
как состояние избирательного нарушения формирования 
исключительно произносительной стороны речи, основ-
ным механизмом которой, является незрелость или ано-
мальное формирование артикуляционного праксиса. 
При этом элементарные формы моторных функций 
артикуляционного аппарата сохранены (подвижность, 
мышечный тонус, сократительные способности). Авто-
ром было осуществлено специальное клинико-
нейропсихологическому исследование детей 5,5 – 8 лет, 
в результате которого А. Корневым было выделено три 
симптомокомплекса, которые удовлетворялись выше-
приведенным критериям выделенного синдрома как 
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самостоятельной единицы. Анализ распределения зву-
ковых ошибок, их качества и ряд дополнительных экс-
периментальных данных позволили идентифицировать 
эти симптомокомплексы как синдромы, имеющие раз-
ные нейропсихологические механизмы: «синдром дис-
фонетической артикуляторной диспраксии», «синдром 
дисфонологической артикуляторной диспраксии» и 
«синдром динамической артикуляторной диспраксии». 
Наиболее приемлимыми и отражающим ведущий меха-
низм расстройства А. Корневым предлагается термин, 
весьма близкий к тому, который используется в между-
народной практике (developmental articulatory dyspraxia, 
DAD)– «синдром артикуляционной диспраксии» с указа-
нием его клинического варианта (дисфонетического, дис-
фонологического,  динамического или смешанного) [5]. 

В рамках изучения вопроса артикуляционной дис-
праксии нами было проведено исследование артикуля-
ционного праксиса двух групп детей старшего дошколь-
ного возраста в двух детских учреждениях общеобразо-
вательного типа. Первую группу (50 человек) составля-
ли дети с нарушениями только звукопроизношения, 
вторую группу (50 человек) – дети без нарушений рече-
вого развития. Сравнительный анализ основных показа-
телей состояния сформированности артикуляционного 
праксиса и расчета статистического t-критерия Стью-
дента продемонстрировало существенные различия 
между выборками. Выяснено, что практически по всем 
параметрам оценки констатировано существенное пре-
обладание среднего (43% -30%) и низкого (20% -28%) 
уровня состояния сформированности артикуляционного 
праксиса у детей с нарушением звукопроизношения. 
Это свидетельствует о наличии у них трудностей в вос-
произведении правильных артикуляционных укладов, 
недостаточной силе и точности артикуляционных дви-
жений и т.д. 

На основе корреляционного анализа межфункцио-
нальных связей всех артикуляционных органов с помо-
щью расчета статистического коэффициента Пирсона 
определены тесные взаимосвязи между двигательными 
функциями губ и языка, орального праксиса и динами-
ческой активности артикуляционного аппарата. Это 
обусловлено тем, что все артикуляционные органы вза-
имосвязаны, и если отстает какая-то одна из их функ-
ций, автоматически отстает другая, ведь в норме все эти 
органы работают как единая система.  

Анализ результатов проведенного исследования со-
стояния артикуляционного праксиса у детей общеобра-
зовательных дошкольных учреждений свидетельствует, 
что у детей с нарушениями произносительной стороны 
речи в старшем дошкольном возрасте констатировали 
незрелость артикуляционной моторики и нарушения в 
формировании артикуляционного праксиса при сохран-
ности у них элементарных форм моторных функций. 
Это свидетельствует о наличии у данной группы детей 
артикуляционной диспраксии. 

Подводя итоги проведенного исследования отметим, 
что актуальным стал вопрос активизации артикуляци-
онного праксиса у детей старшого дошкольного возрас-
та с артикуляционной диспраксией путем объединения 
ортодонтического и логопедического воздействия, 
направленного не только на его нормализацию, но и на 
совершенствование функционирования артикуляцион-
ной мускулатуры совместно с формированием правильно-
го звукопроизношения при различных нарушениях речи.  

Анализ научной и практической базы ортодонтии и 
логопедии позволил констатировать необходимость 
исследований в области применения миогимнастики в 
логопедической практике. Основные направления 
миогимнастики при логокорекционном воздействии на 
детей с нарушениями звукопроизношения заключались 
в активизации развития артикуляционной моторики, 
нормализации речевого дыхания, формировании от-
дельных элементов артикуляционных укладов различ-
ных звуков речи, на одновременном координированном 
выполнении движений мышцами артикуляционных 
органов [11]. 

Учитывая результаты нашего исследования, а именно 
тот аспект, что у детей с артикуляционной диспраксией 
определены трудности звукопроизношения, связанные с 
состоянием артикуляционного праксиса, нами было 
разработано 10 комплексов миогимнастики, которые 
базировались на ортодонтических компонентах. 

Формирующий эксперимент осуществлялся на базе 
дошкольных общеобразовательных учреждений. Вы-
борку составили две группы детей старшего дошкольного 

возраста с артикуляционной диспраксией: контрольная 

группа (25 детей); экспериментальная группа (25 детей). 
В процессе проведения эксперимента у детей описан-

ных групп предполагалось активизировать: 
1) двигательную активность языка, челюстей, губ, мяг-
кого неба и динамическую активность артикуляционно-
го аппарата; 
2) длительность удержания артикуляционной позы; быст-
рое и точное выполнение артикуляционных движений; 
3) правильное речевое дыхание; 
4) правильную речевую осанку. 

Комплексы состояли из трех типов упражнений: 
упражнения на развитие дыхания, формирование арти-
куляции и формирования правильной осанки. Упражне-
ний на развитие дыхания были направлены на обучение 
детей правильно дышать носом, развивать умение кон-
тролировать силу выдоха (то слабее, то сильнее), устра-
нить ротовое дыхание. Ведь правильное дыхание спо-
собствует не только улучшению речи, но и развитию 
дыхательной мускулатуры, особенно мышц, которые 
обеспечивают глубокий выдох. 

Упражнения на формирование артикуляционного 
праксиса способствовали развитию подвижности орга-
нов речевого аппарата, осуществлению полного объема 
движений артикуляционных органов необходимых для 
правильного произношения звуков, а также умению 
быстро переключаться с одного артикуляционного 
уклада на другой, укреплению мышц речевого аппарата 
и активизации их активности. 

Особое место в комплексах миогимнастики занимали 
упражнения, направленные на формирование правиль-
ной осанки, развитие общей моторики, ощущения поло-
жения тела, удерживание определенной позы, устране-
ние боязни прикосновения к друг другу, движений всем 
телом, удерживание осанки с закрытым ртом и правиль-
ному дыханию. 

Важно, что каждое упражнение было направлено на 
основные группы мышц артикуляционного аппарата, в 
частности: двигательную функцию языка, губ, челюсти, 
мягкого неба, мимических мышц, а также силу выдоха. 
Благодаря игровой основе и наглядным материалам дети 
охотно выполняли задания. 
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Обобщая результаты формирующего исследования, 
следует отметить, что в обеих группах произошли пози-
тивные изменения в подвижности губ, в частности в 
экспериментальной группе этот показатель выше – 92%, 
чем в контрольной группе. Если принимать во внимание 
первичное исследование, видим, что результаты экспе-
риментальной группы улучшились на 46%. Это указы-
вает на целенаправленное воздействие миогимнастики 
на мышцы губ и развитие их активности. 

При первичном исследовании двигательной функции 
языка в обеих группах только 20% детей смогли без 
трудностей и дополнительной помощи выполнить зада-
ния на высоком уровне, тогда как результаты после 
формирующего эксперимента показывают значительные 
расхождения. В экспериментальной группе произошло 
улучшение до 88%, тогда как в контрольной группе этот 
показатель лишь 52%. То есть констатируем, что и клас-
сическая артикуляционная гимнастика дает положи-
тельную динамику, однако ее влияние именно на акти-
визацию речевой моторики не значительно. 

Улучшение произошло и в двигательной функции че-
люсти, при исследовании силы выдоха и двигательной 
функции мягкого неба. В экспериментальной группе 
улучшение наблюдается от 80% до 98%, а в контроль-
ной, показатель значительно меньше – от72% до 92%. 
Значительные изменения произошли и в динамической 
организации речевого аппарата с 32% до 92% в экспе-
риментальной группе, и до 76% в контрольной группе. 
Что указывает на повышение активности артикуляцион-

ной моторики, умения детей без труда выполнять пред-
ложенные упражнения. 

Динамика изменений в положительную сторону 
наблюдалась в мимической мускулатуре до 88% в экс-
периментальной группе, и до 76% в контрольной, Со-
стояние орального праксиса также изменилось в луч-
шую сторону до 98%, а в контрольной только до 52%. 

Таким образом, апробация разработанных комплек-
сов миогимнастики для активизации артикуляционного 
праксиса у детей с артикуляционной диспраксией в 
экспериментальной группе подтвердила их эффектив-
ность. Это свидетельствует о том, что миогимнастика в 
логопедической практике является достаточно мощным 
средством активизации речевой моторики, поскольку 
влияет на различные группы мышц челюстно-лицевого 
аппарата. Благодаря комплексному воздействию все 
группы мышц начинают работать правильно и соответ-
ственно формируются правильные артикуляционные 
паттерны, что способствует формированию правильного 
произношения самостоятельно или ускоряет процесс 
логокоррекционного воздействия. 

Вопросы применения описанной техники миогимна-
стики говорит о необходимости проведения дальнейших 
научных и экспериментальных исследований по вопро-
сам сочетания ортодонтического и логопедического 
воздействия, направленного не только на нормализацию 
артикуляционного праксиса, но и на совершенствование 
функционирования артикуляционной мускулатуры сов-
местно с формированием правильного звукопроизноше-
ния при разных видах нарушений речи. 
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Articulation dyspraxia in children with speech disorders: speech therapy and medical aspects 

N. M. Babych 

Abstract. The paper deals with separate issues concerning the activation of articulatory dyspraxia. At given the fact that the number of such 
children increases every year and the usual articulation gymnastics is not enough, there is a need for the use of modern technologies from 
other sciences, in particular orthodontics, which can be used in speech therapy practice. The main causes of disturbances in sounding in 
children and the prospects of using myogymnastics as an innovative remedy for lohocorrection are presented. This article emphasizes the 
possibility and expediency of its use in working with children with articulatory dyspraxia. 

Keywords: motor skills; articulation motility; articulatory dyspraxia; ontogenesis; myogymnastics; children with speech disorders. 
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Анотація. Робота присвячена проблем формування креативності старшокласників у процесі навчання історії. У статті про-

ведено аналіз психолого-педагогічних досліджень сутності креативності, механізмів прояву креативності, закономірностей 

її формування. Креативність розуміється як потенціал, внутрішній ресурс особистості школяра, його готовність до творчої 

діяльності. На основі проведеного аналізу визначено домінуючі ознаки процесу формування креативності: мотиваційна, 

інтелектуальна, вольова, емоційна. Автор вказує на необхідність створення креативного освітнього середовища.  

Ключові слова: креативність, cтаршокласники, творча діяльність, творчі завдання. 

 

Вступ. Реалії розвитку сучасного суспільства форму-

ють запит на особистість відкриту до змін, що проду-

кує раціональні рішення різноманітних проблем, здат-

ної до саморозвитку і самонавчання в умовах глобаль-

них змін. Успішність особистості в умовах життєвих 

викликів безпосередньо залежить від креативності, 

яка забезпечує їй мобільність, самоорганізацію, адап-

тацію до змін. Це вимагає і змін в уставленій системі 

освіти, пошуку нових підходів до організації освітньо-

го процесу, отже його переорієнтацію на формування 

креативної особистості.  

Огляд публікаій з теми. Креативність особистості 

є особливим феноменом наукового аналізу, складність 

дослідження якого полягає у тому, що вона виступає 

предметом вивчення багатьох наук, зокрема філософії, 

психології, соціології, психолінгвістики, а також педа-

гогіки. Не зважаючи на це проблематика креативності 

залишається актуальною та недостатньо розробленою. 

У зарубіжних і вітчизняних дослідженнях активно 

розробляється сутність означеного поняття, понятій-

ний апарат, механізми прояву креативності, зако-

номірності її розвитку. 

Психологічні аспекти проблеми формування креа-

тивності досліджувалися в контексті: загальної теорії 

творчих здібностей та обдарованості 

(Д.Богоявлєнская, В.Дружинін, Р.Кеттелл, 

A.Матюшкін, В.Моляко, Я.Пономарьов, Б.Тєплов, 

К.Спірмен, Л.Терстоун та інші); творчого потенціалу 

(A.Матюшкін, В.Моляко та інші); креативного інтеле-

кту (Дж.Гілфорд, Е.Торренс, Б.Тєплов, В.Дружинін, 

М.Холодная та інші); розвитку творчого мислення 

(Л.Виготський, І.Лернер, С.Рубінштейн та інші); са-

моактуалізації особистості (А.Адлер, А.Маслоу, 

К.Роджерс) тощо.  

Різноманітність думок щодо поняття «креатив-

ність» і теорій креативності привели до неоднознач-

ності тлумачення цього терміна.  

Мета нашої наукової розвідки полягає у уточненні 

психолого-педагогічних аспектів формування креати-

вності старшокласників у процесі вивчення шільних 

курсів історії. Проведене дослідження дозволить нам 

виявити фактори, що впливають на ефективність цьо-

го процесу та відповідно спрогнозувати корекційні 

заходи щодо уникнення труднощів у реалізації за-

вдань формування креативності старшокласників. 

Виклад матеріалу дослідження. Увійшовши у 

психологічну науку це поняття розглядалося як функ-

ція інтелекту - дивергентне мислення (Дж.Гілфорд), а 

рівень розвитку інтелекту утотожнювався з рівнем 

розвитку креативності. Згодом, вчені, в широкому 

розумінні, стали визначати креативність як здатність 

до творчості, а саме характеристики та процеси, що 

активізують творчу продуктивність - креативність 

(Е.Фромм). Значна частина дослідників розглядає 

креативность як особистісну якість: як дивергентне 

мислення (Дж.Гілфорд, Е.де Боно, О.Тіхоміров); як 

інтелектуальну активність (Д.Богоявлєнская); як інте-

гровану якість особистості, творчий потенціал 

(А.Матюшкін, Я.Пономарьов, Н.Хазратова); як гли-

бинну особистісну властивість індивіда (В.Дружинін). 

А.Маслоу розглядає креативність як універсальну 

характеристику людини і стверджує, що вона є однією 

з характеристик самоактуалізації [10]. Згідно 

Е.Фромма, креативність – це здатність дивувати і 

пізнавати, відшукувати рішення в нестандартних си-

туаціях, спрямованість на нове і, що особливо важли-

во, вміння глибоко усвідомлювати власний досвід [8]. 

На думку С.Мєдніка креативна особистість не тільки 

пропонує велику кількість нових ідей, але й здатна 

критично їх оцінювати, вибирати найбільш раціональ-

ну і таку, що відповідає поставленій меті [11]. 

К.Роджерс креативною називає особистість, що вільно 

висловлює свої почуття, думки, здатна на незалежні 

вчинки [12]. Вирізняється, з-поміж інших, підхід за 

якого креативність, з одного боку, реалізується в про-

цесі творчості та є її мотиваційною основою (як 

суб’єктна детермінанта творчості), а з іншого, розви-

вається і формується в залежності від особливостей і 

умов протікання творчості (як об’єктивна її детермі-

нанта). Отже, креативність – це детермінанта творчого 

процесу (В.Козленко) [4]. Р.Стернберг називає креа-

тивною особистість, що здатна йти на розумний ри-

зик, готова долати перешкоди, має внутрішню моти-

вацію, толерантність до невизначеності, готовність 

протистояти думці оточуючих. Автор стверджує, що 

значно підвищити рівень креативності можливо за 

умов створення творчого середовища. Мотивація ж 

може компенсувати його відсутність і, головне, значно 

підвищити рівень креативності можливо в умовах 

взаємодії інтелекту та мотивації [13]. Отже, вчені 
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розглядають креативність як багатофакторний фено-

мен. 

У сучасних зарубіжних та вітчизняних досліджен-

нях креативність розглядається як умова саморозвитку 

на когнітивному, вольовому, моральному та поведін-

ковому рівні, потенціал, внутрішній ресурс, життєтво-

рча динамічна спрямованність особистості, що забез-

печує їй здатність до творчості, саморозвитку, успіш-

ної самореалізації у всіх сферах життєдіяльності 

(А.Адлер, Г.Балл, П.Вайнцвайг, А.Іванченко, 

Д.Лєонтьєв, С.Максименко, А.Маслоу, Р.Мей, 

В.Моляко, Г.Оллпорт, Н. Пов’якель, М.Пикерінг, 

К.Роджерс, Г.Титаренко та інші). Отже, креативність 

не можна тлумачити ні як набір деяких задатків, ні як 

сукупність певних здібностей, бо такий підхід зводить 

креативність до другорядного, малозмістовного по-

няття не вказує ні на природу, ні на сутність даного 

феномену. Аналіз досліджень вказує, що креативність 

пов’язана практично з усіма рисами особистості, може 

виявлятися у мисленні, почуттях, спілкуванні, окре-

мих видах діяльності, характеризувати особистість в 

цілому або її окремі сторони, продукти діяльності в 

процесі їх створення.  

Підсумовуючи, зазначимо, що креативність є інтег-

рована особистісна якість, суб’єктивна детермінанта 

творчих проявів у навчальній діяльності. 

З огляду на вище сказане, сформулюємо власну то-

чку зору на суть досліджуваного феномену. Ми вва-

жаємо, що креативність - це динамічна особистісна 

характеристика інтегрованого характеру, яка визначає 

здатність до творчості та є умовою самореалізації 

особистості. Креативність пов’язана практично з усіма 

рисами особистості та проявляється на різних рівнях 

(несвідомому, свідомому) як в індивідуальній діяль-

ності, так і в соціально-рольовому плані. Креативність 

- особистісно значима якість, основою якої є самоак-

туалізація, рефлексія та суб’єктивна самооцінка.  

Багаторічні напрацювання в галузі дослідження 

креативності дають підстави для побудови теоретич-

них положень відносно її розвитку. Вчені стверджу-

ють, що розвиток креативності має наступний меха-

нізм: на основі загальної обдарованості під впливом 

мікросередовища та наслідування формується система 

мотивів, особистісних рис (нонконформізм, незалеж-

ність, мотивація самоактуалізації) та загальна обдаро-

ваність перетворюється в актуальну креативність (си-

нтез обдарованості та певної структури обдарованості) 

[3]. Також підтверджена гіпотеза, що для розвитку 

креативності є сприятливими нерегламентована атмо-

сфера, демократичні відносини та приклади творчої 

особистості для наслідування. В.Дружинін визначає 

характерні риси середовища, в якому креативність 

актуалізується: невизначеність (стимулює пошук вла-

сних рішень), багатоваріантність (різноманіття мож-

ливостей для знаходження рішень, предметно-

інформаційна забезпеченість), наявність зразків твор-

чої поведінки та її результатів. Креативність є власти-

вістю, для формування якої необхідно: відсутність 

регламентації предметної активності, зразка регламен-

тованої поведінки; наявність позитивного зразка твор-

чої поведінки; створення умов, за яких відбувається 

наслідування творчої поведінки та блокуватимуться 

прояви агресивної та деструктивної поведінки; соціа-

льне схвалення, заохочення творчої поведінки [3, 

с.219]. Е.Торенс виділяє п’ять принципів, якими пови-

нен керуватися вчитель, для заохочення креативних 

проявів учнів: з повагою відноситися до незвичних 

питань; з повагою відноситися до незвичних ідей; 

показати дітям, що їх ідеї мають цінність; надати мо-

жливість для самоосвіти і заохочувати самостійність у 

навчанні; надати час, протягом якого їх ніхто не буде 

оцінювати, критикувати, що дасть змогу дитині вільно 

формулювати свої ідеї [14]. На наш погляд, ці дослі-

дження окреслюють теоретичні передумови форму-

вання креативності у процесі навчання. У науковій 

літературі активно пропагують заохочення проявів 

індивідуальності учнів, розвиток їх інтуїції й уяви, 

рефлексії, стимулювання позитивних емоцій, внутрі-

шньої мотивації тощо. Вище означене, вказує на необ-

хідність створення освітнього середовища, що проек-

тує розкриття креативності. Численні психолого-

педагогічні дослідження креативності свідчать, що 

творча діяльність та її результати напряму залежать 

від створення відповідних умов, на сам перед, творчо-

го збагаченого середовища (В.Дружинін, О.Морозов, 

Д.Чєрнілєвский та інші). Як доводять числені дослі-

дження, освітне середовище повинно характеризува-

тися вільною доброзичливою атмосферою, свободою 

та своєрідністю самовираження особистості, повно-

тою та різноманітністю інформації. 

Психологічні дослідження стали основою теорети-

чного моделювання процесу формування креативності 

у педагогіці. Розробка теоретичних основ формування 

креативності відбувалася у наступних напрямках: у 

контексті модернізації змісту освіти (М.Скаткін, 

І.Лернер, В.Краєвскій та інші), зокрема, концепції 

креативної домінанти змісту освіти (В.Краєвскій); 

організація продуктивной учбової діяльності 

(Дж.Дьюї, М.Кларін, Є.Полат); розвиток творчого 

мислення (В.Давидов, Д.Єльконін, І.Лернер); розвиток 

творчих здібностей (М.Скаткін, С.Сисоєва); евристич-

ної діяльності (А.Хуторской); теорії рішення винахід-

ницьких задач (Г.Альтшуллер, І.Верткін), досліджен-

ня творчої особистості, особистісного потенціалу 

вчителя (Н.Вішнякова, Е.Лузік, А.Морозов, 

С.Сисоєва, В.Риндак. Д. Чернілєвскій та інші). Про-

блема здатності до творчої діяльності підіймалася у 

працях українських та російських методистів, присвя-

чених проблемам навчання історії (К.Баханов, 

Л.Бюрзова, В.Комаров, О.Мокрогуз, О.Пометун, 

С.Терно, К.Умбрашко та інші) але у звязку з дослі-

дженням питань: зростання пізнавального інтересу, 

розвитку історичного мислення, формуванн умінь, що 

забезпечують набуття досвіду творчої діяльності то-

що. Більшість авторів вказують на важливість набуття 

школярами досвіду творчої діяльності як ключового 

фактору їх успішності у навчанні та утвердження 

статусу учня як самостійного суб’єкту навчальної 

діяльності. 

Як засвідчує аналіз психолого-педагогічної літера-

тури склалося два підходи до розуміння процесу фор-

мування креативності. Перший, стверджує, що креа-

тивність не може розвиватись відокремлено від інших 

якостей особистості, котрі посилюють її прояви. Не-

зважаючи на очевидну вагомість, такий підхід є дещо 

однобоким. Другий підхід розглядає креативність як 
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синтез творчої активності, готовності до саморозвитку 

та здатності до самореалізації. На наш погляд, такий 

підхід враховує індивідуиальні, вікові особливості 

учнів та передбачає комплексне вирішення завдань 

формування креативності. Досить широко у психоло-

го-педагогічній літературі розроблялось питання фор-

мування креативності дітей дошкільного й молодшого 

шкільного віку (Ю.Гільбух, В. Дружинін, В.Моляко, 

О.Матюшкін, Н.Хазратова та інші), однак у педагогіці 

існує брак наукових розвідок таких досліджень у 

більш старшому, підлітковому віці. У цей період пси-

хіка учня знаходяться в стадії активного формування. 

Більшість вчених вважають цей вік піковим у розвит-

ку творчих здібностей та пошукової активності. Ста-

ршокласників вирізняє інтенсивний розвиток логічно-

го мислення, підвищена пізнавальна активність, поява 

нових мотивів навчання - це визначальним чином 

впливає на пізнавальні процеси та інтелект у цілому та 

створює передумови самостійної творчої діяльністі 

учнів. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку 

самосвідомості старшокласника, відбувається активне 

становлення особистості. 

Зазначимо, що у процесі навчання виявляється пев-

ний діалектичний взаємозв’язок між змістом, що ви-

вчається, і розвитком особистості учня: зміст, який 

підлягає засвоєнню, з одного боку, вимагає високого 

рівня розумової діяльності, а з іншого, - спрямований 

на їх розвиток. Ефективність цього процесу, на наш 

погляд, великою мірою залежить від організаційних 

форм і методів навчання та, особливо, від творчого 

спрямування на розвиток креативного потенціалу. 

Такий підхід набуває особливої актуальності у процесі 

вивчення шкільного курсу історії. Адже історична 

освіта покликана внести значний вклад у формування 

особистості школярів через долучення до загально-

людських цінностей, поза як є основою культурного і 

морального вдосконалення. Така роль шкільної істо-

ричної освіти випливає з універсальності історії як 

науки, об’єктом вивчення якої є різноманітність фак-

тів, які мали місце на всьому життєвому шляху людс-

тва. Вивчення окремих історичних проблем, зістав-

ляння різних поглядів на поворотні події історії пок-

ликані сприяти активізації самостійності мислення, 

творчій діяльності учнів. Усе зазначене в комплексі є 

базою формування креативності старшокласників у 

процесі вивченні історії. 

Психолого-педагогічними дослідженнями, у яких 

розроблялася творча діяльность та методики розвитку 

здібностей школярів, необхідних для її здійснення, 

доведено ефективність застосування проблемних 

(творчих) завдань у процесі розвитку творчих здібнос-

тей учнів та формування їх креативності.  

У науковій літературі ми знаходимо визначення 

поняття «творче завдання» як специфічної форми 

організації навчального матеріалу, за допомогою якої 

педагог створює творчу ситуацію, прямо чи опосеред-

ковано задає мету, умови та вимоги до начальної дія-

льності, в процесі якої учні активно оволодівають 

знаннями та уміннями, розвивають особистісні якості 

[1]. Творчі задачі є джерелом, що стимулюють розу-

мову діяльність, спрямовану на самостійне оволодіння 

знаннями. Однак, у психолого - педагогічних до-

слідженнях відсутне однозначне тлумачення поняття 

«творче завдання». Так, І.Лернер ознакою творчого 

завдання вважає її пізнавальну цінність: творчим або 

проблемним завданням є самостійне рішення, що 

спрямоване на отримання нових знань [5]. В.Моляко 

творчою - визначає задачу, яка цілком є новою, 

незнайомою для суб’єкта або містить значну новизну 

та предбачає значні розумові зусилля, специальний 

пошук, знаходження нового способу її рішення [6]. У 

дослідженнях В.Андрєєва, Ю.Львової, В.Паламарчук, 

М.Скаткіна, А.Хуторського знаходимо розуміння 

творчого завдання як такого, що забезпечує оволодін-

ня учнями вміннями здійснювати творчу діяльність та 

передбачають продукування нових ідей. Нам імпонує 

позиція С.Сисоєвої, яка визначає творчу задачу (на-

вчально-творчу) як форму організації змісту навчаль-

ного матеріалу, що передбачає діяльність учня в два 

етапи: формулювання проблеми та її розв’язок. Ав-

торка вказує на необхідність, в залежності від рівня 

розвитку творчих можливостей учнів, створювати як 

репродуктивні, так і власне творчі ситуації, а тому 

інші навчальні задачі теж можуть бути спрямовані на 

розвиток творчих можливостей учнів [7].  

Узагальнюючи, зазначимо, що характерною рисою 

творчого завдання є його унікальність, суб’єктивність, 

неможливість однозначного його рішення, що полягає 

в протиріччі між ресурсами нагромадженного 

суб’єктом досвіду та унікальністю умов завдання. Під 

час виконання цих завдань передбачають наступні 

процедури творчої діяльності: самостійне перенесення 

знань і умінь, що були вже засвоєні раніше, в нову 

ситуацію; бачення нової проблеми у звичайній ситуа-

ції; бачення нової функції об’єкта; пошук альтернати-

ви рішення або способу рішення; комбінування відо-

мих способів рішення у новій ситуації. Отже, творчі 

завдання - це різноманітні за змістом і обсягом види 

самостійної навчальної роботи, які виконуються уч-

нями за вказівкою вчителя і вимагають створення 

оригінальних задумів та нових ідей, для виконання 

яких потрібно скласти нові правила розв’язку, в ре-

зультаті чого створюються об’єктивно чи суб’єктивно 

нові продукти діяльності. Практичну цінність для нас 

становить дослідження В.Моляко, суть якого полягає 

у детальному розгляді структури процесу 

розв’язування творчих завдань та методики навчання 

шляхів їх розв’язку, як важливої форми підготовки 

учнів до творчості та набуття учнями досвіду творчої 

діяльності. Автор вбачає вектор розв’язку від ситуати-

вного застосування засобів діяльності до стратегічної 

організації мислення; від матеріалізації задуму, розро-

бленого іншими, до самостійної постановки пробле-

ми; від суб’єктивної новизни продуктів до 

об’єктивної. [6]. Згідно В.Моляко, у ситуації розв’язку 

творчих завдань основу успіху становить вибір стра-

тегії розв’язку – утворення, що тісно пов’язане із тим 

сенсом, який вкладають у поняття „креативність”. 

Висновки. Отже, аналіз психолого-педагогічної лі-

тератури засвідчив, що формування креативності по-

винно здійснюватися на основі системи спеціальних 

завдань (проблемних задач), у яких прописано інстру-

ментарій та конкретизовано навчально-виховну ситу-

ацію, а також означений процес активізується за умов 

використання ігрових методів навчання, осбливо си-

туативно-рольові ігри та групової дискусії, що спря-
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мовані на розширення самосвідомості, вивільнення 

творчого потенціалу індивідуальності, активізацію 

інтелектуальних здібностей людини, посилення її 

творчих можливостей. 

У результаті проведення аналізу психолого-

педагогічної літератури, присвяченої проблемам креа-

тивності ми визначили наступні домінуючі ознаки 

процесу формування креативності: мотиваційна (усві-

домлення потреби у творчості), інтелектуальна (оригі-

нальність мислення, імпровізація, уміння презентува-

ти свої ідеї), вольова (самостійність, наполегливість), 

емоційна (позитивне налаштування на творчий про-

цес, позитивне творче середовище). 

Вище означене свідчить, що формування креатив-

ності старшокласників вимагає створення креативного 

освітнього середовища, що можливо за дотримання 

наступних педагогіних умов: стимулирования суб’єкт-

суб’єктних відносини вчителів та учнів, що проявля-

ються у демократичному стилі спілкування та атмос-

фери співробітництва (спільне визначенння мети, 

завдань та результатів уроку, спільний пошук нових 

ідей, обговорення шляхів розв’язку завдань), оптиміс-

тичній спрямованості, емоційного піднесення, особис-

тісного підхіду до учнів; спрямованість методів нав-

чання на діалогову комунікацію; забезпечення пози-

тивної мотивації; забезпеченні активної ролі учнів у 

навчальному процесі; активізація рефлексивної пози-

ції старшокласників. 

На сучасному етапі вивчення означених проблем 

нам видається перспективною робота по систематиза-

ції напрацювань, пов’язаних із вивченням креативного 

потенціалу особистості та здійснення наукового син-

тезу численних розробок науково-практичних шкіл з 

метою створення психолого-педагогічного підґрунтя 

впровадженню нових освітніх технологій, спрямова-

них на вирішення проблем формування особистості, 

готової до творчої діяльності, яка вирізняється мож-

ливостями і здатністю здійснювати цю діяльність та 

самостійно оцінювати її результати. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания 
творческой личности. – Казань, 1988. – 78 c. 

2. Богоявленская Д.Б. Интелектуальная активность и твор-
чество.- Ростов, 1982.- 185с. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.– СПб.: 
Питер Ком, 1999-368 с.  

4. Козленко В.Н. Проблема креативности личности // Пси-
хология творчества / Под ред. АЛ.Пономарева. - М.: 
Наука, 1990. - с. 131 - 148. 

5. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе 
обучения истории: Пособие для учителей. – М.: Просве-
щение, 1982. – 191 с. 

6. Моляко В.А. Психология решения школьниками творче-
ских задач. - К: Рад. шк., 1983. - 94 с. 

7. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: 
Навчальний посібник, - К.: ІСДОУ, 1994,- 112 с. 

8. Fromm E. The creative altitude / Creativity and cultivation: H. 
Anderson (Ed.). - № 7.: Harper Row, 1959. 

9. Guilford J.P. A psychometric approach to creativity. Universi-
ty of Southern California, 1986. 

10. Maslow A. The farther reaches of human nature. – N.Y. etc.: 
Penguin books, 1976. – 407 p. 

11. Mednich S.A. The associative basis of the creative process / / 
Psychol. Rewiew. 1969. № 2. P. 220-232. 

12. Rogers C.R. Forward a theory of creativity. А way of being. 
– Boston, 1961. 

13. Sternberg R. General i ntellectual ability / / Human abilities 
by R. Sternberg. 1985. P. 5-31.  

14. Torrance E. P. Guiding creative talent-Englewood Cloffs. 
N.Y.; Prentice-Hall, 1962. 

 

REFERENCES 
1. Andreev V.I. Dialectics of education and self-education of 

creative personality. Kazan,1988.-78р. 
2. Bоgоyavlenskaya D.B. Intellectual activity and creativity. - 

Rostov, 1982. - 185с. 
3. Drugynin V. N. Psychology of general capabilities.-SPb.: Piter 

Com, 1999-368 p. 
4. Коzlenkо V.N. Problem of creativity of personality // 

Psychologyа tvorthestva / А.L. Ponomarev. - М.: Nauka, 
1990. - p. 131 - 148.  

5. Lerner I.Ya. Development of thinking students in the process 
of educating of history : Manual for  

6. Мolyakо V. А. Psychology of decision by the schoolchildren 
of creative tasks.-К : Rad. shk., 1983. - 94 p.  

7. Sysoyeva S.О. Bases of pedagogical work of teacher: train 
aid, - К.: ІSDОU, 1994, - 112p. 

8. Fromm E. The creative altitude / Creativity and cultivation: H. 
Anderson (Ed.). - № 7.: Harper Row, 1959. 

9. Guilford J.P. A psychometric approach to creativity. Universi-
ty of Southern California, 1986.  

10. Maslow A. The farther reaches of human nature. – N.Y. etc.: 
Penguin books, 1976. – 407 p. 

11. Mednich S.A. The associative basis of the creative process / / 
Psychol. Rewiew. 1969. № 2. P. 220-232. 

12. Rogers C.R. Forward a theory of creativity. А way of being. 
– Boston, 1961. 

13. Sternberg R. General i ntellectual ability / / Human abilities 
by R. Sternberg. 1985. P. 5-31.  

14. Torrance E. P. Guiding creative talent-Englewood Cloffs. 
N.Y.; Prentice-Hall, 1962. 

 

Psychological and pedagogical aspects of forming of creativity of senior pupils in the history studying  
I. V. Bondar  
Abstract. In the article, some problems of modern education such as the development of creative in the process of education are 
examined. The author determines the psychological and pedagogical aspects of forming of creativity. Creative is considered to be the 
potential, internal human resources, the ability to create. On the basis of the conducted analysis certainly dominant signs of process 
of forming of creativity: motivational, intellectual, volitional, emotional. The author specifies of the necessity of creation of creative 
educational environment. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі вивчення вищої математики студентами непрофільних спеціальностей. На основі 

аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел визначено особливості вивчення невизначених інтегралів та їх вла-

стивостей у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано основні компоненти диференційованого підходу вивчення методу 

безпосереднього інтегрування. 

Вступ. Поняття інтеграла пронизує всю сучасну ма-

тематику. І не тільки це – в науках фізичного і техніч-

ного циклів знаходять застосування різні варіації ін-

теграла. Варто розкрити будь-яку книгу, що відно-

ситься до точних наук, як зустрінеться знак інтеграла 

і пропозиції, включаючи слово «інтеграл». Більш то-

го, останнім часом увійшли до ужитку такі терміни, 

як, наприклад, «інтегральна схема», «економічна інте-

грація», які прямого відношення до інтеграла не ма-

ють, але смислове навантаження зберігають і знахо-

дять широке розповсюдження в літературі і розмовній 

мові. 

Знання методів розв’язування інтегралів, вміння 

правильного вибору методу і ефективного його вико-

ристання є важливим елементом математичної освіти 

взагалі та фахової підготовки не тільки студентів фі-

зико-математичних факультетів, а й фахівців інжене-

рного профілю. 

Короткий огляд публікацій з теми. Початки інте-

гральних методів простежуються в працях Архімеда, 

що користувався ними при вирішенні багатьох геоме-

тричних завдань і доказі теорем. У книгах по історії 

математики відповідні розділи так і називаються - 

«Інтегральні методи Архімеда». Вдосконалення мето-

дів Архімеда і створення інтегрального числення, йо-

го розвиток здійснювалися в роботах Кеплера, Ка-

вальері, Торрічеллі. Паскаля, Ферма, Валліса, Робер-

валя, Барроу, Ньютона, Лейбніца, братів Якоба і Іо-

ганна Бернуллі [1] (І. Бернуллі належить термін «інте-

гральне числення»; він перший прочитав, курс лекцій 

з інтегрального числення для маркіза Лоппіталя), Ей-

лера, Коші, Рімана [1]. 

Відкриття Ньютона і Лейбніца зробило переворот в 

математиці. Якщо раніше вона була доступна лише 

вузькому кругу фахівців, які розв’язували кожне 

окреме завдання придуманими ними методами, то 

після створення алгоритму диференціального і інтег-

рального числення, застосовного до широкого круга 

завдань, математика стала інструментом в руках лю-

дей, що займаються різними дослідженнями, але що 

не володіють достатньо глибокими математичними 

знаннями. 

Після знаменного часу Ньютона і Лейбніца [2] роз-

виток ідеї інтеграла пішов в двох напрямах: інтеграл, 

що трактувався як межа деякої суми, певний інтеграл, 

набував досконалих і всеосяжних форм, знаходив все 

більше і більше застосування при вирішенні задач 

самої математики, в якій він склався, механіки, фізи-

ки, проник в технічні науки і став інструментом, не-

обхідним у всіх галузях природних наук; інтеграл як 

сімейство первісних, невизначений інтеграл, своїм 

розвитком викликав виникнення абсолютно нового 

розділу аналізу – методів інтегрування функцій, а це у 

свою чергу було зв’язано з появою функцій, не відо-

мих раніше, – клас інтегрованих функцій весь час по-

повнювався; найважливіше застосування невизначе-

ного інтеграла відноситься до інтегрування диферен-

ціальних рівнянь, складових могутнього апарату бага-

тьох наук. 

Мета статті. Розглянути теоретичні та практичні 

питанням диференційованого підходу формування 

підготовчого матеріалу під час вивчення невизначе-

ного інтегралу. 

Матеріали і методи. У диференціальному числен-

ні розв’язується задача: по даній функції ( )f x  знай-

ти її похідну (або диференціал). Інтегральне числення 

вирішує зворотну задачу: знайти функцію ( )F x , зна-

ючи її похідну ( ) ( )F x f x =  (або диференціал). Шу-

кану функцію ( )F x  називають первісною функції 

( )f x .  

Функція ( )F x  називається первісною функції 

( )f x  на інтервалі ( );a b , якщо для будь-кого 

( );x a b  виконується рівність ( ) ( )F x f x =  (або 

( ) ( )dF x f x dx= ). 

Очевидно, що первісними будуть також будь-які 

функції ( )
3

3

x
F x C= + , де C  – стала, оскільки 

( ) ( )
3

2

3

x
F x C x f x

 
 = + = = 

 
, ( )x R . 

Якщо функція ( )F x  є первісною функції ( )f x  на 

( );a b , то множина всіх первісних для ( )f x  задаєть-

ся формулою ( )F x C+ , де C  – стала. 

Функція ( )F x C+  є первісною ( )f x . Дійсно 

( )( ) ( ) ( )F x C F x f x + = = . 
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Нехай ( )x  - деяка інша, відмінна від ( )F x , пер-

вісна функції ( )f x , тобто ( ) ( )x f x = . Тоді для 

будь-якого ( );x a b  маємо 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0x F x x F x f x f x   − =  − = − = . 

Отже, ( ) ( )x F x C = + . 

Множина всіх первісних функцій ( )F x C+  для 

( )f x  називається невизначеним інтегралом від фун-

кції ( )f x  і позначається символом ( )f x dx  . 

Таким чином, за означенням ( ) ( )f x dx F x C= + . 

Тут ( )f x  називається підінтегральною функцією, 

( )f x dx  – підінтегральним виразом, x  – змінною 

інтеграції,   – знак невизначеного інтеграла. 

Операція знаходження невизначеного інтеграла від 

функції називається інтегруванням цієї функції. 

Визначимо ряд властивостей невизначеного інтег-

рала, виходячи з його визначення. 

1. Диференціал від невизначеного інтеграла, рівний 

підінтегральному виразу, а похідна невизначеного 

інтеграла рівна підінтегральній функції: 

( )( ) ( )d f x dx f x dx= , ( )( ) ( )f x dx f x

= . 

Завдяки цій властивості правильність інтеграції пе-

ревіряється диференціюванням. Наприклад, рівність 

( )2 33 4 4x dx x x C+ = + +  правильна, оскільки 

( )3 24 3 4x x C x+ + = + . 

2. Невизначений інтеграл від диференціала деякої 

функції рівний сумі цієї функції і довільної сталої: 

( ) ( )dF x F x C= + . 

3. Сталий множник можна виносити за знак інтег-

рала: ( ) ( )af x dxd a f x dx=  , 0a   – стала. 

4. Невизначений інтеграл від алгебраїчної суми 

скінченного числа неперервних функцій рівний алге-

браїчній сумі інтегралів від складових функцій: 

( ) ( )( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx =    . 

5. (Інваріантність формули інтеграції). Якщо 

( ) ( )f x dx F x C= + , то і ( ) ( )f u du F u C= + , де 

( )u x=  – довільна функція, що має неперервну по-

хідну. 

Таким чином, формула для невизначеного інтегра-

ла залишається справедливою незалежно від того, чи 

є змінна інтеграції незалежною змінною або будь-

якою функцією від неї, що має неперервну похідну. 

Так, з формули 

3
2

3

x
x dx C= +  шляхом заміни x  

на u  ( )( )u x=  одержуємо 

3
2

3

u
u du C= + .  

В інтегральному численні немає простих і універ-

сальних правил пошуку первісних від елементарних 

функцій, як в диференціальному численні. Методи 

знаходження первісних (тобто інтеграції функції) зво-

дяться до вказівки прийомів, що приводять даний 

(шуканий) інтеграл до табличного. Отже, необхідно 

знати табличні інтеграли і уміти їх розпізнавати. 

Метод інтегрування, при якому даний інтеграл 

шляхом тотожних перетворень підінтегральної функ-

ції (або виразу) і застосування властивостей невизна-

ченого інтеграла зводиться до одного або декількох 

табличних інтегралів, називається безпосереднім інте-

груванням. 

При зведенні даного інтеграла до табличного часто 

використовуються наступні перетворення диференці-

ала (операція «приведення під знак диференціала»): 

( )du d u a= + , a  – число 

( )
1

du d au
a

= , 0a   – число 

( )21

2
u du d u = , 

( )cos sinudu d u=  

( )sin cosudu d u= − , 

( )
1

lndu d u
u

= , 

( )
2

1

cos
du d tgu

u
=  

Взагалі, ( ) ( )( )f u du d f u = , ця формула дуже часто використовується при обчисленні інтегралів. 

Приклади: 

1) 
( )3

ln 3
3 3

d xdx
x C

x x

+
= = + +

+ +  ; 

2) ( ) ( ) ( )
( )

25

24 24 3 11 1
3 1 3 1 3 1

3 3 25

x
x dx x d x C

−
− = − − =  +  ;  

3) 

2
2

2 2 2

1 sin 1 1
1

sin sin sin

x
ctg xdx dx dx dx dx ctgx x C

x x x

−  
= = − = − = − − + 

 
     ; 

4) 
( )

( ) ( )
2 22

31 1 3
arcsin

23 34 3 2 3

d xdx x
C

x x

= = +
− −

  ; 
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5) ( ) ( )2 1 1 1 1 1 1
sin 6 1 cos12 cos12 cos12 12

2 2 2 2 2 12
xdx x dx dx xdx x xd x= − = − = −  =      

1 1
sin12

2 24
x x C= − +  [3]; 

6) 
( )( )

( ) ( )

( )( )

( )

( )( )

( )

( )( )

1 2 1 21 1 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

x x x xdx
dx dx dx

x x x x x x x x

− − + − +
= − = − + =

− + − + − + − +     

( )

( )

( )

( )

2 11 1 1 1
ln 2 ln 1 ;

3 2 3 1 3 3

d x d x
x x C

x x

+ −
= − + = − + + − +

+ −   

7) 
( )cossin

ln cos
cos cos

d uu
tgudu du u C

u u
= = − = − +   ; 

8) 

2 2 2 2cos sin cos sin
2 2 2 2

sin
2sin cos 2sin cos 2sin cos

2 2 2 2 2 2

u u u u

du
du du du

u u u u u uu

+

= = + =     

sin
2ln sin ln cos ln ln

2 2 2 2 2 2 2
cos

2

u

u u u u u u u
ctg d tg d C C tg C

u

   
= + = − + = + = +   

   
  ; 

9) 
( ) ( ) ( )cos cos 1 3cossinx 1 1 1

ln 1 3cos .
1 3cos 1 3cos 3 1 3cos 3 1 3cos 3

d x d x d xdx
x C

x x x x

− +
= = − = − = − + +

+ + + +       

Як бачимо, обчислення інтегралів іноді вимагає де-

якої винахідливості, так би мовити, «індивідуального 

підходу до кожної підінтегральної функції». 

Відповідні навички отримуються в результаті знач-

ного числа вправ. 

Завдання. Обчислити інтеграли методом безпосе-

реднього інтегрування: 

( )
5

6 2x dx+  

2
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5 9
dx

x +  

xdx  

22 8

x
dx

x +  

2

1

36 9
dx

x−  

( )
4

23 2x x dx+  

( )
8

5 3x dx+  

26 7

x
dx

x +  

Висновки. Отже, на основі аналізу теоретичних 

джерел, була розроблена система вправ для покра-

щення засвоєння матеріалу студентами вищих навча-

льних закладів, які мають різний рівень знань. 
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A differentiated approach to the study the indefinite integral  

M. V. Bosovskyi, A. V. Tymoshenko 

Abstract. The article is devoted to the problem of studying of higher mathematics by the students of non-core specialties. On the 

basis of the analysis, generalization and systematization of scientific sources, the peculiarities of the study of indefinite integrals and 

their properties in higher educational institutions have been determined. The main components of the differentiated approach to 

studying the method of direct integration have been substantiated.  

Keywords: the indefinite integral, the method of direct integration, the properties of an indefinite integral. 
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Анотація. У статті проаналізовано погляди науковців щодо проблеми групової взаємодії майбутніх фахівців. Розглянуто 
особливості використання групової взаємодії на заняттях з іноземної мови. Охарактеризовано дидактичні можливості кейс-методу 
і методу дискусії щодо актуалізації групової взаємодії майбутніх аграріїв у процесі вивчення іноземної мови. Встановлено, що 
використання зазначених інтерактивних методів сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, удосконалює соціально 
значущі та професійні якості майбутніх аграріїв (вміння аналізувати, працювати в команді, критично мислити, відстоювати свій 
погляд тощо). 

Актуальність проблеми групової взаємодії аграріїв у 
професійній діяльності зумовлена тим, що 
сільськогосподарська праця має колективний характер і 
її продуктивність залежить від скоординованості зусиль 
багатьох фахівців аграрної галузі. У зв’язку з цим окрім 
фахових компетентностей у майбутніх аграріїв потрібно 
формувати загальні компетентності, серед яких 
виокремлюють: здатність спілкуватися державною та 
іноземною мовами, працювати в команді тощо [5]. 
Отже, перед викладачами аграрних вишів постає 
завдання з підготовки майбутніх фахівців до 
професійного спілкування; організації, здійснення й 
налагодження продуктивної та скоординованої 
колективної діяльності, тобто до взаємодії у професійній 
діяльності, що можливе у процесі вивчення іноземної 
мови. 

Короткий огляд публікацій з теми. Зростання 
останнім часом інтересу до дослідження групової взає-
модії майбутніх фахівців зумовлено розширенням кому-
нікативної сфери, появою нових форм контактів, розши-
ренням можливостей безпосередньої й опосередкованої 
(дистанційної, віртуальної тощо) спільної діяльності. 
Групову взаємодію як засіб підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
репрезентовано в студіях таких вчених, як В. Гришин 
(організація самостійної роботи студентів у процесі 
групової взаємодії), Т. Круковська (готовність студентів 

до групової взаємодії у процесі вирішення навчальних 
загальнотехнічних задач) [3], О. Саркісова (групова 
взаємодія як умова ефективної професійної підготовки 
майбутніх викладачів економіки), Г. Шаповал 
(активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів 
ВНЗ на основі групової взаємодії) [10]. 

Протягом останніх років у працях вітчизняних 
дослідників висвітлювалися різні аспекти професійної 
підготовки майбутніх аграріїв, як-от: формування 
професійно-термінологічної компетентності 
(Л. Вікторова), формування професійної мобільності 
(Н. Кожемякіна), культурологічна підготовка 
(Н. Костриця), формування готовності до реалізації 
міжнародних фахових програм (І. Ляшенко), 
формування гуманістичної спрямованості (Н. Нерух), 
підготовка до професійного спілкування в іншомовному 
середовищі (Ю. Ніколаєнко), підготовка до 
управлінської діяльності (В. Свистун), формування 
професійної спрямованості (Л. Сподін), професійна 
підготовка на засадах компетентнісного підходу 
(С. Штангей) тощо. 

 Водночас аналіз стану розробки різних аспектів 
означеної проблеми засвідчив недостатнє дослідження 
питань, що пов’язані з актуалізацією групової взаємодії 
майбутніх аграріїв у процесі вивчення іноземної мови. 

Мета статті – проаналізувати шляхи актуалізації 
групової взаємодії майбутніх аграріїв під час вивчення 
іноземної мови. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети 
дослідження були використані такі загальнонаукові 
методи, як аналіз педагогічних джерел з проблеми 
дослідження; узагальнення і синтез наукового знання 
щодо шляхів актуалізації групової взаємодії майбутніх 
фахівців. 

Результати та їх обговорення. Процес входження 
майбутнього фахівця у соціум, його професійна 
адаптація відбувається через взаємодію з іншими. 
Особистість не може формуватися поза суспільством, 
поза соціальною взаємодією. Упродовж свого життя 
людина функціонує в різних соціальних групах, які 
забезпечують умови для самореалізації її як особистості. 
Безперечно, розвиток майбутнього фахівця як 
особистості «залежить від характеру взаємодії з іншими 
людьми, яка забезпечує його активність і контроль над 
власною поведінкою, що узгоджується із соціальними 
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Вступ. Сучасний етап соціально-економічного розвитку 
України вимагає значного підвищення кадрового 
потенціалу країни на основі інновацій у системі вищої 
освіти, важливим складником якої є підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх аграріїв. Безумовно, 
рівень підготовки майбутніх аграріїв повинен 
відповідати сучасним вимогам ринку праці та 
роботодавців. Агропромисловий комплекс має потребу 
у фахівцях, які володіють необхідними компетенціями 
для виконання функцій у професійній діяльності, зі 
знанням іноземної мови, що сприяє підвищенню їхньої 
мобільності та конкурентоспроможності на 
міжнародному ринку праці. Розвиток контактів із 
закордонними партнерами щодо постачання 
сільськогосподарської техніки, посівного матеріалу та 
добрив, участь у міжнародних бізнес-проектах вимагає 
від майбутніх аграрїів не лише якісної іншомовної 
підготовки, але й уміння співпрацювати, налагоджувати 
взаємодію тощо. 



нормами, ролями, соціальними установками партнерів із 
взаємодії» [9, с. 284]. 

Існіє декілька підходів до трактування поняття 
«взаємодія». Так, у соціальному контексті взаємодія 
розглядається як здійснення дій, спрямованих на 
виникнення відповідної реакції з боку партнера. 
Особливість взаємодії полягає в тому, що людина 
виступає як суспільна, активна істота. Л. Орбан-
Лембрик визначає взаємодію як взаємозалежний обмін 
діями, організацію людьми взаємних дій, спрямованих 
на реалізацію спільної діяльності [6]. 

У психології під взаємодією розуміється і 
інтерактивний аспект спілкування, і діяльність індивіда, 
і вид активності загалом. Розглядаючи взаємодію як 
інтерактивний аспект спілкування, Г. Андрєєва визначає 
останню умовним терміном, що позначає 
характеристику тих компонентів спілкування, які 
пов’язані із взаємодією людей, із організацією їхніх 
спільних дій («обмін діями»), що дозволяють партнерам 
реалізувати (спланувати) спільну для них діяльність [1]. 

Прихильники ідеї єдності діяльності та спілкування 
(Д. Ельконін, І. Зимня, О. Леонтьєв та ін.) розглядають 
взаємодію як організацію взаємопов’язаних дій, 
спрямованих на реалізацію спільної діяльності. 
Спілкування розуміється як сукупність зв’язків і 
взаємовпливів суб’єктів, що виникають у процесі їхньої 
спільної діяльності в умовах безперервного обміну 
інформацією. Досягнення мети у спільній діяльності 
неможливе без спілкування; водночас результативність 
взаємодії суттєво залежить від комунікативних 
здібностей суб’єктів. 

У педагогіці зміст взаємодії пов’язують зі 
спілкуванням у різних сферах життя, результатом 
спільної діяльності, розвитком діалогу між сторонами 
взаємодії, конкретними вміннями діяти в різних 
ситуаціях, співробітництвом з іншими. Як зазначає 
А. Мудрик, в основі взаємодії лежить співробітництво 
як спосіб інтеграції наукового знання і практичних умінь 
у процесі спільної діяльності, що є відправним пунктом 
соціального життя людей [4]. Учений акцентує увагу не 
лише на результаті взаємодії людей один із одним, але й 
на процесі, розглядаючи взаємодію як діалог, який 
вимагає терпимості до ідей, незначних недоліків 
партнера, уміння слухати тощо. Так, у процесі діалогу 
студенти вчаться слухати один одного, приймати іншу 
точку зору, поступатися, знаходити аргументи тощо. 

Готовність і вміння вести діалог, вступати в 
співробітництво є найважливішими складовими 
навчання. Тому організація взаємодії в освітньому 
процесі і як діяльність, і як результат навчання є одним 
із напрямів сучасної освітньої науки і практики. 
Особливої уваги заслуговує роль малих груп, що 
організовуються в освітньому процесі з метою взаємодії. 

В освітньому процесі групова взаємодія 
співвідноситься з такими поняттями, як «групова 
робота», «форма організації навчальної діяльності», 
«групова організація навчання», «групова навчально-
пізнавальна діяльність», «спільна навчальна діяльність» 
тощо. 

Дослідниця А. Шаповал розглядає групову взаємодію 
як спосіб організації навчання, при якому студенти 
активно та інтенсивно спілкуються один із одним, 
обмінюючись інформацією, та як тип соціальних 
взаємовідношень студентів, що складаються в процесі 

спільної навчально-пізнавальної діяльності. На її погляд, 
включення окремого студента в групову взаємодію 
дозволяє студентам проявити себе в системі стійких і 
активних міжособистісних зв’язків, що 
опосередковуються змістом, цінностями та сенсом 
спільної навчально-пізнавальної діяльності [10]. 

Групова взаємодія, відповідно до погляду 
Т. Круковської, проявляється у поєднанні потреб «для 
себе» і «для інших» в умовах взаємовпливу мотивів, 
цілей і змісту соціально значущої діяльності. 
Застосування технології групової взаємодії, на думку 
дослідниці, сприяє розвитку особистісних якостей, а 
саме: приймати цілі групової взаємодії, ідентифікувати 
їх з особистими цілями; узгоджувати розподільні та 
суміщені функції, тобто вибудовувати у суворій 
послідовності порядок їх виконання за певною 
програмою, що враховує діяльність кожного учасника; 
приймати позицію іншого як рівноправну зі своєю 
особистою позіцією; встановлювати взаємозв’язок у 
групових діях, що дозволяє використовувати набуті 
знання, навички та вміння у процесі прийняття 
групового рішення [3]. 

Найважливішими напрямами формування групової 
взаємодії студентів є створення сприятливого соціально-
психологічного клімату, атмосфери творчості. Так, 
освітній процес вишу, у ході якого майбутні фахівці 
набувають соціальні навички, напрацьовують основи 
комунікативної діяльності, розвивають здібності до 
творчого пошуку рішень, актуалізують свій особистий 
досвід, має створювати сприятливі умови для організації 
групової взаємодії. 

На думку В. Сластьоніна, вивчення саме 
гуманітарних дисциплін передбачає наявність 
найважливіших індивідуальних процесуальних 
характеристик (різнобічність знань і умінь, 
самостійність, творчий потенціал, унікальність), які 
стимулюють прагнення до взаємодії, співпраці, 
спілкування [8]. Вважаємо, що вивчення гуманітарних 
дисциплін, зокрема іноземної мови, майбутніми 
аграріями має бути спрямоване на формування в них 
професійно значущих якостей, що сприяють здійсненню 
ефективної комунікації, формуванню вмінь взаємодії у 
процесі здійснення професійних завдань. 

Слід зазначити, що результативність та ефективність 
вирішення професійних завдань залежать не лише від 
індивідуальних якостей і вмінь фахівця, але й від його 
готовності до взаємодії, вміння включатися у спільну 
діяльність на рівні партнерства, співробітництва, 
співтворчості. Гуманітарна освіта сприяє формуванню 
готовності майбутнього фахівця до взаємодії з іншими в 
процесі обміну цінностями, способами діяльності та 
шляхами самореалізації. Отже, викладачам 
гуманітарних дисциплін необхідно володіти 
технологіями навчання, що передбачають активне 
залучення діяльності студента до структури процесів 
саморозвитку. 

Щодо ефективних організаційних форм навчання, що 
сприяють взаємодії майбутніх аграріїв у процесі 
вивчення іноземної мови, вважаємо за необхідне 
використовувати інтерактивні методи, оскільки 
сучасний освітній процес у виші характеризується 
широким застосуванням зазначених методів. 

Інтерактивність (від англ. «interaction» – взаємодія) у 
навчанні розглядають як взаємодію учасників освітнього 
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процесу, перебування у режимі бесіди, діалогу, спільної 
діяльності. Інтерактивні методи ґрунтуються на таких 
принципах, як взаємодія, активність, опора на груповий 
досвід, наявність зворотнього зв’язку. Основним 
завданням використання інтерактивних методів є 
«занурення студентів у реальну атмосферу 
співробітництва задля вирішення проблемних ситуацій і 
формування професійних навичок і якостей 
майбутнього фахівця» [2]. Так, студенти тренують 
соціальні навички, необхідні для конструювання 
взаємодії у системі діяльності. 

Основною формою інтерактивних методів є діалог 
(полілог), тобто багатостороння комунікація. 
Організація діалогічного спілкування зумовлює 
взаєморозуміння, взаємодію, спільне вирішення завдань 
під час вивчення іноземної мови. У процесі 
багатосторонньої комунікації студенти отримують 
можливість ділитися своїми думками, враженнями в 
межах певної теми, розповісти про власні висновки й 
вислухати думки інших учасників навчального процесу 
[7]. Організаційні форми, що засновані на спілкуванні, 
діалозі, зіставленні різних поглядів, сприяють 
формуванню толерантності, поважного ставлення до 
іншої думку, розуміння важливості існування різних 
підходів, сприйняттю різнодумства всередині групи. 

Охарактеризуємо основні інтерактивні методи 
навчання щодо актуалізації групової взаємодії майбутніх 
аграріїв у процесі вивчення іноземної мови. 

Наприклад, кейс-метод (або аналіз конкретних 
ситуацій). В основі методу «кейс-стаді» (від англ. «case» 
– ситуація, випадок) лежить опис конкретної 
професійної діяльності, тобто моделюється професійний 
процес у реальних умовах відповідно до змісту 
навчання. Групі студентів пропонується проаналізувати 
конкретний випадок, що описує реальні події 
(ситуацію). Після ознайомлення з кейсом студенти 
обговорюють його в малих групах, визначають 
теоретичні передумови конфлікту, відповідають на 
питання. Зазначений інтерактивний метод 
характеризується колективною пізнавальною 
діяльністю, яка передбачає різноманітні прийоми: 
«мозковий штурм», обмін думками, обговорення, 
міжособистісну взаємодію, що зумовлює активну 
комунікацію. Навчання у співробітництві, робота в 
команді, колективні способи навчальної роботи 
забезпечують вимушену пізнавальну активність і 
високий рівень навчальної комунікації студентів. Самя 
ця стратегія сприяє формуванню у майбутніх фахівців 
комунікативного досвіду, досвіду співпраці, узгодження 
інтересів і позицій, спільного прийняття рішень тощо. 

Метод кейсів може успішно використовуватися на 
заняттях з іноземної мови, оскільки є комплексним і 
містить всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, 
читання, говоріння та письмо. Змістом кейсів можуть 
бути різноманітні тексти професійного спрямування, 
статті з газет, журналів, відео- й аудіоматеріали тощо. 
Проте результат застосування кейс-методу залежить не 
лише від матеріалу кейсу, але й від бажання та 
можливостей у студентів щодо ведення комунікації. 

Використання кейс-методу при вивченні іноземної 
мови передбачає створення атмосфери реальної 
практики вирішення конкретних професійних завдань; 
формулювання єдиної мети, принципів групової роботи 
зі створення оптимального рішення. Ця освітня 

технологія дає студентам можливість поставити себе на 
місце фахівця, який зіткнувся з необхідністю прийняття 
рішення. 

Вирішуючі ситуаційні завдання, майбутні аграрії 
напрацьовують власний досвід, необхідний для 
майбутньої професійної діяльності. Цей досвід є 
важливим, оскільки зазвичай більшість професійних 
завдань у аграрній галузі вимагає взаємодії з іншими 
людьми. Отже, у навчальному кейсі майбутні аграрії 
набувають таких професійних навичок: вчаться 
розподіляти завдання, налагуджувати спілкування 
(співпрацювати), приймати обґрунтовані рішення, нести 
спільну відповідальність за їх виконання й кінцевий 
результат. 

Дискусії в малих групах також є ефективним методом 
при актуалізації взаємодії майбутніх аграріїв під час 
вивчення іноземної мови. Дискусії належать до 
комунікативних вправ, які містять розгорнутий обмін 
думками, повідомленнями, враженнями, оцінними 
судженнями. Дискусійна форма спілкування дозволяє 
органічно інтегрувати знання студентів із різних галузей 
при вирішенні проблеми, дає можливість застосовувати 
у момент мовлення сформовані мовні засоби, необхідні 
для вираження думок. 

Дискусія передбачає обговорення спірної теми, 
зіткнення поглядів, а також більшу самостійність 
учасників комунікативного процесу. Взаємодія у диску-
сії будується не просто на послідовних висловленнях, а 
на змістовно спрямованій самоорганізаціі – тобто звер-
ненні студентів один до одного для поглибленого й різ-
нобічного обговорення ідей, точок зору. Технологія нав-
чання у дискусії є важливим засобом пізнавальної діяль-
ності студентів: дискусія сприяє розвитку критичного 
мислення, дає змогу визначити власну позицію, поглиб-
лює знання з даної проблеми. 

Саме інтерактивна природа дискусії сприяє форму-
ванню необхідних майбутньому аграрію вмінь: чітко 
формулювати думку, висловлювати власну точку зору, 
аналізувати інформацію, відбирати необхідні факти, 
вибудовувати їх у логічній послідовності, дискутувати й 
відстоювати власну позицію, висувати аргументи й 
контраргументи. У процесі дискусії формується 
професійна культура майбутніх аграріїв, критичне 
мислення майбутнього фахівця, розвивається 
толерантність. Обговорення проблемних питань сприяє 
формуванню у студентів уміння установлювати 
міжособистісні зв’язки. Майбутні аграрії набувать умінь 
толерантно ставитися до інших учасників взаємодії; 
проявляти терпимість до думок, поведінки інших; 
поважати думку опонента, прагнути зрозуміти його; 
виявляти стриманість і самокритичність, уміння з 
гідністю визнавати недоліки своєї аргументації. 

Отже, використання методу дискусії під час вивчення 
іноземної мови сприяє активізації пізнавальної 
діяльності майбутніх аграріїв, засвоєнню досвіду 
групової взаємодії, а також розвитку толерантності, 
комунікативних умінь. 

Висновки. Професійна підготовка майбутніх аграріїв 
має враховувати необхідність формування готовності 
студентів до групової взаємодії. Організація навчальної 
діяльності майбутніх аграріїв під час вивчення іноземної 
мови на основі групової взаємодії дозволяє розвивати у 
студентів вміння включатися у спільну діяльність на 
рівні партнерства, співробітництва, співтворчості. У 
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результаті дослідждення визначено ефективні методи 
навчання щодо актуалізації групової взаємодії майбутніх 
аграріїв у процесі вивчення іноземної мови. Так, 
охарактеризовано особливості використання кейс-
методу і методу дискусії. Встановлено, що використання 

зазначених інтерактивних методів сприяє активізації 
пізнавальної діяльності студентів, удосконалює 
соціально значущі та професійні якості майбутніх 
аграріїв (вміння аналізувати, працювати в команді, 
критично мислити, відстоювати свій погляд тощо). 
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Actualization of Group Interaction of Future Agrarians During Foreign Language Study 

T. M. Fomenko 

Abstract. The article deals with the analysis of the views of scientists on the problem of group interaction of future specialists. Group 
interaction is considered as a means to increase the effectiveness of professional training of future specialists. The actuality of the problem of 
group interaction of agrarians in their professional activities is due to the fact that agricultural work is collective in nature and its productivity 
depends on the coordination of efforts of many specialists in the agrarian sector. The professional training of future agrarians should take into 
account the need to form students’ readiness for group interaction. Organization of educational activities of future agrarians during foreign 
language study on the basis of group interaction allows students to develop their ability to be engaged into common activities at the level of 
partnership, cooperation and co-creation. As a result of the study, effective teaching methods have been identified in order to update the 
group interaction of future agrarians in the process of learning foreign language. So the features of use of group interaction in foreign 
language classes are highlighted as well. The didactic possibilities of the case-method and the method of discussion on actualization of group 
interaction of future agrarians during the process of foreign language study are also described. It is established that the use of these interactive 
methods facilitates the activation of cognitive activity of students, improves socially important and professional qualities of future agrarians 
(ability to analyze, work in a team, think critically, defend one’s own view etc.). 

Keywords: group interaction, future agrarians, interactive methods, cooperation, foreign language study. 
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Abstract. The national value education in Ukraine currently goes about a set of values, attitudes, behaviours and competencies that a 

society aspires to transmit to its upcoming generation (National value education curriculum (2004). Its content holds Ukraine educa-

tors’ special interest for several reasons. Firstly, despite officially presented, National value education curriculum at the majority of 

schools is not used as statutory guidance. That consequently leads to conclusion about no unified school quality standards for value 

education to fulfill. Secondly, due to 2016 school reform ‘Nova Ukrainska shkola’ (New Ukrainian school), lots of educators’ and 

scholars’ concerns are related to triad ‘parents – school – community’ cooperation which implementation is sufficiently influenced 

by reminiscences from previous paradigm from one hand (e.g. learning outcomes at schools remain as priority; class-room discus-

sions lack contemporary relevant issues for youth; extra curriculum activities in comparison to Western countries are artificial, as 

well as insufficient; authoritarian classroom management still prevails), and the objective antinomy within Ukraine population from 

other (e.g. poor social status of a teacher, societal problems such as corruption, nepotism, migrant intensification among youth, do 

have strong negative influence on new generation outlook). As far as recent Ukrainian education system is on its molding stage and 

value education content is its starting point for discussion, elapsed experience of school value education development in western 

countries, where educational ‘know-hows’ occurred progressively, makes a particular interest.  

Keywords: upbringing, value education, character education, moral education, vyhovannia, the content of value education. 

 

Introduction. Although education as a social institution 

is as old as a history of humankind, the idea of intentional 

value education theorizing has been relatively new. In 

fact, the main turnover in education worldwide – on val-

ues – has been a result of the variety of person interdisci-

plinary studies reconsidered in the course of 20th century. 

They gave the comprehension that neither exquisite man-

ners, nor good education, although these are also mean-

ingful, but moral adequacy in acts, interaction and atti-

tudes is what indeed needed for wellbeing. Much more it 

becomes relevant in times of blurred norms and propa-

ganda we face today, when person’s clear self-

determination is obligatory. In this light, contemporary 

schooling and value education as its integral part require 

not only strictly static knowledge of descriptive and nor-

mative nature, but tend to be promotive and reflective, 

involving learners to feel, care and experience.  

Needless to say, that ‘value mode’ in the 21st century 

classroom obviously differs from what and how it was in 

the past. Despite the varieties of its interchangeable 

names and approaches offered by educators-theorists, 

contemporary value education is intentionally organized 

under the logo ‘kalocagathia on nation values’. When 

educational contents comprise ‘wholesome core’, univer-

sal, national values and criteria of morality with the stress 

on appropriate interactions (i.e. ideas, emotions and voli-

tion impulses exchange). 

For better understanding novelties in educational prac-

tice, this article is aimed to explore the genesis of value 

education from the maximum generalizing point.  

Historical background of value education develop-

ment. Historically, upbringing as a multifaceted phenom-

enon that coordinates human development has passed a 

number of milestones. From simple mastery of a younger 

generation to intentional joint activity of different institu-

tions. Each era broadcasted its socio-positive descriptors 

which increased over time or weakened, directly affecting 

morals, ideology and, consequently, the content of value 

education (in broad sense) by variety of its international, 

previous and modern terms (moral education, character 

education, PSHE, value education etc., vyhovannia (re-

cent term in Ukraine). Simply put, knowledge of previous 

generations was reconsidered, certain traditions were 

preserved or vice versa – rejected. The same relates to 

present day schooling that is searching the ways for pro-

social youth’s becoming in the 21st century.  

Undoubtedly, Classical Greek paideia (education, child 

rearing) laid a symbolic ground for Western value educa-

tion curriculum.  

Having borrowed lots from previous (Babylonian, 

Phoenician, Egyptian) cultures, ancient Greeks managed 

to form their own original systems with Athens and Spar-

ta on its first rank. Despite social regime that assumed 

education of some [4, p.18] and obvious variations in 

childrearing approaches (the Athenians placed the intel-

lectual improvement on an extreme, whereas Lacedaemo-

nian’s lifestyle was laborious [16, p. 256], both systems 

were oriented toward ‘kalocagathia’ or what is recognized 

today as well-round education. Denoting integration of 

aesthetic ‘kalos’, beautiful and ethical ‘agathos’, good, in 

classic world this concept was given a great weight, dis-

tinguishing person’s status and background. Intellectual 

refinement, either athletics and sporting activities were 

considered equally cherished in male rearing (female did 

not receive formal education, except Sparta) alongside 

with aspiration for beauty that the Greeks found in arts. 

Notably, when it came about music that at that time also 

covered drama, lyrics and dancing. As Plato said, ‘with-

out converse to Muses… a soul becomes weak, deaf and 

blind leaving a man to be ignorant, rude, without grace or 

politeness’ [4, p.29]. But besides philosophy of ‘harmony 

and symmetry’ in education the Greeks also put great 

importance on knowing civic rights and responsibilities. 

That was carried out in Athenian ephebia and much more 

vividly in Spartan agoge.  

Surpassing all other Greek poleis by the law-abiding 

nature of its citizens – ‘laws and intentionally instituted 

poverty by Lycurgus were stronger than kings’ [12 p. 70], 

[16, p. 256] – Sparta embodied a model of an ideal city-

state for all others with accordingly constituted educa-
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tional content. With no defensive walls around the polis, 

the Lacedaemonians (inhabitants of Sparta) represented 

its ‘walls’ [5, p.76], hence, educational emphasis was 

placed on solid sense, character building, and surely mili-

tary skills. 

With the Roman expansion the sophisticated Greek 

classical traditions became Latinians’ trophy, who eagerly 

adopted a lot of ideas and skills from Greeks. Over the 

time, although, the Greek idealism in educational content 

swiftly declines. Mainly due to utilitarian life approach of 

Romans. As an example it is illustrated in ‘Satyricon’ 

[13], where Echion – the old clothes dealer, expresses a 

desire to teach his son the law or the craft, because ‘it 

(law) has bread and butter’. Another example is Roman 

politician Cicero, who in his younger years was dubbed as 

‘Greek’, ‘scholar’ (Cicero was fluent in Greek) [15]. That 

proves Romans’ inferior attitude towards Greek educa-

tional standards and focus primarily on practical applica-

tions.  

Thus, deistic world perception, citizenship qualities, 

harmonious development of privileged class individual 

with further utilitarian life approach in Roman society 

were decisive factors in Greek-Roman society that deter-

mined the content of youth’s upbringing.  

After the fall of Rome new impulses of upbringing 

strengthen the medieval religious mono pedagogy. As a 

consequence of Romans’ persecution of believers, antique 

values were notably denied at the early transitional peri-

od. It is no surprise that antique attachment to scholarship 

and education gradually began degenerating and was left 

soon in oblivion. The educational process (referred to as 

informal) coincided with a spiritual mission and was 

conducted in the form of non-institutionalized apprentice-

ship. The knighthood implied a boy preceding training as 

a page or armor bearer, the clergy required a preceding 

service at the monastery with learning religious practices 

and doctrines, a craft suggested artisan apprenticeship. 

Hence, education in Middle Ages was limited by theolog-

ical dogma, was practically oriented, defined by corporate 

pedagogical subculture i.e. peasant, chivalrous, church, 

city, etc. [9, p. 197]. The limitations were also applied for 

certain characters traits. Particularly, it was only aristoc-

racy who could be attributed with nobility, courage, cour-

tesy. Whereas commonly desired today qualities as ambi-

tion, critical thinking, independence were atypical, with-

out any value at all. These qualities were not only difficult 

to realize but also to express [6, p.12].  

The breakthrough restrictions that for centuries con-

cealed the desire to observe and study the world occurred 

in the Renaissance. The time when medieval conscious-

ness was awaken by heliocentric theory, antique works 

renewal, Arabic philosophy with its close materialistic 

position, the rise of literature in vernacular and many 

more novelties. Correspondingly, innovation that contrib-

uted to society modernization reshaped people’s view on 

upbringing. That resulted in emergence of ‘human manu-

facture’ concept. Theory of such matter was put forward 

namely by humanists, who initiated discussions of well-

rounded education: V. da Feltre offered daring for his 

times secular advance in curriculum such as swimming, 

dancing, fencing and horse riding. Erasmus comprehend-

ed the sufficiency of teaching manners and etiquette: ‘the 

child should be educated in piety’. And…: ‘the basis of 

polite behavior is moral principles’. Montaigne demanded 

to place effort in education on child judgment – ‘to form 

sound and sensible mind’ [4, p. 97-100]. Finally, Come-

nius who incorporated kalacogathia on Christian virtues 

in ‘Magna Didactica’ became a cornerstone in the whole 

Western pedagogy history.  

Another remarkable phenomenon in the Renaissance 

that drastically influenced education debates was the 

emergence of subjectivism. For instance, derived from 

medieval ‘taxes/ duties’, the term ‘character’ began to 

correlate in the 12th century with the individual trait, de-

noting morality [8, p.206].  

Thus, advances in the Renaissance initiated theoretical 

utopia for value education based on religious and secular 

motives. Although the idea of well-rounded education 

was welcomed with enthusiasm, it was not enough to 

implement it into practice due to ‘immature’ mass percep-

tion of a child as a sort of material to work with: tabula 

rasa, wax, blank sheet [2, p. 199]. Upbringing literally 

meant disciplining. Moreover, little was done in practice 

to advocate or physically save a child, especially when it 

went about the poor.  

Two centuries later, the humanists’ educational thought 

was expanded in more radical way by the Enlightenment 

philosophers and educators (R. Descartes, J.J. Rousseau, 

D. Diderot, F. Voltaire, I. Kant, J. Pestalozzi, A. 

Diesterweg ) who laid the stress on ‘liberal, national, 

secular, egalitarian, progressive values and ideas’ [17, 

p.3.]. Among prominent influential works dedicated to 

upbringing, undoubtedly, J.J. Rousseau’s treatises. He set 

the idea of natural education and individual sensibility of 

child, laying the foundation for child-centered education 

further. Rousseau’s view was shared and refined by other 

philosophers and educators who put into practice the idea 

of proactive schooling (e.g. self-government, gymnastics, 

work, excursions in schools of philanthropists’; Tolsoy’s 

peasant school), the concept of culture conformity (A. 

Diesterweg’s ‘man is my first name, the German is the 

last’), J. Herbart’s idea of personal potential and civic 

attitudes; J. Dewey’s problem-based learning. 

As in the Renaissance, the enrichment of the psycho-

logical thesaurus (namely, by the introspective terms: 

apathy, loneliness, sensitivity, boredom, selfishness, 

despair, sentimentalism, sensibility) at that time also 

widened educational polemics in terms of positive, 

supportive learning [8, p. 206]. 

Thus, the intellectual and cultural movement in West-

ern Europe during the Enlightenment achieved ‘victory of 

pragmatism over dogmatism’ with the institutionalized 

schooling as a result. A step forward was attained by 

formal integration of upbringing into education, supple-

mented with proto modern concepts and values, common 

in contemporary western pedagogical systems (nation-

state idea, secularism, the idea of growth etc.). 

The beginning of the XX century that coincided with 

acute social confrontation in Europe (the World Wars) 

was marked with attention to value theory (H. Lotze, F. 

Nietzsche, W. Windelband, H. Rickert etc.). It cast some 

doubt upon essential life principles assessing human 

deeds such as humanism, civilization, culture [7, p.289]. 

The relationship between education and other fields of 

study at that time became close, defining a new type – 

education of anthropocentric type with emphases on a 
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‘child – society – values’ triad. As Y. Korchak [10, p.20] 

noted, ‘the state demands patriotism, the church demands 

faith, the employer demands honesty, but it is all humility 

.... education without a child in it does not exist’.  

In the post-war time significant contribution to peda-

gogical theory and practice was done by psychologists (K. 

Rogers, G. Allport, A. Maslow, F. Dalton, D. WinnikotO. 

Lazursky, L. Vygotsky, B. Ananiev, B. Myasishchev, O. 

Leontiev, O. Zaporozhets, L. Bozhovich, etc.) who added 

the experimental method, reinforced by pragmatism and 

optimism, stimulus-reaction on a cultural basis [1, p. 23]. 

A large part of the research in the context of child devel-

opment fell on humanistic psychology (A. Maslow, C. 

Rogers, G. Allport) that defined ‘interpersonal interac-

tions’, ‘facilitation’, ‘attitudes’, ‘self-actualization’ as its 

main concepts. As a result, a new direction of pedagogy – 

humanistic pedagogy was founded.  

In this direction the global pedagogy with common 

problems and values moved in post-industrial period, 

when the systems theory was established and fixed. Ac-

cordingly, new interdisciplinary background complicated 

the content of value education as integrative part of 

schooling, shifting the emphasis on learners socialization 

and enculturation [7, p. 289]. Since early 90’s intentional 

value education under variety of its names spread through 

many countries. The educational content in many coun-

tries comprise of civic, moral, cultural, religious, envi-

ronmental etc. values to think about, to experience and to 

be engaged with [11]. What has actually been a determine 

guideline in modern democratic societies recently.  

A perspective from Ukraine. To avoid ambiguity in 

this paper, we incline to the use the term value education 

as equivalent to Ukrainian ‘vyhovannia’ , as it reflects the 

most precisely the essence of activities and intentions 

provided in modern Ukraine school. 

Contrary to Western countries, where educational pro-

jects occurred coherently, Ukraine education system went 

through a number of socio-political barriers (historically 

at different times there were politically and culturally 

different governments – Lithuanian, Polish, and Russian) 

that considerably influenced the overall Ukraine educa-

tional policy and, in turn, the Ukraine national educational 

ideal. In fact, ‘national’ (language, culture, Ukraine intel-

lectuals) in Soviet schools used to be correlated either 

with nationalistic, something/someone to stay away from, 

either minor or rustical. This vision was deeply engraved 

in Soviet learners’ consciousness coming close with 

communist propaganda, then-appropriate school chil-

drearing approaches (use of guilt, criticizing), imperative 

russification of the Ukrainians due to which Ukrainian 

pedagogue for a long time remained forcibly deprived of 

its cultural fundamentals. Hopefully, without any pro-

spects on its own land, Ukrainian educational projects 

were developed in diaspora (I. Ohiyenko, H. Vashchenko, 

S. Siropolko, E. Zharsʹkyy). It is no surprisingly, that 

since 1991 Ukraine independence, theorists’ interest to 

national educational ideal issue, its genesis (first formu-

lated by H. Vaschenko) with global trends taken into 

account was reemerged.  

In the early 2000s to innovative educational projects 

that comprehend the maintenance of Ukraine education as 

a system, one should include ‘the Ukrainian ideal’ and 

‘the Values Code of Contemporary Ukrainian Education 

and development (by Omelian Vishnevsky), ‘the National 

value education curriculum for children and adolescence’ 

(collective works under supervision of Ph.D. Ivan Bekh) 

and derivated from that ‘Basic guidelines for value educa-

tion (grades 1-11)’. In these agenda value education has 

been defined as a system of interiorized values and quali-

ties of the growing generation, which are manifested in 

precious attitude of learners to society, state, people, envi-

ronment, work, the Self. ‘Precious attitude’ is attached to 

supportive, caring, emotionally positive disposition. Since 

2004 National curriculum, attitudinal approach in Ukrain-

ian research papers has been fixed, still dominating in 

papers of the last decade.  

With the beginning of new educational reform (‘Nova 

Ukraiska shkola’) in 2016 intended to improve past prac-

tices, schools in Ukraine today have the task to form, to 

mediate, and firmly establish democratic values and 

norms in their students. Values education is not taught as 

a specific subject, it is integrated with social studies, 

physical education, humanities; and it is also expressed in 

the informal curriculum.  

The following trends in Ministry of education docu-

ments regarding schooling and value education are being 

monitored: the establishment of value pluralism, stress on 

competencies and character traits development (is not 

new idea in Ukrainian pedagogy (K. Ushinslyi and 

H.Vashchenko publications on character education), 

school encouragement in programs design [18].  

Unfortunately, despite the school extra curriculum ac-

tivities are much enjoyed by nearly all the students, value 

education is still viewed by majority of parents and learn-

ers as a low status study. Among factors that significantly 

affect value education at schools are: artificial school 

climate, social pathology toleration (bullying, social ine-

qualities); the lack of relevant class-room discussions; 

minor attention to arts, music, sports; poor school-

community cooperation. 

Conclusion. Despite views on teaching ethics and 

morals at different times were variable, relying on differ-

ent dominants, in the 21st century theories on value educa-

tion tend to be neither monistic, nor deterministic. What 

emphasized is interaction of biological, social and psy-

chological components in person’s development and real 

practices vs abstract-ideological theory [3, p.58].  

Considering multinational, multicultural, and mobile 

world we live in, it is clear that contemporary value edu-

cation is more that rules to know and terms to clarify, it 

extrapolates beyond classroom with a diverse range of 

values to experience and act upon. Undoubtedly, crucial 

role and responsibility is allotted to all stakeholders – 

learners, parents, community and the state, as all of them 

are the ‘wheels of the same vehicle’. 

With the regard to new education reform undergoing in 

Ukraine, we believe, one should not neglect in the name 

of rationality the educational ‘achievements’ (either new, 

or the best) in truly democratic societies, where youth 

prosocial school activities, practices and strategies are 

resourceful and successfully applied on sound basis. We 

consider theoretical and practical research in this direc-

tion, as necessary. 
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Анотація. Питання формування професіонала надзвичайно актуальні у ХХІ столітті. У статті аналізується ступінь усвідомле-

ності професійного самовизначення абітурієнтів і його вплив на формування особистості майбутніх фахівців. Авторка вважає, 

що одним із головних завдань системи вищої освіти є наразі цілеспрямована робота щодо формування особистості майбутніх 

фахівців із обов’язковим урахуванням їхнього більш пізнього включення у процес професійної підготовки. 

Метою даної статті є аналіз мотивів вибору професії 

сучасними абітурієнтами та впливу такої мотивації на 

ефективність освітньої діяльності вищого навчального 

закладу. 

Короткий огляд публікацій за темою. Формуванню 

та розкриттю окремих сторін особистості студента у 

процесі підготовки висококваліфікованого фахівця 

присвячені дослідження багатьох провідних вітчизня-

них та іноземних учених. Психологічні та психофізичні 

особливості студентів вивчали Б.Г. Ананьєв [5], 

І.С. Кон [6], В.Т. Лісовський [7], В.В. Рибалка [8] та ін. 

Особливу увагу вивченню психофізичного розвитку 

студентів, його проявів в умовах індивідуальної і коле-

ктивної діяльності приділяв Б.Г. Ананьєв [5]. Розвиток 

Б.Г. Ананьєвим діагностики психофізіологічних функ-

цій, станів і властивостей особистості надає сучасним 

педагогам інформацію про можливості всебічного ви-

вчення діяльності та розвитку студентів, а також «чин-

ників і умов, які визначають продуктивність і успіш-

ність їхньої діяльності, залежність від розвитку та 

вплив на розвиток, вплив на структуроутворення лю-

дини» [5, с. 26]. На думку Б.Г. Ананьєва, у вищому 

навчальному закладі відбувається «перетворення моти-

вації, усієї системи ціннісних орієнтацій, з одного боку, 

та інтенсивне формування спеціальних здібностей у 

зв’язку з професіоналізацією, з іншого» [5, с. 7]. 

Серед наукових досліджень, присвячених вивченню 

соціально-психологічного портрету студентства пев-

ний інтерес викликає робота Л.Я. Рубіної [9]. Специфі-

чними рисами студентства, детермінованими особли-

востями життєдіяльності, характером навчання і став-

ленням до своєї професійної підготовки, Л. Рубіна 

вважала свідоме орієнтування студентів на отримання 

вищої освіти та високої професійної підготовки. За 

даними, які радянська соціолог наводить у своїй роботі 

«Советское студенчество. Социологический очерк», 

половина студентів приймає рішення про вступ до ви-

щого навчального закладу за три-чотири роки до всту-

пу, біля третини – за рік і менше. Стосовно вибору пе-

вної спеціальності, а отже, і конкретного вищого нав-

чального закладу, то, за її ж даними, більшість студен-

тів (близько 60,00 %) визначаються лише за рік чи 

менше до вступу. Ті, хто обрав спеціальність за три-

чотири роки до вступу, складають лише одну четверту 

частину опитаних [9, с. 84–86]. Дані, отримані в науко-

вому дослідженні Л. Рубіної, базуються на аналізі осо-

бливостей студентства другої половини минулого сто-

ліття. Однак, твердження Л. Рубіної про те, що «профе-

сійна орієнтація студентства відбувається пізніше, від-
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Вступ. Загальновідомо, що основним завданням си-

стеми вищої освіти будь-якої країни є підготовка висо-

кокваліфікованих фахівців для народного господар-

ства. Проте, світові глобалізаційні процеси трансфор-

мують це завдання-мінімум у найактуальніші виклики, 

які постають перед вищою школою. Це – підготовка не 

просто фахівця, здатного забезпечити стале функціону-

вання галузі, а конкурентоспроможного професіонала, 

який забезпечить швидкий розвиток економіки країни 

та перебування її серед провідних економік світу. Одна 

із проблем у реалізації такого завдання для системи 

вищої освіти України постає уже на етапі проведення 

вступної кампанії: найбільш популярні професії серед 

вступників не є найбільш затребуваними для економіки 

країни. За результатами вступу 2017 року найпопуляр-

нішими спеціальностями серед вступників в Україні 

стали «Філологія», «Право», «Менеджмент», «Меди-

цина», «Комп’ютерні науки», «Туризм», «Середня 

освіта», «Психологія», «Економіка», «Інженерія про-

грамного забезпечення» [1]. Під час вступної кампанії 

2018 року збільшено держзамовлення на вчителів, фа-

хівців із IT, аграрних та природничих наук, математики 

та статистики [2]. Однак, статистика вступної кампанії 

2018 року свідчить, що найбільш популярними серед 

абітурієнтів залишалися право, філологія, середня осві-

та, менеджмент та медицина [3]. Вибір професії – чи не 

головний вибір у житті людини, який для кожного ок-

ремого індивіда часто означає вибір власної долі. Не 

буде перебільшенням сказати, що вибір майбутньої 

професії – це та точка, в якій перетинаються інтереси 

особистості та суспільства, де можливе та необхідне 

поєднання особистих і загальносуспільних інтересів. 

Ступінь усвідомленості та розуміння мотивів власного 

професійного вибору студента впливає на його став-

лення до навчальної діяльності та на стиль навчання 

студента, а, отже, на ефективність опанування майбут-

ньої професії, на якість підготовки випускника ВНЗ до 

майбутньої професійної діяльності, на результативність 

роботи ВНЗ й ефективність усієї системи вищої осві-

ти [4]. За нашим переконанням, зазначене вище свід-

чить про значущість дослідження ступеня усвідомле-

ності професійного вибору для забезпечення ефектив-

ної освітньої діяльності ВНЗ.  



повідно, вона є менш стабільною і може в майбутньому 

привести до розчарування в обраній професії. До того 

ж таке професійне самовизначення відбивається на 

ставленні студентів до навчання, зниженні якості про-

фесійної підготовки» [9, с. 86–87], залишається актуа-

льним дотепер. Висловимо власне переконання, що у 

навчально-виховній роботі вишу та в процесі форму-

вання професіоналів цю особливість студентства не 

можна ігнорувати.  

Результати та їх обговорення. Наше дослідження, 

проведене на базі Державного економіко-

технологічного університету транспорту ще в 2001–

2005 рр., засвідчило наявність подібних проблем серед 

першокурсників [цит. за 10]. Так, менше однієї п’ятої 

частини студентів приймали рішення про вступ до ви-

щого навчального закладу більше, ніж за рік до вступу. 

Відсоток студентів, які вирішили вступати до вищого 

навчального закладу за рік до вступу, коливався у ці 

роки від 33,30 % до 73,60 %, а відсоток студентів, які 

остаточно визначилися менш, ніж за рік до вступу, був 

значним і коливався від 18,40 % до 51,00 % [Там само]. 

У 2010 р., щоб виявити зміни у ставленні до свого про-

фесійного вибору та проаналізувати їхню динаміку, ми 

провели аналогічне опитування серед першокурсників 

НУХТ (64 особи) та ДЕТУТ (79 осіб). Це опитування 

показало, що у 2010 р. переважна більшість першокур-

сників визначилася, де отримувати вищу освіту, приб-

лизно за два роки до закінчення школи – 59,38 % (сту-

денти НУХТ) і 46,94 % (вступники ДЕТУТ). За рік до 

вступної кампанії із майбутнім вишем визначилися 

31,25 % студентів НУХТ і 30,61 % студентів, які всту-

пили до ДЕТУТ. Зіставляючи отримані дані із даними 

2001-2005 рр., ми зробили висновок, що абітурієнти 

2010 р. характеризувалися загалом більш серйозним 

ставленням до професійного самовизначення, проте 

констатувати наявність високого ступеня свідомості 

професійного самовизначення серед студентства було 

б некоректним [11]. 

Актуалізація проблеми забезпечення економіки Ук-

раїни висококваліфікованими фахівцями (в тому числі 

й інженерами) спонукала нас звернутися до поперед-

нього досвіду і провести аналогічне описаним вище 

опитування вступників 2018 року на спеціальності ін-

женерно-технічного профілю. Загалом в опитуванні 

узяли участь 86 студентів першого року навчання Дер-

жавного університету інфраструктури та технологій 

(м. Київ). За нашими даними 30,23 % вступників ви-

значилися із майбутньою професією більше, ніж за два 

роки до вступу. За два роки до вступу у своєму виборі 

вищого навчального закладу визначилися 37,21 % 

вступників. І менше, ніж за рік до вступу свій вибір 

зробили 32,56 % респондентів. 

Важливою передумовою формування особистості 

професіонала є мотивація професійного самовизначен-

ня, оскільки саме мотивація впливає на ставлення сту-

дентів до навчання (читай – до опанування своєї про-

фесії). Мотивація вибору студентами спеціальності 

завжди була неоднорідною. Так, за даними вже цито-

ваного дослідження Л. Рубіної, більшість студен-

тів (64,80 %) свій вибір професії пояснили її відповід-

ністю своїм здібностям, майже 50,00 % – указали на 

можливість отримати «цікаву роботу» [9, с. 87–89]. 

Проте серед причин вибору вищого навчального закла-

ду зазначалися і такі: «відсутність інших варіантів», 

«наближеність інституту до місця проживання», «ная-

вність гуртожитку», які авторка соціологічного дослі-

дження визначає як випадкові фактори вибору навча-

льного закладу [Там само].  

Результати дослідження, проведеного нами у 2001–

2005 рр., свідчать, що недостатньо свідомо здійснили 

вибір своєї майбутньої професії від 50,00 % до 80,00 % 

студентів [10, с. 72]. Упродовж 2001–2005 рр. частина 

студентів, які зробили вибір майбутньої професії сві-

домо, коливалася від 5,20 % до 20,50 % (мотивом їх-

нього професійного самовизначення є бажання «бути 

інженером»), переважно свідомим, на нашу думку, був 

вибір професії у студентів, частина яких складала від 

16,90 % до 34,20 % (мотив – «бажання мати вищу (тех-

нічну) освіту»). Байдужість до обраної професії вияви-

ли менш, ніж 0,50 % студентів (від 0,30 % до 0,45 %) 

[10, с. 73–74]. У 2010 р. проведене нами опитування 

показало наступне: 1) 35,94 % першокурсників НУХТ 

(економічний профіль) і 41,78 % студентів, які вступи-

ли до ДЕТУТ (інженерно-технічні спеціальності), на-

звали мотивом вибору ВНЗ «бажання отримати прес-

тижну професію»; 2) другим за значущістю мотивом 

вибору ВНЗ у студентів було «бажання отримати вищу 

освіту»; 3) третім в ієрархії мотивів вибору ВНЗ студе-

нти НУХТ указали «бажання заробляти справжні гро-

ші» (9,38 %), а студенти ДЕТУТ – «бажання стати ін-

женером» (13,92 %); 4) «бажання заробляти справжні 

гроші» займає четверте місце за значущістю в ієрархії 

мотивів вибору ВНЗ у студентів ДЕТУТ (10,13 %), для 

студентів НУХТ це – «бажання батьків, щоб я тут на-

вчався» (6,25 %) і «бажання мати нових друзів» 

(6,25 %) [11, с. 392–401]. 

Проводячи обробку результатів опитування першо-

курсників 2018 р., усі відповіді були нами об’єднані у 

декілька груп залежно від узагальнюючої характерис-

тики відповіді. Так, мотив вибору вищого навчального 

закладу та профілю майбутньої професійної діяльності 

– «бажання бути інженером» (20,93 %), на нашу думку, 

можна вважати виявом свідомого професійного само-

визначення студентів. Сюди ж ми віднесли відповідь 

респондента «бажання мати улюблену професію» 

(1,16 %), подану як власний варіант. Мотив «бажання 

мати вищу освіту» (32,56 %) ми вважаємо свідченням 

переважно свідомого вибору професії (сприйняття ви-

щої освіти як цінності, безперечно, є позитивним, але 

чи бачать ці студенти себе інженерами в майбутньому 

?). Мотиви «бажання мати престижну професію» 

(25,58 %), «бажання мати розповсюджену професію» 

(2,33 %) і «бажання заробляти справжні гроші» 

(6,98 %) ми відносимо до недостатньо свідомого само-

визначення, здійсненого на основі суб’єктивних крите-

ріїв вибору майбутньої професії. Мотиви «бажання 

батьків, щоб я тут навчався» (3,49 %), «бажання мати 

нових друзів» (0 %) чи «бажання уникнути служби в 

армії» (6,98 %) є свідченням відсутності свідомого ви-

бору професії, оскільки цей вибір базується на потребі 

вирішення власних психологічних і соціальних про-

блем. Відповіді на кшталт «мені однаково, де вчитися» 

або «у мене не було іншого вибору» ми, як і у поперед-

ніх дослідженнях, вважали показником відсутності 

свідомого вибору професії. 

У таблиці 1 представлено результати проведених у 
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різні періоди опитування серед студентів-

першокурсників у відсотках від загальної кількості 

опитаних, що ілюструє ступінь усвідомленості свого 

професійного самовизначення сучасними студентами.  
 

Таблиця 1. Ступінь усвідомленості студентами свого професійного самовизначення 

№ 

 Часові межі дослідження 

2001-2005 рр. 2010 р. 2018 р. 

Кількість респондентів (у %) 

325 (ДЕТУТ) 79 (ДЕТУТ) 86 (ДУІТ) 

1 свідомий вибір професії  5,20–20,50 % 13,92 % 22,09 % 

2 переважно свідомий вибір професії  16,90–34,20 % 17,72 % 32,56 % 

3 недостатньо свідомий вибір професії  50,00–80,00 % 54,44 % 34,88 % 

4 відсутність свідомого вибору професії 0,30–0,45 % 6,33 % 10,47 % 
 

Загалом, можна стверджувати, що кількість вступ-

ників до вишів із мотивацією свідомого та переважно 

свідомого вибору професії у 2018 р. значно збільшила-

ся порівняно із попередніми роками. Певну тривогу 

викликає паралельне збільшення частки абітурієнтів, 

що байдуже ставляться до обраної професії чи обрано-

го вищого навчального закладу. Однак, як свідчать 

цифри, більшість студентів усе ще здійснює вибір своєї 

майбутньої професії недостатньо свідомо, а отже, 

об’єктивно не включається у навчально-виховний про-

цес одразу після вступу до вищого навчального закла-

ду. Цілеспрямоване і систематичне проведення проф-

орієнтаційної роботи у школі, безперечно, забезпечу-

вало б утворення особистісно-значущого сенсу вибору 

професії, певну професійну спрямованість, готовність 

до активної діяльності щодо формування власної про-

фесійної компетентності та культури. Але порадником 

щодо вибору майбутньої професії (за даними наших 

педагогічних інтерв’ювань) найчастіше стають батьки, 

родичі, друзі та знайомі, які послуговуються фінансо-

во-економічними та власними індивідуально-

світоглядними аргументами. Додатковим підтверджен-

ням цієї тези ми вважаємо переважаючий показник 

(47,2 %) мотиву «бажання заробляти справжні гроші» 

серед респондентів – вступників на спеціальності, 

пов’язані з комп’ютерними науками та застосуванням у 

різних галузях економіки ІТ технологій.  

Висновки. Дослідження мотивації абітурієнтів щодо 

ступеня свідомого вибору професії, проведені нами у 

різні часові періоди, носять власне не соціологічно-

репрезентативний характер, а виявляють характерні 

для абітурієнтського загалу панівні тенденції. Однак, 

виявлення таких тенденцій, їхній аналіз та пошук шля-

хів подолання їхніх негативних впливів є надзвичайно 

актуальними і на сьогоднішньому етапі розвитку сис-

теми вищої освіти України. Спираючись на викладене 

вище можна сформулювати такі висновки: 

1. За сучасних умов розвитку суспільства як ніколи 

раніше актуальним є питання формування особистості 

фахівців, у якій поєднуються високий професіоналізм, 

інтелігентність, соціальна зрілість і творчий пошук. 

Але на практиці аналіз якості підготовки майбутніх 

спеціалістів у вишах України свідчить, що багатьом з 

них бракує самостійності, ініціативи, винахідливості, 

уміння творчо підходити до складних проблемних си-

туацій у нових умовах господарювання.  

2. Такий стан справ, на нашу думку, складається і 

через недостатню увагу в системі освіти України до 

рівня умотивованості та ступеня усвідомленості про-

фесійного самовизначення молодої людини. У цьому 

контексті для забезпечення результативності роботи 

ВНЗ необхідні переосмислення змісту та методів осві-

ти та виховання сучасного спеціаліста, його професій-

ної компетентності та культури, розробка і послідовна 

реалізація гуманістичної концепції викладання. Голов-

ним завданням вищої школи залишається пошук і ви-

користання таких ефективних, дійових і активних 

форм, методів, принципів навчально-виховного впли-

ву, які б максимально враховували вимоги сучасного 

етапу розвитку суспільства щодо рівня професійної 

підготовки та особистості фахівця, органічно вписува-

лись у нову модель вищої школи, сприяли б інтеграції 

вишу, виробництва та науки. Адже саме це – постійно 

діючий чинник ефективності освітньої діяльності ви-

щого навчального закладу. 
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Profession choice motives of entrance candidates’ as a factor of efficient educational activities of a higher education institution 

S. A. Isaienko  

Abstract. The issues of specialists’ forming still keep being of high topicality in the XXI c. In the article the problem of future special-

ists’ personality forming in the present conditions of higher professional education system development in Ukraine has been analyzed. 

The author considers the work aimed at future specialists’ personality forming to be one of the main tasks of professional education sys-

tem. 

Keywords: conscious professional choice, motivation, future specialists’ personality, pedagogical influence, efficient educational ac-

tivities. 
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Анотація. Останні роки до студентських аудиторій приходять першокурсники, які мають достатній рівень теоретичних знань з 
хімії, оскільки вони пройшли незалежну атестацію з предмету у вигляді ЗНО. Однак, теоретичні знання їм часто не вдається успіш-
но застосувати в нових умовах навчання, для вирішення конкретних практичних завдань при вивченні професійно спрямованого 
курсу медичної хімії. Тому перехід до інноваційних технологій, зокрема, застосування компетентнісного підходу при вивченні 
предмету допомагає долати ці труднощі. Також гостро постає проблема зростання розриву між великим обсягом призначених до 
вивчення знань та можливістю студентів до їх ґрунтовного засвоєння і застосування, тобто формування відповідних компетенцій із 
предмету. Підвищення ефективності навчання можна досягти залученням студентів до самостійної навчально-дослідницької діяль-
ності, мета якої – розвиток розумових здібностей, реалізація творчого потенціалу, озброєння майбутніх фахівців уміннями і навич-
ками самостійно здобувати знання, вирішуючи завдання, які постають перед ними. При вивчення предмету «Медична хімія» застосо-
вуємо різні форми навчання, зокрема і такі, що носять дослідницький характер, сприяють розвитку спеціальних компетенцій. При цьому 

важливою є роль викладача, оскільки він організовує і спрямовує самостійну роботу студентів, допомагає і корегує за потреби їх дії.  

Ключові слова: медична хімія, компетентнісний підхід, студенти медичного вузу, самостійна науково-дослідна робота. 
 

Вступ. Головним завданням системи медичної освіти 
була і залишається якість підготовки лікарів на усіх ета-
пах становлення спеціаліста [1, с. 37]. Міжнародні стан-
дарти в медичній освіті, які були прийняті Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я та Всесвітньою медичною 
асоціацією, серед різних вимог до сучасних медичних 
навчальних програм зазначають, що необхідно формува-
ти у студентів не тільки наукові знання, а і критичне 
мислення; інтенсивно навчати практичних навичок у 
реальних умовах [2]. У Законі України “Про вищу осві-
ту” визначаються основні напрямки реформування меди-
чної освіти згідно із стратегічною метою – привести 
підготовку спеціалістів до міжнародних освітніх станда-
ртів [3]. У Національній доктрині розвитку освіти зазна-
чається про орієнтацію освіти на підготовку конкуренто-
спроможних на європейському та світовому ринках праці 
спеціалістів, які матимуть необхідні для цього знання, 
навички та компетенції. У зв’язку з цим, основною вимо-
гою до вищих медичних навчальних закладів України є 
впровадження нових підходів, які забезпечать якісну 
професійну підготовку майбутніх лікарів. Таким підхо-
дом є компетентнісно-орієнтоване навчання, яке у широ-
кому розумінні полягає в засвоєнні майбутніми спеціалі-
стами теоретичних знань і використання цих знань для 
вирішення конкретних практичних завдань, які виника-
ють у професійній діяльності [3, 4, 5].  

Мета – узагальнення досвіду колективу кафедри біо-
логічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка 
Івано-Франківського національного медичного універси-
тету з впровадження компетентнісного підходу при ви-
вченні студентами-першокурсниками предмету “Медич-
на хімія”. 

Основна частина. Останні роки до студентських ау-
диторій приходять першокурсники, які мають достатній 
(а значна частина навіть високий) рівень теоретичних 
знань з хімії, оскільки вони пройшли незалежну атеста-
цію з предмету у вигляді зовнішнього незалежного оці-
нювання. Однак, достатні чи навіть добрі теоретичні 
знання їм часто не вдається успішно застосувати в нових 
умовах навчання, для вирішення конкретних практичних 
завдань при вивченні професійно спрямованого курсу 
медичної хімії. Проблема відірваності теоретичних знань 
та їх практичного використання для вирішення нестанда-
ртних задач і проблемних ситуацій є типовою для тради-

ційної освіти, яка була панівною ще до недавнього часу. 
Тому перехід до інноваційних технологій, зокрема, за-
стосування компетентнісного підходу при вивченні пре-
дмету допомагає долати ці труднощі. Загальновизнаним є 
поділ компетенцій на загальні та професійні (спеціальні). 
Загальні компетенції – це ті, які необхідні для успішної 
діяльності у будь-якій сфері, наприклад, уміння працю-
вати з літературою, інформаційними джерелами, логічно 
і чітко формулювати свою думку, узагальнювати, виок-
ремлювати головне, здатність працювати в групах, тощо. 
Як зазначає програма з дисципліни, предметом вивчення 
«Медичної хімії» є озброєння студента медика знаннями, 
необхідними для розуміння функцій окремих систем 
організму, взаємодії організму із навколишнім середо-
вищем, а також вміннями використовувати різноманітні 
кількісні розрахунки для аналізу тих чи інших процесів [6]. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Медична 
хімія» є формування у студентів знань про основні типи 
хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-
хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності 
організму. Студенти повинні вміти застосовувати хімічні 
методи кількісного та якісного аналізу, вміти класифіку-
вати хімічні властивості та перетворення біонеорганіч-
них речовин в процесі життєдіяльності організму. Осно-
вними завданнями при вивченні дисципліни «Медична 
хімія» в медичному університеті є створення фундамен-
тальної наукової бази майбутніх лікарів у розумінні ними 
загальних фізико-хімічних закономірностей, що лежать в 
основі процесів життєдіяльності людини [6]. 

Дисципліна повинна забезпечити набуття студентами 
інтегральної компетентності: здатності розв’язувати 
типові та складні спеціалізовані задачі та практичні про-
блеми у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень. Також передбачається розвиток загальних 
компетенцій, зокрема, здатності застосовувати знання в 
практичних ситуаціях, до вибору стратегії спілкування; 
здатність працювати в команді; навички міжособистісної 
взаємодії, навички використання інформаційних і кому-
нікаційних технологій; здатність до абстрактного мис-
лення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучас-
но навченим; здатність оцінювати та забезпечувати як-
ість виконуваних робіт, визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків, тощо. 
Важливою є спеціальна (фахова, предметна) компетенція 
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– здатність до оцінювання результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень [6]. 

З перших занять, вивчаючи біологічну роль біогенних 
елементів в організмі людини, першокурсники викону-
ють завдання самостійної позааудиторної роботи, які 
передбачають опрацювання значного за обсягом матеріа-
лу, пошуку інформації у наукових джерелах, що сприяє 
розвитку загальних компетенцій. Одночасно, на кожному 
практичному занятті студенти у групах виконують лабо-
раторні роботи, які мають навчальний або дослідницький 
характер, сприяють розвитку спеціальних компетенцій. 
Зокрема, виробляють навички роботи із лабораторним 
посудом та обладнанням, практично навчаються шляхом 
титрування визначати концентрацію розчинів, кислот-
ність шлункового соку людини. Після таких експеримен-
тальних досліджень студенти вивчають склад шлунково-
го соку в нормі та за умов патологій, їх цікавить як впли-
вають окремі компоненти на рН шлункового соку, які 
методи застосовують для визначення кислотності та за 
яких умов проводять визначення, а також як інтерпрету-
вати результати досліджень за різними методиками. 
Здобувши достатній рівень практичних навичок у вико-
нанні лабораторних робіт, студенти отримують завдання 
дослідити буферну ємність та рН буферів, що дозволяє 
глибше, на молекулярному рівні розуміти кислотно-
основний стан крові, механізми функціонування біохімі-
чних буферних систем організму, явища ацидозу та алка-
лозу. На наступних заняттях студенти експериментально 
in vitro моделюють осмотичні процеси, коагуляцію коло-
їдних розчинів різними електролітами, стабілізацію ему-
льсій гідрофільними та гідрофобними емульгаторами – 
подібні процеси відбуваються в організмі та будуть ви-
вчатися пізніше у курсі фізіології, патофізіології. Перші 
наочні уявлення про захисну дію білків та інших антико-
агулянтів, про умови утворення колоїдів та будову міцел, 
про кінетичні закономірності ферментативних процесів, 
про хелатні комплекси та їх будову і властивості, про 
різні за природою та ефективністю адсорбенти студенти 
отримують, виконуючи експеримент і формуючи почат-
ки спеціальних компетенцій, які поглибляться на наступ-
них курсах.  

Важливою компетенцією лікаря є вміння аналізувати 
біохімічні показники гомеостазу організму, розуміти 
спосіб їх подачі та методи визначення. Початки форму-
вання її відбуваються, коли студент виконує визначення 
катіонів, аніонів з допомогою якісних реакцій, хроматог-
рафічних методів; визначає рН розчину потенціометрич-
но, іншим методом; користуючись термодинамічними 
даними складає харчовий раціон для людей із різними 
енерговитратами. При цьому важко переоцінити роль 
викладача [7], оскільки саме він організовує і спрямовує 
самостійну роботу студентів, допомагає і корегує за пот-
реби їх дії.  

Іншим важливим етапом у реалізації компетентнісно-
го підходу є обговорення із студентами результатів вико-
наних ними лабораторних досліджень. Студенти-
першокурсники охоче виконують експериментальні 
роботи, із задоволенням відпрацьовують практичні нави-
чки роботи із лабораторним обладнанням. Однак про-
блемою багатьох із них, особливо у перші місяці навчан-
ня, є обґрунтоване пояснення виконаного дослідження на 
основі теоретичних знань. На перших заняттях аналіз та 
узагальнення викликають труднощі у більшості студен-
тів, їм важко теоретично обґрунтувати отримані резуль-
тати, адже звертають увагу лише на ті явища чи зміни, 

які спостерігали в експерименті. Поступово, у діалозі з 
викладачем, доповнюючи один одного, студенти навча-
ються глибше проникати у суть проблеми, застосовувати 
набуті теоретичні знання для пояснення результатів екс-
перименту. Саме так формується критичне мислення, 
спостережливість, уміння аналізувати і узагальнювати, 
що сприяє успішному оволодінню матеріалом. 

Підвищення ефективності навчання можна досягти за-
лученням студентів до самостійної навчально-
дослідницької діяльності (СНДД), мета якої – розвиток 
розумових здібностей, реалізація творчого потенціалу, 
озброєння майбутніх фахівців уміннями і навичками 
самостійно здобувати знання, вирішуючи нові, проблем-
ні завдання, які постають перед ними. СНДД студентів у 
рамках вивчення медичної хімії охоплює різні форми 
навчання: виконання лабораторних робіт та пояснення 
експерименту на основі здобутих теоретичних знань 
шляхом самостійного пошуку, розв’язування ситуацій-
них задач на занятті, вирішення завдань, що містять еле-
менти проблемного пошуку, нетипових задач, реферу-
вання наукової літератури та підготовка повідомлень з 
конкретної теми, тощо. Для багатьох студентів першого 
курсу характерний початковий (емпірично-інтуїтивний) 
рівень СНДД, на якому студент здобуває навички опра-
цьовувати наукову літературу та робити самостійні ви-
сновки. Однак, окремі студенти проявляють достатній 
(дослідницько-логічний) рівень СНДД, у них сформована 
потреба до наукового пошуку, інтерес до предмету, вони 
володіють достатніми знаннями, щоб виконувати досить 
складні завдання. Тому роль викладача [7, 8] полягає в 
умінні врахувати особливості та вибрати оптимальні для 
кожного студента види СНДД, поєднувати індивідуальні 
та групові форми роботи, бути організатором системати-
чної самостійної пошукової роботи студентів.  

Для активізації СНДД студентів з медичної хімії ви-
кладачами кафедри біологічної та медичної хімії імені 
академіка Г. Бабенка Івано-Франківського національного 
медичного університету розроблено Робочі зошити, які 
допомагають студентам медичного та стоматологічного 
факультетів організувати і систематизувати свою самос-
тійну роботу з предметів, які викладаються на кафедрі. 
Індивідуальні робочі зошити друкуються у типографії 
університету, у них систематизовано завдання різного 
ступеня складності: від простих репродуктивних (тести ІІ 
та ІІІ рівня складності) до складних розрахункових, ситу-
аційних та проблемних задач, які потребують логічного 
мислення та додаткового пошуку інформації [8]. Також 
до кожної теми наведено методики виконання лаборато-
рних робіт, які студенти будуть самостійно виконувати 
на занятті. До кожної експериментальної роботи наведе-
но ряд запитань, які спонукають студента до наукового 
пошуку, до застосування теоретичних знань для пояс-
нення виконаного дослідження. Під час самостійної по-
зааудиторної роботи, підготовки до заняття студенти, 
керуючись завданнями Робочого зошита, мають змогу 
глибше опрацювати теоретичні положення відповідної 
теми, шукаючи відповідь на проблемні та нестандартні 

запитання і завдання.  
Досвід показує, що студенти-першокурсники охоче 

виконують експериментальні роботи, із задоволенням 
відпрацьовують практичні навички роботи із лаборатор-
ним обладнанням як на практичному занятті, так і в про-
цесі підготовки до заняття. Однак проблемою багатьох із 
них, особливо у перші місяці навчання, є обґрунтоване 
пояснення виконаного дослідження на основі здобутих 
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теоретичних знань. Застосування системи завдань для 
самостійної позааудиторної роботи, які наведено в робо-
чих зошитах, за умов систематичного і сумлінного вико-
нання їх студентом, поступово покращує і прискорює 
формування знань, умінь та навичок із медичної хімії, 
формує загальні компетенції майбутнього фахівця і за-
кладає основи розвитку спеціальних компетенцій медика. 
Студент розвиває своє мислення, ініціативність та здобу-
ває вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна позааудиторна та науково-дослідна робота 
студентів оцінюється на кожному занятті шляхом захис-
ту протоколів виконаних досліджень, а також у кінці 
модуля як результат виконаної індивідуальної роботи. 
Оцінюючи самостійну позааудиторну та аудиторну ро-
боту кожного студента у кінці заняття, застосовуємо такі 
критерії до оцінки: якість знань (повнота, глибина, конк-
ретність, чіткість, тощо); здобуті та відпрацьовані прак-
тичні навички при виконанні експерименту; уміння ана-
лізувати, порівнювати, виокремлювати суттєве у розгля-
нутому на занятті матеріалі, а також встановлювати при-
чинно-наслідкові звя’зки, узагальнювати. Індивідуальна 

робота оцінюється максимальною кількістю балів, якщо 
студент виконав під керівництвом викладача наукове 
дослідження і доповів про результати на студентській 
науково-практичній конференції, працює в студентсько-
му науковому гуртку або був переможцем чи учасником 
Всеукраїнській олімпіаді з медичної хімії, яка відбува-
ється щорічно. Досвід показує [8], що студенти, які дося-
гають відмінних і добрих результатів за рейтинговими 
показниками з предмету, в майбутньому досягають хо-
роших результатів і з інших предметів. Загальні і спеціа-
льні компетенції, які активно почали формуватися у них 
ще з першого року навчання, у наступні роки активно 
розвиваються, стаючи добрим підгрунтям що забезпечує 
їх подальше успішне навчання та професійне формування.  

Висновок. Отже, реалізація компетентнісного підходу 
при викладанні медичної хімії розвиває базові компетен-
ції студентів медичного та стоматологічного факультетів, 
необхідні для подальшого успішного навчання та форму-
вання конкурентоспроможних на європейському та сві-
товому ринках праці фахівців, які матимуть необхідні 
для цього знання, навички та компетенції. 
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Experience in introducing a competency approach in the study of medical chemistry  
N. S. Khopta 

Abstract. In recent years, new students come to the students' classrooms who hade a sufficient level of theoretical knowledge of chemistry, since 
they have passed an independent certification of the subject in the form of external testing. However, they can not successfully apply theoretical 
knowledge in the new learning environment, to solve specific practical problems when studying a professionally oriented course of medical 
chemistry. Therefore, the transition to innovative technologies, in particular, the application of a competent approach in studying the subject helps 
to overcome these difficulties. Also, the problem of increasing the gap between the large volume of knowledge intended to study and the ability of 
students to thoroughly assimilate and apply them, that is, the formation of appropriate competences from the subject, is also acute. Increasing the 
effectiveness of learning can be achieved by involving students in independent educational and research activities, the purpose of which is the 
development of mental abilities, the realization of creative potential, the equipping of future specialists with the skills and abilities to independently 
acquire knowledge, solving the tasks that face them. When studying the subject "Medical Chemistry" we use different forms of training, which are 
of a research nature, promote the development of special competences. In this case, the role of the teacher is important, as he organizes and directs 
the independent work of students, helps and adjusts, if necessary, their actions. 

Keywords: Medical Chemistry, Competency approach, Students of medical college, Independent Research work. 
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Аннотация. В статье проанализированы данные относительно оценки физической подготовленности студентов, в течение 

учебного года посещавших секционные занятия по оздоровительному фитнесу. На основании результатов тестирования 

охарактеризована динамика физических качеств студентов и подтверждено повышение уровня их физической подготовлен-

ности. Проведенное исследование свидетельствует о том, что секционные занятия с оздоровительного фитнеса для студен-

тов положительно влияют на развития физических качеств и повышения физической подготовленности  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, физические качества, 

физические упражнения, студенты, оздоровительный фитнес, секционные занятия. 

 

Введение. В современном мире с его тенденцией к 

урбанизации человек испытывает меньшие физиче-

ские нагрузки, вследствие чего его мышечная система 

работает не в полную силу, что негативно отражается 

на функционировании других систем организма [1; 

10]. В этой связи особое значение приобретает физи-

ческая культура, которая оказывает позитивное воз-

действие на жизненно важные качества индивида, 

полученные им в виде задатков, передающихся гене-

тически и развивающихся на протяжении жизни под 

влиянием воспитания, деятельности и окружающей 

среды [2; 5; 9]. Физическая культура основывается на 

целесообразной двигательной активности в форме 

физических упражнений, позволяющих укреплять 

здоровье, формировать необходимые умения и навы-

ки, расширять двигательные представления и повы-

шать работоспособность [3; 6]. Оптимальная двига-

тельная активность является необходимой предпо-

сылкой гармоничного развития личности. 

Физическое воспитание – это организованная часть 

общего процесса воспитания, социально-

педагогический процесс, направленный на улучшение 

здоровья, развитие функций человеческого организма 

и форм тела благодаря физическим упражнениям, 

закаливанию, гигиене труда и быта. Стратегической 

целью физического воспитания является формирова-

ние физической культуры личности – важнейшей 

составляющей ее общей культуры, способствующей 

реализации биологического и духовного потенциала. 

Уровень физической подготовленности определя-

ется состоянием вегетативных функций организма, 

степенью развития физических качеств и форм тела, а 

также совокупностью двигательных умений и навы-

ков, которыми овладел человек. Процесс, направлен-

ный на совершенствование физической подготовлен-

ности, называется физической подготовкой. 

Связь исследования с научными программами, 

планами, темами. Исследование осуществлено в 

русле комплексной научно-исследовательской темы 

кафедры теории и методики физической культуры 

Учебно-научного института физической культуры 

Сумского государственного педагогического универ-

ситета имени А. С. Макаренко «Теоретические и ме-

тодические основы физкультурного образования раз-

личных групп населения» на 2016 – 2020 годы (номер 

государственной регистрации 0116U0009000). 

Краткий обзор публикаций по теме. На сего-

дняшний день одним из первоочередных заданий в 

сфере оздоровительной физической культуры являет-

ся модернизация содержания физкультурно-

оздоровительных занятий и оздоровительных про-

грамм для различных категорий населения [2; 7; 8]. 

Обучение студентов в вузе направлено на измене-

ния в сознании, приобретение умений и навыков в 

форме опыта многоплановых видов деятельности и 

поведения, а также развитие способностей и личност-

ных качеств. В то же время вследствие значительных 

учебных нагрузок у большинства студентов отмечает-

ся недостаточная двигательная активность, обуслов-

ливающая появление гипокинезии, которая в свою 

очередь может вызвать ряд серьезных изменений в 

организме [4; 10]. Статистические данные неумолимо 

свидетельствуют о том, что прогрессирующий дефи-

цит двигательной активности у студенческой моло-

дежи оказывает негативное влияние на состояние 

здоровья, уровень физического развития и физиче-

ской подготовленности [1; 6; 10], провоцируя различ-

ные заболевания.  

Исследованию физической подготовленности сту-

дентов и разработке эффективных методов ее повы-

шения свои работы посвятили В. В. Филипов (2010), 

А. О. Твелина (2012), О. О. Бойко (2012) и др. Инте-

рес к проблеме определения уровня физической под-

готовленности и темпов прироста ее показателей в 

период обучения засвидетельствовали Т. Е. Криводуд, 

Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура (2010), В. И. Романова 

(2010), Ю. М. Вихляев (2012), О. О. Биличенко (2014) 

и др. 

Одним из актуальных путей оптимизации двига-

тельной активности студентов может быть включение 

в вузовскую программу по физическому воспитанию 

секционных занятий по популярным среди современ-

ной молодежи видам спорта [3; 4; 8; 9]. В нашем ис-

следовании освещена динамика показателей физиче-

ской подготовленности студентов, которые занима-

ются в секции оздоровительного фитнеса. 

Цель исследования – рассмотреть динамику пока-

зателей физической подготовленности студентов под 
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влиянием секционных занятий оздоровительным фит-

несом. 

Задачи исследования:  

1. Определить исходный уровень физической под-

готовленности студентов. 

2. Исследовать влияние секционных занятий по 

оздоровительному фитнесу на уровень физической 

подготовленности студентов. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Педагогическое тестирование уровня развития 

физических качеств. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании, экс-

периментальная часть которого проводилась на базе 

Сумского государственного педагогического универ-

ситета имени А. С. Макаренко, приняли участие 

15 студенток 1–4 курсов, занимавшихся в секции 

оздоровительного фитнеса два раза в неделю в тече-

ние учебного года. Продолжительность занятий со-

ставляла 80 мин.  

Для определения уровня физической подготовлен-

ности нами были избраны тесты на: 

– скорость – бег на 30 м с высокого старта (с); 

– взрывную силу ног – прыжок в длину с места 

(см); 

– гибкость – наклон туловища вперед из положения 

сидя (см); 

– динамическую силу рук – отжимание от гимна-

стической скамьи (количество раз); 

– динамическую силу туловища – пресс за 15 с (ко-

личество раз); 

– ловкость – челночный бег 4 x 9 м (с); 

– выносливость – 12-тиминутный тест Купера; 

– координацию – тест «Фламинго» (количество по-

пыток за 1 мин.). 

Результаты исследования и их обсуждение. По-

казатели уровня физической подготовленности сту-

дентов в начале и в конце учебного года представле-

ны в таблице 1. Результаты исследования физической 

подготовленности студентов, которые занимались в 

секции оздоровительного фитнеса, подтверждают 

статистически значимые (p < 0,05) изменения, зафик-

сированные во время испытаний. Приведенные дан-

ные позволяют говорить о позитивной динамике всех 

контрольных тестов. 

 

Таблица 1. Показатели физической подготовленности студентов экспериментальной группы 

в начале и в конце педагогического эксперимента, n = 15 

Виды тестирования 

Показатели 
Прирост 

результата, % 

T 

(p > 0,5) 

до эксперимента 
после экспери-

мента 
  

Бег на 30 м с высокого старта (с) 6,8 ± 0,05 6,3 ± 0,05 7,9 % < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 150,49 ± 0,42 153,80 ± 0,51 2,2 % < 0,05 

Наклон туловища вперед из положения сидя (см) 6,33 ± 0,07 7,01 ± 0,05 10,7 % < 0,05 

Отжимание от гимнастической скамьи (количество раз) 8,1 ± 0,2 13,3 ± 0,45 64,2 % < 0,05 

Пресс за 15 с (количество раз) 12,6 ± 0,48 17,2 ± 0,63 36,5 % < 0,05 

Челночный бег 4 x 9 м (с) 12,95 ± 0,08 12,92 ± 0,06 0,2 % > 0,05 

12-тиминутный тест Купера 2566 ± 0,52 2593 ± 0,56 1,05 % < 0,05 

Тест «Фламинго» (количество попыток за 1 мин.) 8,1 ± 2,1 7,9 ± 2,3 2,5 % < 0,05 
 

Как свидетельствуют полученные результаты, 

лучшая динамика показателей наблюдается в таких 

испытаниях: «отжимание от гимнастической скамьи 

(количество раз)» – 5,2 раз, что составляет 64,2 %, и 

«пресс за 15 с (количество раз)» – 4,6 раза, то есть 

36,5 %. Также произошли существенно достоверные 

изменения в тестах «наклон туловища вперед из по-

ложения сидя (см)» – на 0,56 см с приростом 10,7 % и 

«бег на 30 м с высокого старта (с)» – 0,5 с с приро-

стом 7,9 %. За время эксперимента незначительный 

прирост показателей отмечен в таких тестах: «тест 

«Фламинго» (количество попыток за 1 мин.)» – 

0,2 попыток (прирост 2,5 %); «прыжок в длину с ме-

ста (см)» – 3,31 см (прирост 2,2 %); «12-тиминутный 

тест Купера» – 27 (прирост 1,05 %). Наименьший 

прирост – 0,2 % – зафиксирован при выполнении 

теста «челночный бег 4 x 9 м (с)» – 0,03 с. 

Перспективы дальнейших исследований связаны 

с разработкой методики индивидуальных и самостоя-

тельных занятий по оздоровительному фитнесу с 

целью повышения физической подготовленности 

студентов. 
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The indicators dynamics of students’ physical preparation under the health fitness classes influence 

N. A. Kulik, V. V. Vorona, M. O. Lyannoy 

Abstract. The attached data assessments of students’ physical preparation, who during the educational year attended sectional classes 

of health fitness, are presented in the article. A comparative analysis of physical fitness indicators using tests was carried out and the 

changes dynamics under the health fitness classes influence was characterized. The study suggests that sectional exercises with health 

fitness for students have a positive effect on the physical qualities development and physical preparation increase. 

Keywords: Physical culture, health fitness, students, physical upbringing, physical preparation, physical qualities, physical 

exercises, sectional classes. 
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Анотація. Окреслено і проаналізовано основні тенденції реформування шкільної освіти в Україні, трансформацію існуючої 

системи оцінки освітніх результатів, моделі розвитку освіти, «старі» інструменти як фактор протидії інноваційному контек-

сту змін, міжнародну практику реформування шкільної освіти. Визначені стратегічні цілі розвитку загальної освіти в краї-

нах Європейського Союзу у найближчій перспективі й узагальнено інноваційний розвиток шкільної освіти з орієнтацією на 

розвиток умов навчання та вдосконалення освітніх практик і партнерства. Акцентовано увагу на головні тренди реформ 

системи шкільної освіти у країнах Європи.  

Ключові слова: шкільна освіта, освітні реформи, модернізація, трансформація, інновація. 

 

Шкільні, освітні реформи завжди реалізують дві гру-

пи завдань: політичні, соціально-економічні –

 приведення системи освіти у відповідність із загаль-

ною логікою суспільних перетворень, з новими тен-

денціями суспільного розвитку і педагогічні –

 приведення освітньої системи у відповідність з внут-

рішньою логікою і закономірностями її власного роз-

витку.  

В останні роки в розвинених країнах світу відбува-

ється очевидний перехід до плавного, інноваційного 

типу реформування систем освіти, коли ці системи 

включають механізми постійного оновлення, коли 

введення інновацій стає предметом систематичної і 

цілеспрямованої діяльності, а самі нововведення ви-

ступають як провідний чинник розвитку освіти. Оріє-

нтація на такий шлях оновлення системи освіти –

 одне з найважливіших умов успішності шкільних 

реформ. 

Вітчизняні дослідники (М. Авраменко, Л. Грине-

вич, Г. Єгоров, П. Кряжев, Ю. Кучер, О. Локшина, Л. 

Ляшенко, О. Матвієнко, Б. Мельниченко, Л. Пуховсь-

ка, А. Сбруєва) звертали на проблему реформатор-

ського руху в європейському вимірі з метою виявлен-

ня важелів та чинників, які сприяють просуванню 

освітніх реформ. 

Отже, для висвітлення проблеми реформи шкільної 

освіти в Україні, беручи до уваги західноєвропейсь-

кий контекст реформування цієї галузі, на нашу дум-

ку, варто окреслити і проаналізувати такі основні 

питання: 

 трансформацію існуючої системи оцінки освітніх 

результатів; 

 яка модель розвитку освіти повинна превалюва-

ти – «наздоганяюча» чи «стимулююча»; 

 які «старі» інструменти реалізації слугують фак-

тором протидії інноваційному контексту змін; 

 міжнародну практику реформування шкільної 

освіти. 

Завдяки аналізу чинних факторів можна якомога 

краще підійти до висвітлення питання трансформації 

основних напрямків розвитку шкільної освіти. Метою 

статті є аналіз основних стратегій освітніх реформ в 

Україні та тенденцій й досвіду реформування шкіль-

ної освіти в західноєвропейському освітньому середо-

вищі, а завданням – виявлення основних факторів, 

які при потребі, можна екстраполювати на освітній 

процес в Україні. 

Найважливішими викликами, що стоять перед су-

часною системою шкільної освіти, є: 

• «ресурсне стиснення фінансів», 

• інфраструктурне зрушення (що включає збіль-

шення зносу інфраструктури, розвиток недержавного 

сектора та ін.), 

• проблема стандартизації освіти, 

• проблема оновлення педагогічних кадрів, 

• трансформація існуючої системи оцінки освітніх 

результатів, 

• питання виявлення і підтримки талановитих ді-

тей. 

Однак на цьому проблемному полі існують безпе-

речні досягнення в системі української шкільної осві-

ти, серед яких закон про освіту, система підготовки 

педагогічних кадрів дошкільних освітніх організацій і 

початкової школи. 

Отже, належить зробити стратегічний вибір між 

моделями системи освіти, кожна з яких пов'язана зі 

своїм набором ризиків. При «стимулюючій» моделі 

системи освіти робиться ставка на інноваційну освіту, 

яке розвиває економіку, суспільство, країну. В такому 

випадку формування нової шкільної інфраструктури 

відбувається на тлі зростання ризиків соціальної на-

пруженості через «шокові» заходи, зростання витрат, 

підвищення опору змінам і зростання невизначеності. 

При виборі, так би мовити, «наздоганяючої» моделі 

розвитку шкільної освіти ставка робиться на перетво-

рення існуючої шкільної інфраструктури, що має на 

меті спільні рішення для всіх шкіл країни. При цьому 

ризики інерційних перетворень школи пов'язані, перш 

за все, з «широкомасштабними» перетвореннями 

імітаційного характеру, інтуїтивним вибором інстру-

ментів реалізації та низько ефективними рішеннями. 

Шкільна система освіти в Україні знаходиться радше 

в рамках наздоганяючої моделі розвитку. 

Тому особливий інтерес представляють створювані 

в країнах Європейського Союзу системи інноваційно-

го розвитку школи, під якими мається на увазі насам-

перед національна і регіональна підтримка шкільних 

інновацій, засновані на спільній роботі та практиках 

всіх зацікавлених сторін. 
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Одним з таких трендів розвитку сучасної школи є 

фокус на дослідницьку діяльність школярів, так звана 

STEM- освіта (Science, Technology, Engineering, Math), 

яка активно розвивається в низці країн. 

Аналіз реформ української школи показав, що 

ключовим викликом для системи освіти є швидкість 

змін, що відбуваються. Цей виклик робить істотний 

тиск на шкільну систему із найрізноманітніших на-

прямів: 

− в школу починають приходити діти, які функціо-

нально грамотніше своїх вчителів (в інформаційних 

технологіях, мережевій взаємодії, іноземних мовах й 

ін.); 

− з'являються нові онлайн-курси, що змінюють 

освітній простір, «витісняючи» вчителя; 

− розвивається неформальна й інформальна (тобто 

та, що відбувається за межами стандартного освітньо-

го середовища) освіта; 

− в систему освіти «входять» зовнішні стейкхолде-

ри (бізнес-структури, некомерційні організації, мере-

жеві спільноти тощо). 

При всьому різноманітті батьківських потреб і не-

однорідності позиції професійної спільноти школи 

досить однорідні з інституційної точки зору. Об'єкти-

вна суперечність полягає в тому, що, з одного боку, 

суспільство, звично, позитивно сприймає консервати-

вні тенденції в реформуванні шкіл, а з іншого –

 необхідність інновацій мало в кого викликає сумніви. 

Тому принциповим є питання про вибір моделі стра-

тегічного розвитку школи. 

При «стимулюючій» моделі системи освіти ставку 

роблять на інноваційну освіту, економіку, суспільство 

і країну, які розвиваються. В такому випадку форму-

вання нової шкільної інфраструктури відбувається на 

тлі зростання ризиків соціальної напруженості через 

«шокові» заходи, зростання витрат, підвищення опору 

змінам і зростання невизначеності. При виборі так 

званої «наздоганяючої» моделі розвитку шкільної 

освіти ставка робиться на перетворення існуючої 

шкільної інфраструктури, що має на меті спільні рі-

шення для всіх шкіл країни. При цьому ризики інер-

ційних перетворень школи пов'язані, насамперед, з 

«широкомасштабними» перетвореннями з імітацій-

ними змінами, інтуїтивним вибором інструментів 

реалізації та низькоефективними рішеннями. Отже, 

шкільна система освіти в Україні знаходиться радше в 

рамках «наздоганяючої» моделі розвитку. 

Як було сказано вище, реформування української 

шкільної системи освіти проходить в умовах достат-

ньої нормативно-правової бази, проте при реалізації 

реформ використовуються «старі» інструменти, що 

нівелюють інноваційний контекст. 

При зростанні чисельності учнів у системі загаль-

ної освіти і реструктуризації шкіл в ситуації «ресурс-

ного стиснення» лише в обмеженій мірі проводиться 

оцінка ефективності витрачання бюджетних коштів і 

соціально-економічних ризиків. 

На тлі «інфраструктурного зсуву», високого ступе-

ня зносу шкільної інфраструктури і зростаючих фі-

нансових потреб шкіл рівень і темпи розвитку недер-

жавного сектора системи загальної освіти, залучення 

бізнес-структур (в тому числі розвиток форм приват-

но-державного партнерства) залишаються невисоки-

ми. 

Введення державного освітнього стандарту загаль-

ної освіти в систему, що характеризується «старим» 

змістом освіти, методів і технологій навчання, освіт-

ніх програм, формує «інноваційний бар'єр», при яко-

му інноваційні підходи стикаються з традиційними 

механізмами реалізації і поступаються їм. 

Оновлення вчительського складу шкіл сповільню-

ється, зберігається архаїчність моделі педагогічної 

освіти, а механізми суспільного поступу і прийняття 

рішень щодо формування національної системи вчи-

тельського зростання і системи підвищення професій-

ного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх 

організацій залишаються недостатньо розробленими. 

Традиційний механізм виявлення талановитих ді-

тей та молоді в умовах нового змісту і технологій 

навчання, трансформації школи, зміни запитів учнів 

вимагає трансформації в індивідуалізації, самостійно-

сті, відкритості та мобільності освіти. 

Однак на цьому проблемному полі існують безпе-

речні досягнення в системі української шкільної осві-

ти. Серед достоїнств системи необхідно виділити 

прогресивний закон про освіту, один з найсучасніших 

державних освітніх стандартів загальної освіти, уні-

кальну систему підготовки педагогічних кадрів до-

шкільних освітніх організацій і початкової школи. 

Таким чином, шкільна освіта в Україні характери-

зується цілим комплексом різноспрямованих тенден-

цій. Досвід показує, що навіть і в цій ситуації вони 

будуть так чи інакше розвиватися. Але їх взаємодія і 

можливі результати – питання, що вимагає самостій-

ного детального аналізу. 

Реформування систем освіти в країнах світу обумо-

влено як внутрішніми (зумовлені трансформацією 

сфери освіти), так і зовнішніми викликами (специфіка 

задіяних інструментів, принципи, підходи і сценарії 

розвитку), які характерні також і для шкільної освіти. 

Основні виклики системи загальної освіти: 

1. часовий розрив між розвитком освітніх реформ і 

появою їх наслідків (загалом результати реформуван-

ня освіти простежуються через 8-14 років) 

2. змінився політичний контекст, який орієнтує си-

стему управління освітою на ефективність 

3. загальноєвропейська тенденція –

 реструктуризація шкільної мережі 

4. розширення відповідальності як школи, керівни-

цтва (на всіх рівнях), так і вчителів за освітній резуль-

тат 

5. тенденція до великої автономії шкіл 

6. залучення зацікавлених сторін, які стимулюють 

інновації. 

Процес оновлення «шкільної системи» пов'язаний з 

комплексним підходом, який включає не лише онов-

лення ресурсів школи, своєчасну реакцію на зміни 

соціо-економічного середовища, в якому функціонує 

школа, але й який передбачає наявність позитивного 

іміджу інновацій в школі. 

Ефективна система інноваційного розвитку шко-

ли – це національна і регіональна підтримка шкільних 

інновацій, заснована на спільній роботі і практиках 

всіх зацікавлених сторін. Зовнішня оцінка шкіл в ряді 

країн (Франція, Литва, Польща, Великобританія та 

ін.) пов'язана більшою мірою не з визначенням «слаб-
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ких місць» в діяльності школи, а з підтримкою, під-

вищенням статусу успішних інноваційних практик в 

школі. 

Під інноваціями в шкільній освіті розуміються не 

зміни заради змін, а як чітке бачення якісної освіти, 

сприяння учням у розвитку їх здібностей, розробка 

нових підходів до організації школи, викладання і 

навчання. 

Країнами ЄС визначені стратегічні цілі розвитку 

загальної освіти до 2020 р.: 

 в системі дошкільної освіти – збільшення охоп-

лення дітей (у віці від 4 років) дошкільною освітою з 

94,3% до 95%, 

 в системі шкільної освіти – зниження неуспішно-

сті (частка 15-річних, які не досягли базового рівня 

PISA з читання, математики і природознавства по 

країнах ОЕСР) з читання (17,8%), математики (22,1%) 

і природознавства (16,6%) до 15% [3]. 

Найважливішим трендом в освітній сфері країн Єв-

ропи є процес формування національних стратегій 

моніторингу реформ системи освіти, що враховують 

національні особливості. 

Моніторинг ефективності реформування систем 

освіти країн ЄС базується на кількісних і якісних 

оцінках заходів державної політики, орієнтованих як 

на розширення співпраці, так на зростання конкурен-

тоспроможності кожної з країн на ринку освітніх 

послуг. 

Інноваційний розвиток шкільної освіти орієнтова-

ний на розвиток умов навчання (як реальних, так і 

віртуальних) і вдосконалення практик і партнерств. 

Інновації шкільної освіти: 

 спрямовані на забезпечення якісною освітою всіх 

учнів і пов'язані з впровадженням процесів або прак-

тик, які довели свою ефективність в інших країнах; 

 відіграють вирішальну роль у створенні можли-

востей школи для розвитку і вдосконалення; 

 зазвичай, різнорівневі (включаючи управління 

шкільною системою, а також самою школою) і не 

обмежуються аудиторними заняттями. 

За даними соціологічного дослідження в 2008 році, 

в середньому в Європі 2/3 вчителів середньої школи 

вважали, що шкільна середовище, в якому працює 

вчитель, не підтримує інновації або активно перешко-

джає їм, але до 2016 року цей показник знизився на 

65% [4]. 

Роль вчителя в оновленні шкільного середовища 

незаперечна. Там, де в школах учителям надається 

можливість брати активну участь у прийнятті шкіль-

них рішень, педагогічна культура, спільна відповіда-

льність вчителів за питання шкільного життя значно 

вища. Вчителі, які брали активну участь в ухваленні 

шкільних рішень, заявили, що вони задоволені своєю 

професією (93,6%) на відміну від тих, хто не знайшов 

ці умови в своїх школах (81,1%) [1]. 

Загалом міжнародні дослідження вказують на порі-

вняно низький рівень співпраці в школі, оскільки це 

вимагає істотних змін в культурі професійних стосун-

ків. 

У країнах ЄС як і раніше висока кількість вчителів, 

які не займаються професійним розвитком. У 2015 

році в середньому 15% вчителів з країн ЄС заявили, 

що вони не брали участі протягом попереднього року 

в формах професійного розвитку; тільки один учитель 

з трьох бере участь в мережевому співтоваристві вчи-

телів. На думку більшості європейських вчителів, 

механізми зворотного зв'язку мало впливають на кар'-

єрне зростання (67%) і фінансове становище (78,9%). 

Близько половини вчителів вважають, що більшість 

експертиз проводиться тільки для адміністративного 

контролю і не відображають реального стану в школі. 

Вчителі та керівники шкіл відіграють важливу роль 

для інновацій на рівні школи. Очікується, що вони, як 

професіоналами, здатні до інновацій у своїй повсяк-

денній практиці, і в той же час є агентами змін в інте-

ресах розвитку школи. За останні десятиліття спосте-

рігається збільшення діапазону інноваційних педаго-

гічних практик в системі початкової та середньої 

освіти. 

Високий рівень педагогічного складу за умови до-

статньої автономії школи може підтримувати потен-

ціал освітніх інновацій співробітників. Крім того, 

високий ступінь участі в прийнятті рішень, що стосу-

ються розвитку школи, може дати вчителям можли-

вість для підтримки інновацій в школі. 

Спробуймо окреслити головні тренди у бліц-огляді 

реформи систем шкільної освіти у країнах Європи: 

Австрія. З 2015 р запущений процес реформування 

освіти. Результати навчання школярів вище середньо-

го значення по країнах ЄС. Разом з тим національні та 

міжнародні тести свідчать про нестачу формування у 

школярів базових навичок. Спостерігаються посилен-

ня впливу чинників соціально-економічного розвитку 

та процесів зовнішньої міграції на результати освіти. 

Додаткові ресурси для системи шкільної освіти фор-

муються за рахунок податків. Країна реалізує заходи 

державної політики щодо забезпечення інтеграції 

біженців в систему шкільної освіти. При недостатнос-

ті коштів та зростанні чисельності учнів стратегічні 

цілі шкільної освіти, відображені в плані розвитку 

освіти на 2016-2021 роки, вимагають додаткового 

фінансування. 

Великобританія. Основні завдання системи шкі-

льної освіти пов'язані з підвищенням рівня базових 

навичок 15-річних (з особливим акцентом на матема-

тику) і розширенням доступу до вищої освіти для 

учнів з малозабезпечених верств. Незважаючи на 

відмінності від загальноєвропейських підходів, сис-

тема освіти Великобританії досягла значних успіхів в 

сферах, які контролюються в рамках програм профе-

сійного навчання і підготовки-2020. На відміну від 

інших країн ЄС, у Великобританії діє початкова шко-

ла для дітей у віці від чотирьох років і старше. 

Німеччина. Спостерігається зростання різноманіт-

них форм шкільного навчання (формальне, неформа-

льне, інформальне), які сприяють зростанню 

результативності освіти в школі, який зачіпає і ре-

зультати навчання «соціально незахищених» груп 

населення. Стратегія розвитку шкіл орієнтована на 

науку, технології, інженерію і математичні дисциплі-

ни. Інтеграція в систему шкільної освіти великого 

числа біженців є серйозною проблемою, оскільки 

всередині цієї когорти висока частка тих, хто не воло-

діє первинними освітніми навичками в читанні, пись-

мі, математиці. Разом з тим спостерігається активний 

розвиток допрофесійної та початкової професійної 
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освіти в школі. Існуюча дуальна система навчання 

розвиває механізми залучення школярів в окремі га-

лузі. 

Фінляндія. Для консолідації ресурсів фінансово-

бюджетної сфери урядом сформульовані шість основ-

них освітніх проектів, що визначають стратегію роз-

витку освіти країни до 2025 року. Освітні результати 

15-річних школярів як і раніше одні з кращих серед 

країн ЄС, однак останнім часом спостерігається зни-

ження показників у всіх групах. Навчальні програми 

модернізуються на всіх рівнях освіти, а процес рефо-

рмування спрямований на підвищення ефективності 

та актуальності шкільної освіти. 

Як свідчить історичний досвід реформ, в тому чис-

лі і шкільних, є щонайменше шість основних умов, 

що забезпечують їх життєздатність і перспективність: 

по-перше: будь-яка реформа тільки тоді перспекти-

вна, коли вона проводиться системно, охоплює весь 

комплекс проблем. У нашому випадку – від філософії, 

права і економіки освіти до її змісту та технології 

навчання і виховання. Спроби схопити лише «основну 

ланку» – ілюзорні. 

по-друге: будь-яка реформа тільки тоді результати-

вна, коли вона спрямована на виріст, на випереджен-

ня. Коли вона відкриває, а не закриває або обмежує 

простір розвитку.  

по-третє: не мало важлива передумова успішності 

будь-якої реформи – її здатність до розвитку, самоко-

рекції, саморегулювання в часі і в реформованому 

просторі. Абсолютизація цілей, засобів, методів ре-

форми, її нездатність адаптуватися до мінливих умов 

буття ведуть, в кращому випадку, до її гальмування, в 

гіршому – до обвалу, поразки. 

по-четверте: успішність реформи значною мірою 

зумовлюється її цілеспрямованістю, вибором репер-

них точок розвитку. Однак недостатньо спиратися 

тільки на експериментальні майданчики, «осередки» 

оновлення освіти. Необхідно створювати механізми і 

середовище для дифузії інновацій, запускаючи одно-

часно важелі підтримки відстаючих ланок системи 

освіти. 

по-п'яте: будь-яка реформа тільки тоді життєздат-

на, коли вона опирається не лише на волю «верхів», а 

й ,перш за все, на потребу «низів». Коли в її основі 

повинна бути установка не на командне і одномомен-

тне дійство, а на тривалу творчу роботу, на плекання 

змін, на стимулювання та розв'язання місцевих ініціа-

тив. 

Все живе росте знизу. Невдачі більшості шкільних 

реформ були обумовлені насамперед тим, що вони 

конструювалися «нагорі», а потім «спускалися» вниз, 

що вони були націлені на впровадження, а не на ви-

рощування. Але якісні зміни в освіті відбуваються 

лише тоді, коли в них виникає потреба, коли школа 

усвідомлює цю потребу і отримує можливість її реалі-

зувати. 

Сенс діяльності тих, хто береться розробляти і про-

водити освітню реформу – не в тому, щоб диктувати, 

що, де, коли і як варто робити, які зміни виробляти і 

які нововведення впроваджувати, а в тому, щоб ство-

рити умови і можливості для оновлення та розвитку 

школи, освіти. Умови і можливості, при яких школа, 

педагогічні колективи змогли б проявити і реалізува-

ти свою потребу в оновленні, вибрати свою власну 

траєкторію розвитку. 

І, нарешті, шосте: будь-який рух передбачає етап-

ність. І будь-яка реформа буде приречена на провал, 

якщо вона перевищує ступінь міцності матеріалу, 

який реформують або надмірно випереджає зону най-

ближчого розвитку суспільної свідомості. Цей момент 

має не тільки політичний, але і глибокий етичний 

сенс. Збалансованість цілей і можливостей освітньої, 

як і будь-якої іншої реформи, – неодмінна умова і 

гарантія її успішного проведення. 
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Анотація. У статті здійснено порівняльний аналіз організаційних засад функціонування загальноосвітніх навчальних закладів 

Великої Британії та України. Конкретизовані обов’язкові етапи навчання у школах України та Великої Британії, які впливають на 

процес становлення і розвиток середньої освіти.  

Ключові слова. Організаційні засади, навчальні заклади, педагогічний процес, моніторинг знань, національний курикулум, 

централізація-децентралізація управління шкільною освітою, навчально-методичне забезпечення. 

 

Постановка проблеми. На початку 90-х років ХХ сто-

ліття у Державній національній програмі «Освіта» («Ук-

раїна ХХІ століття») було відзначено необхідність ви-

вчення зарубіжних досягнень у сфері освіти для приско-

рення розвитку української освіти і науки [1, с. 39–57]. У 

Національній доктрині розвитку освіти інтеграція укра-

їнської освіти до європейського та світового освітнього 

просторів визначена одним із пріоритетних напрямів 

державної освітньої політики, а у Національній доповіді 

про стан і перспективи розвитку освіти в Україні зазна-

чено, що запозичений міжнародний досвід має бути 

гармонізованим з кращими українськими національни-

ми традиціями [2, с. 6]. 

Аналіз актуальних досліджень засвідчив, що ви-

вчення шкільної освіти країн Європи та світу є надзви-

чайно актуальним для України. До цієї проблеми все 

частіше звертаються українські науковці, зокрема, такі, 

як: Н. Балацька, Н. Лавриченко, О. Локшина, 

О. Матвієнко, О. Мілютіна, Н. Мороз, А. Сбруєва, 

Р. Сойчук та ін. 

Деякі аспекти організації шкільної освіти у контексті 

глобалізаційних процесів в освіті під впливом соціально-

економічних чинників розглянуто в докторських дослі-

дженнях українських компаративістів. Зокрема, в док-

торській дисертації О. Локшина «Тенденції розвитку 

змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу» 

досліджує організацію шкільної освіти Великої Британії 

через призму вивчення змісту шкільної освіти британсь-

ких шкіл [3]. 

У докторській дисертації А. Сбруєвої «Тенденції ре-

формування середньої освіти розвинених (90-ті рр. ХХ – 

початок ХХІ ст.)» (2004 р.) організація педагогічного 

процесу у британських школах проаналізована в кон-

тексті стандартозорієнотованої стратегії освітніх ре-

форм, які сприяли вдосконаленню якості навчання та 

виховання, а також покращенню рівня управління та 

фінансування шкіл Великої Британії. 

Значний доробок у дослідженні різних аспектів шкі-

льної освіти Великої Британії здійснено також українсь-

кими науковцями у кандидатських дисертаціях. Так, 

Н. Балацька у кандидатській дисертації «Професійна 

орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії» 

(2004 р.) характеризує організацію педагогічного проце-

су в школах Англії в контексті професійної підготовки 

учнів у середніх школах [4]. 

Український компаративіст О. Мілютіна у кандидат-

ському дослідженні «Полікультурна освіта учнів серед-

ньої загальноосвітньої школи у Великій Британії» 

(2008 р.) розглядає організацію шкільного педагогічного 

процесу у британських школах через призму реалізації 

полікультурної освіти в чотирьох територіальних оди-

ницях країни. 

 Попри існуючі напрацювання, організація педагогіч-

ного процесу в школах Великої Британії не стала пред-

метом окремого аналізу. Зокрема, відсутні цілісні дослі-

дження цілей, завдань, принципів, форм і методів орга-

нізації британського шкільного педагогічного процесу, 

що є надзвичайно актуальним, з огляду на декларовані 

нашою державою євроінтеграційні наміри. 

Мета статті − здійснити порівняльний аналіз органі-

заційних засад функціонування загальноосвітніх навча-

льних закладів Великої Британії та України. Конкрети-

зувати обов’язкові етапи навчання у школах України та 

Великої Британії, які впливають на процес становлення і 

розвиток середньої освіти.  

Виклад основного матеріалу. За роки незалежності 

України в галузі освітнього законодавства було прийня-

то низку законів та урядових постанов, які стали підста-

вою для розроблення та впровадження сучасного змісту 

освіти: закони України «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий 

зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Закон 

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань зага-

льної середньої і дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу» № 6518, що скасував 

перехід на 12-річну освіту тощо. Законом «Про загальну 

середню освіту» було передбачено розробку стандартів 

початкової, базової та повної середньої освіти [5, с. 103–

126]. 

Освітні цілі, відображені в освітніх документах та 

стандартах, передбачають, що зміст та організація нав-

чання і виховання має ґрунтуватися на загальнолюдсь-

ких цінностях та принципах науковості, системності, 

інтегрованості, єдності навчання й виховання, на засадах 

гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взає-

моповаги між націями і народами в інтересах людини, 

родини, суспільства, держави. Так, наприклад, початко-

ва освіта спрямована на всебічний розвиток молодших 
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учнів і повноцінне оволодіння ними всіма компонента-

ми навчальної діяльності «через формування в учнів 

повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних 

умінь і навичок, бажання та вміння вчитись... Діти ма-

ють набути достатній особистий досвід культури спіл-

кування і співпраці в різних видах діяльності, самовира-

ження у творчих видах завдань» [6, с. 163–213]. 

Спрямованість української школи на виявлення і роз-

виток творчого потенціалу всіх учасників навчально-

виховного процесу визначено у найважливіших докуме-

нтах, які було створено за роки незалежності. Суттєве 

реформування системи освіти визначається Державною 

національною програмою «Освіта»(«Україна ХХІ сто-

ліття») (1992), законом «Про освіту» (1996), законом 

«Про загальну середню освіту» (1999), «Національною 

доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті» (2002) та 

пріоритетними положеннями Болонської декларації. 

Важливим кроком у вдосконаленні освіченості україн-

ського населення було встановлення 12-річного терміну 

навчання в загальноосвітній школі, яке було скасоване у 

2010 році. За роки незалежності не вдалося створити 

умови для переходу до 12-річного терміну навчання для 

здобуття повної загальної середньої освіти, що відпові-

дало б провідним світовим і європейським тенденціям, 

зокрема, британським. 

Сьогодні також можна відзначити неповне забезпе-

чення рівного доступу всіх громадян України до якісної 

освіти, хоча тенденція до егалітаризації (забезпечення 

рівності прав учнів на освіту) є провідною як для україн-

ських, так і для британських шкіл. Проте, варто відзна-

чити, що у британських школах ця проблема 

розв’язується більш наполегливо, ніж в українських. 

Актуальним для шкіл України і Великої Британії є 

поєднання загальноосвітньої та професійно-спрямованої 

підготовки учнів у старшій середній школі. І якщо бри-

танські школи мають значний досвід у організації про-

фільного навчання для школярів, то для українських 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів профілі-

зація старшої школи є принципово новим кроком. Впро-

довж останніх років створено значну частину навчально-

методичного забезпечення профільного навчання, а 

також тривають теоретичні та практичні пошуки раціо-

нальних моделей і форм такого навчання. Іде боротьба 

за відповідність здобутої шкільної освіти ринковим 

вимогам [2, с. 42]. 

Сьогодні існує нагальна необхідність дослідити пи-

тання централізації- децентралізації управління шкіль-

ною освітою в Україні, що має здійснюватися в умовах 

дефіциту бюджетних коштів на її утримання і передба-

чати подальше зменшення кількості центральних орга-

нів виконавчої влади, структурних підрозділів окремих 

підсистем освіти, з одного боку, і надання автономії 

окремим її підсистемам, структурним підрозділам – з 

іншого. Зростає роль громадсько-державного управління 

шкільною освітою, що зумовлює визначення її цілей та 

окремих функцій. Досить високими темпами розвива-

ється інформаційно-аналітична система управління 

освітою у середніх загальноосвітніх закладах (автомати-

зація, розробка програмно-технологічних комплексів, 

інформаційних баз, технічний та програмний супровід 

Інтернет-серверів для учасників навчально-виховного 

процесу тощо). У Великій Британії відбувається поєд-

нання і збалансування дії централізаційно-

децентралізаційних механізмів тому досвід цієї країни 

може бути досить корисним для українських  

шкіл. 

Сьогодні спостерігається посилення стандартизова-

них вимог до якості шкільного педагогічного процесу як 

у британських, так і в українських школах. І у Великій 

Британії і в Україні розгорнуто роботу з передбаченого 

законодавством перегляду державного стандарту зага-

льної середньої освіти. В Україні затверджено нову 

редакцію освітнього стандарту для початкової школи, 

яка відрізняється певним розвантаженням змісту нав-

чання, посиленням уваги до природничої, інформативної 

та іншомовної складових, а також акцентованим діяль-

нісно-практичним його спрямуванням, чіткішим визна-

ченням результатів навчальної діяльності і критеріїв їх 

виявлення. В кінці 2011 року прийнята нова редакція 

освітнього стандарту для основної і старшої школи, 

однак вона не розв’язала проблеми перевантаження 

освіти. [2, с. 43]. 

Нині пріоритетними для України є такі напрями змін 

в освітній політиці: 

− забезпечити доступність і безоплатність здобуття 

повної загальної середньої освіти; 

− подовжити навчання учнів у школі до 18-річного 

віку; 

− відокремити освіту від політичних партій, громад-

ських і релігійних організацій;  

− переглянути та вдосконалити зміст загальної серед-

ньої освіти; 

− забезпечити ефективну реалізацію ідеї профільного 

навчання в старшій школі; 

− здійснити інформатизацію навчально-виховного 

процесу; 

− оптимізувати мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

До спільних тенденцій вдосконалення організації пе-

дагогічного процесу в українських та британських шко-

лах ми відносимо такі: 

− подовження обов’язкового шкільного віку; 

− егелітаризація (рівність прав учнів на освіту); 

− поєднання і збалансування дії централізаційно-

децентралізаційних механізмів дії управління освітою; 

− посилення стандартизованих вимог до якості педа-

гогічного процесу. 

Педагогічний процес в українських школах організо-

ваний на основі державного стандарту навчання, базово-

го навчального плану та навчальних програм, а в брита-

нських школах роботу шкіл унормовує національний 

курикулум. В обох країнах зазначені документи адапту-

ються до потреб шкіл, а кожна школа має власний план 

розвитку. Але в Великій Британії спостерігається чіткі-

ше вироблення цілей навчання в школах, ніж в Україні. 

Крім того, варто взяти до уваги наявність територіаль-

них відмінностей у Сполученому Королівстві, що спо-

нукало до створення освітньої законодавчої бази з ура-

хуванням соціальних та географічних відмінностей між 

територіальними одиницями Великої Британії. 

Для послідовного проведення державної політики в 

сфері загальної середньої освіти в Україні створені від-

повідні державні органи управління: Міністерство осві-

ти і науки, міністерства і відомства, яким підпорядковані 

заклади загальної середньої освіти, управління освіти 
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обласних державних адміністрацій, відділи освіти рай-

онних (міських) державних адміністрацій [7, с. 540]. 

Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом 

здійснює директор. Колегіальним органом управління 

загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна 

рада, повноваження якої визначаються Положенням про 

загальноосвітні навчальні заклади. Органом громадсько-

го самоврядування загальноосвітнього навчального 

закладу є загальні збори (конференція) колективу зага-

льноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітніх 

навчальних закладах можуть функціонувати методичні 

об'єднання, що охоплюють учасників навчально-

виховного процесу та спеціалістів певного професійного 

спрямування. На відміну від України, британське управ-

ління школами відбувається на національному та регіо-

нальному рівнях, з урахуванням відмінностей в управ-

лінні освітою у різних територіальних одиницях Великої 

Британії. Для британської моделі організації педагогіч-

ного процесу характерним є принцип територіальних 

відмінностей, оскільки країна складається з чотирьох 

територіальних одиниць, які мають власні відмінності в 

організації педагогічного процесу. 

Важливо відзначити, що для сучасного стану системи 

управління освітою в Україні характерний процес деце-

нтралізації, тобто передача функцій і повноважень від 

вищих органів управління нижчим, хоча раніше, до 

періоду здобуття Україною незалежності, система уп-

равління освітою була централізованою. Велика Брита-

нія пішла шляхом посилення децентралізованого управ-

ління освітою, хоча зараз країна прагне змінити форму 

управління шкільною освітою на централізаційно-

децентралізаційну і посилити таким чином вимоги до 

дотримання державного стандарту навчання та вихован-

ня учнів.  

Фінансування системи шкільної освіти в Україні від-

бувається таким чином: Міністерство освіти і науки 

України виділяє кошти обласним держадміністраціям, 

які в свою чергу, розподіляють кошти на районні держ-

адміністрації, а далі – кошти розподіляються на район-

ний методкабінет, або на школи чи позашкільні на-

вчально-виховні заклади. Більшість британських шкіл 

отримує пряме фінансування від уряду, а місцеві органи 

управління освітою не мають таких потужних фінансо-

вих повноважень, як раніше. 

Законом України «Про загальну середню освіту» ви-

значено, що термін навчання в Україні для здобуття 

повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах I–III ступенів становить 11 років: 

− у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня – 

4 роки; 

− у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня – 

5 років; 

− у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня 

– 2 роки [8, с. 559]. 

Педагогічний процес в українських школах здійсню-

ється за груповою та індивідуальною формами навчан-

ня. Кількість учнів у класі може варіюватися від 5 до 30 

осіб. Базовий навчальний план загальноосвітніх навча-

льних закладів визначає структуру та зміст загальної 

середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, 

які встановлюють погодинне та змістове співвідношення 

між освітніми галузями (циклами навчальних предме-

тів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів 

та загальнорічну кількість навчальних годин.  

У Великій Британії обов’язкове навчання учнів (від 5 

до 16 років) включає в себе два етапи: початковий та 

середній. Навчальний план (як і навчальна програма) 

має назву курикулум, він відображає зміст шкільної 

освіти, шляхи його реалізації та основні вимоги до під-

готовки учнів у школах. З метою кращого унаочнення 

подаємо результати порівняння етапів навчання в Укра-

їні і Великої Британії у вигляді таблиці: 
 

Обов’язкові етапи навчання в школах України та Великої 

Британії 

Назва країни Обов’язкові етапи навчання 

Україна 

I ступінь – 4 роки навчання 

(учням 6–10 років) 

II ступінь – 5 років навчання 

(учням 10–15 років) 

III ступінь – 2 роки навчання 

(учням 15–17 років) 

Велика Брита-

нія 

1 ключовий етап – 2 роки навчання 

(учням 5–7 років) 

2 ключовий етап – 4 роки навчання 

(учням 7–11років) 

3 ключовий етап – 3 роки навчання 

(учням 11–14 років) 

4 ключовий етап – 2 роки навчання 

(учням 14–16 років) 
 

Важливого значення в українських школах набуває 

сьогодні реалізація демократичної педагогіки, відповід-

но до положень якої учитель та учень працюють на 

демократичних партнерських засадах. Велика Британія 

має тут деякі переваги. Адже в британських школах 

досвід демократичних та рівноправних відносин між 

суб’єктами педагогічного процесу (вчителями, учнями, 

батьками, представниками соціальних служб) є більш 

тривалим. Вчитель та учень працюють як суб’єкти педа-

гогічного процесу, передаючи один одному власний 

досвід. Наразі українські школи інтенсивно працюють 

над виробленням та вкоріненням демократичних та 

рівноправних відносин між суб’єктами навчання. Крім 

того, у Великій Британії надається фінансова підтримка 

прагненням демократичних відносин (відбувається фі-

нансування різноманітних програм, спрямованих на 

демократизацію освіти), а в Україні належна фінансова 

підтримка таких програм відсутня [8, с. 560]. 

Сьогодні вдосконалення потребує моніторинг знань 

учнів українських шкіл. Запроваджуючи 12-бальну сис-

тему оцінювання, Міністерство освіти і науки не мало 

сумніву в необхідності цих невідкладних і, без перебі-

льшення, революційних змін, оскільки колишня чотири-

бальна система не забезпечувала достатньо об’єктивного 

оцінювання, слабо стимулювала учнів. 12-бальна систе-

ма оцінювання дає змогу проводити оцінювання в чоти-

рьох якісних вимірах: низький, середній, добрий, висо-

кий, розподіляючи кожний із них на три рівні. 12-бальна 

система оцінювання в поєднанні з дійовим тематичним 

обліком знань і державною атестацією є ефективною. 

Тематичний облік знань повинен бути основною фор-

мою атестації учня впродовж навчального року [9, с. 71]. 

Вичерпала себе і система випускних іспитів в Україні. З 

2008 року відбувається незалежне тестування учнів з 

визначених предметів, в разі проходження якого, вони 

отримують сертифікат, який дає їм право вступати до 

вищих навчальних закладів.  
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Мета зовнішнього незалежного оцінювання: забезпе-

чення реалізації конституційних прав громадян на рів-

ний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за 

дотриманням Державного стандарту базової і повної 

середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогно-

зування її розвитку. В Україні не створено всеосяжної 

державної системи моніторингу загальної середньої 

освіти. Нині немає достатньої кількості даних про стан 

шкільної освіти в країні, а це не дає змогу виробити 

стратегії поліпшення її якості. Зовнішнє незалежне оці-

нювання навчальних досягнень учнів, зорієнтоване на 

вступ до вищої школи, не стало органічною складовою 

навчального процесу в школі. В умовах орієнтації укра-

їнської освіти на європейські педагогічні стандарти 

особливого значення набуває розроблення та впрова-

дження нових підходів до оцінювання навчальних дося-

гнень учнів. Британські школи, зокрема, мають високий 

рівень відповідальності за дотриманням стандартів нав-

чання. 

Увага до моніторингу якості освіти постійно зростає 

як з боку Міністерства освіти і науки України, так і нау-

ковців та вчителів. Зроблені суттєві кроки щодо реаліза-

ції пріоритетних завдань зовнішнього тестування випус-

кників середніх шкіл та абітурієнтів.  

Висновки. Таким чином, аналіз структурних, змісто-

вих і методичних засад реалізації педагогічного процесу 

у британських школах дав змогу визначити їх особливо-

сті порівняно з організацією педагогічного процесу в 

середніх загальноосвітніх закладах України та визначи-

ти перспективні для запозичення елементи британського 

педагогічного досвіду.  

Отже, зіставляючи досвід організації педагогічного 

процесу в школах України і Великої Британії, ми дійшли 

висновку, що тут присутні спільні і відмінні тенденції. 

Унікальність британського досвіду полягає в тому, що в 

країні забезпечений належний рівень фінансування осві-

ти, також рівний доступ громадян до якісної освіти. В 

Британії краще реалізована ідея профільного навчання в 

старшій школі, а також збалансовані гуманітарна, при-

родничо-математична, технологічна складові шкільної 

освіти тощо. 
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Academic mobility is a growing phenomenon in the contem-
porary world, which has received increased attention both in 
terms of policy and research over the last decade. Interna-
tional student mobility of the 21st century is largely impacted 
and shaped by globalization, internationalization and Euro-
peanisation of tertiary education [0, p. 10]. Higher education 
responds to challenges of Europeanisation, internationaliza-
tion and globalization by introducing newer forms of mobili-
ty, internasionalisation of curricula, opening of branch offic-
es, signature of the mutual recognition agreements between 
universities, improvement of quality assurance and evalua-
tion [0, p. 46]. All the above-mentioned trends can be easily 
traced in higher education policies in Europe, and in particu-
lar, France.  

Academic mobility in the context of Europeanization, in-
ternationalization and globalization of higher education was 
considered by a number of French and foreign researchers, 
such as N. Stromquist (2002), U. Teichler (2003), M. Kelo 
(2006), J. Knight (2007), V. Naidoo (2006), N. Varghese 
(2008), etc [0, p. 257]. Different national reports regarding 
international students in France were carried out in order to 
analyse the implementation of Bologna reforms, to make 
suggestions and to develop strategies for the increase of aca-
demic mobility in France. Among them Patrick Weil’s report 
in 1997, Albert Prévos’, Bernard Dufourg’s, Alain Claeys’ 
reports in 1999, Eric Flitti’s report in 2000 and Elie Cohen in 
2001 which encourage the French government to simplify 
visa application procedure and selection criteria to participate 
in mobility programs, to adopt the charter advocat-
ing international students' rights and finally to organize inter-
national student support services [0, p. 31]. 

France is the country with an excellent academic reputa-
tion and is the fourth most popular study destination in the 
world. International students continue their upward path in 
French universities and already reached 325 000 in 
2017/2018. However, the latest statistics from Campus 
France show that while the total number of international 
students in France grow, the French market share has 
dropped from 9,3% in 2005 to 6,7% in 2015 [0, p. 30]. 
While the UN predicts a global stagnation of the internation-
al flow of mobile students by 2025, there is a clear need to 
reaffirm the attractiveness of France on the global mobility 
market. Hence, the aim of the article is to look at the current 
and future trends related to international student mobility in 
France. 

Pierre Buhler, a former French diplomate, an associate 
professor at Sciences Po, Paris in his report entitled «Pro-
posals for the university mobility policy» states that since 
1998 numerous articles devoted to the topic of incoming 

student mobility express the growing discontent over the 
government's efforts to make France more attractive for in-
ternational students. Such complaints if to say so, can be 
grouped into three categories: quality of reception, absence 
of competitive selection for international students and 
scholarship policies. 

The problems raised by Pierre Buhler, encouraged the 
Government of the French Republic to begin the process of 
strategic planning in higher education and the search of new 
directions for the international activities of French 
universities. Moreover, the formation of priority areas of 
international academic mobility in France was also influ-
enced by the following global trends: • the massification of 
higher education; • the formation of knowledge society based 
on lifelong learning; • the diversity of the society needs, and 
accordingly, the diverse requirements for the content, vol-
ume, forms and methods of teaching in the higher education 
system; • demographic decline (increasing proportions of 
elderly compared with the proportion of the student popula-
tion and, as a consequence, the necessity to take into account 
the needs of older age groups in educational policy; • high 
migration rates of skilled labour («brain drain»). 

Thus, the above-mentioned factors helped to identify 
three interrelated trends in international academic mobility in 
France: 1. the increase in the number of international stu-
dents; 2. the creation of education hubs for international and 
French mobile students; 3. the introduction of a new financ-
ing model. 

To respond effectively to these trends the government of 
France has identified the main vectors of state policy in the 
field of international education for the nearest future, name-
ly: sustainability and increasing accessibility to higher educa-
tion; quality assurance in tertiary education; long-term finan-
cial efficiency in the higher education sector.  

A significant increase in the number of international mo-
bile students can undoubtedly be achieved by simplified 
procedures for obtaining a residence permit. According to 
research director at the CNRS and a member of the Aix-
Marseille University García-Peñalosa Cecilia and Profes-
sor at Sciences Po's Department of Economics Wasmer 
Étienne, the application for a long-term visa must be pro-
cessed along with the application for a temporary residence 
permit. These changes have already begun to take place. The 
Law on the Rights of Foreigners in France of March 7, 2016 
simplifies the administrative procedures for issuing a tempo-
rary residence permit for students. From January 1, 2017 
foreign nationals no longer have to submit a medical certifi-
cate issued by the French Office for Immigration and Inte-
gration (OFII) in support of their application for a residence 
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permit [0]. What is more, students who have already resided 
in France for at least 12 months have the opportunity to ob-
tain a residence permit with the duration which would corre-
spond to the length of a student’s course of study (for a peri-
od from 2 to 4 years). Previously, foreign students with a 
long-term visa were required to annually confirm their right 
to stay in France’s local authorities (Préfecture) and the OFII. 

Access to work certainly influences the image and 
the attractiveness of France on the international scale. From 
the point of view of mobile students, work option is a major 
factor affecting destination choice. France’s Labor rules al-
lows students, irrespective of their year of study, to work 
part-time or even full-time on the condition that the total 
number of working hours per year does not exceed 964 
hours. In spite of this advantage, there is an urgent need to 
introduce labor innovations, namely simplify the procedure 
for obtaining work permits. Moreover, electronic submission 
of the work permit application would become a real innova-
tion especially in major university towns [0, p. 207]. In order 
to avoid misuse of the student visa for the purpose of em-
ployment, the Department for employment of foreign na-
tionals under the French Ministry of Labor should have the 
right to refuse the renewal of a temporary work permit is 
case of students’ poor academic performance. Following the 
example of Belgium, an additional measure should also be a 
consistency check of the students’ studying and working 
schedules. 

The intensive orientation of French universities to mobili-
ty organized under Cooperation and Bilateral Agreements 
signed with higher education institutions abroad can also be 
the guarantee of a gradual increase in the number of inbound 
internationally mobile students. Such conventions are the 
most effective means of assuring the level of student 
knowledge and his/her academic achievements. Furthermore, 
the agreements guarantee the existence of student’s career 
plan and condition the return of those who are not invited to 
work in France to their country of origin, especially in the 
context of development assistance policies. On the contrary, 
if the mobility is individual it is the responsibility of Interna-
tional Relations Office to check the students’ academic per-
formance as well as the existence of career plan which 
matches France’s labour market needs [0, p. 206]. 

A boost in the attractiveness of scientific and technical ac-
tivities as well as creation of favorable conditions for re-
search and innovation are essential prerequisites for the de-
velopment of student mobility in France. A sharp decline in 
the number of internationally mobile students in academic 
science has become a commonplace phenomenon over the 
last few years. According to Doctor of Economics, lecturer at 
the University of Paris-XI and co-author of the report "Stu-
dents and Researchers in 2020: Goals of International Mobil-
ity and Attractiveness" Mohamed Harfi, it is possible to re-
store previous popularity by introducing educational innova-
tions in the university curriculum, namely mentoring system 
[0, p. 202]. The purpose of mentoring is to accelerate the 
process of freshers’ adaptation, improve their learning and 
further educational possibilities. 

An increase in the number of inbound internationally mo-
bile students of technical specialties and, consequently, the 
growth in number of foreign scientific and technical person-
nel in the labor market may also be due to the weakening of 
selection criteria. According to Claude Mathieu, co-author of 
the report "Students and Researchers in 2020: Goals of Inter-
national Mobility and Attractiveness", the level of proficien-

cy in a foreign language should not be the main selection 
criterion for students willing to study scientific and technical 
disciplines: "If B2-level certificate is a prerequisite to study 
social-humanitarian disciplines, then such a criterion should 
not be key for the students at the departments of science and 
technology." After all, the fluency in French can be the result 
of their academic mobility to France [0, p. 206]. The addi-
tional step taken in this direction should concern informing 
students about employment opportunities in the domain of 
science and technology after graduation. Creation of the 
alumni associations for internationally mobile students that 
complete their master’s or doctoral degrees in particular 
French university can help achieve this objective. Such 
alumni associations can compete for an educational subven-
tion by offering projects. The projects can deal with infor-
mation and communication technologies [0, p. 203]. 

According to Jane Knight, professor at the Ontario Insti-
tute for Studies in Education at the University of Toronto, 
states that formation and development of international educa-
tional hubs is the key trend in international higher education 
in recent years. Educational hubs signify the move of trans-
national education beyond its borders, with a new emphasis 
on research, knowledge and innovation [0, p. 39]. In her 
view, the transformation of the country, in particular France, 
into the international educational hub, is preceded by the 
systematic work to unite the efforts of many local and for-
eign actors, namely universities, students, research centers 
and specialists in the development of education and the 
knowledge industry [0, p. 28]. 

The main reason for the formation of hubs in France is a 
rapid decrease in the total score of the national higher educa-
tion institutions in the world ranking, in particular, Shanghai 
rating. In order to improve its international standing, in 2015 
the French government invested 7.5 billion euros in the Uni-
versity of Paris-Saclay, with the aim to turn it into a leading 
continental university. The University of Paris-Saclay has 
already united 19 universities in France and offers around 
190 international masters degrees for the internationally mo-
bile students under the age of 30. If to follow its strategic 
development plan, the university will unite 10, 000 scientists 
and 70, 000 students by 2025 [0, p. 12].  

The desire of the French government to turn the Universi-
ty of Paris-Saclay into Student Education Hub is explained 
not only by the need to improve the position of higher educa-
tion institutions in the ranking. An explanation of the reasons 
was made in Jane Knight’s book "International Education 
Hubs: Student, Talent, Knowledge-Innovation Models". 
Possibility to increase economic indicators, improve the 
quality of education, attract the top-quality skilled workers, 
ameliorate geopolitical status, become the center for scien-
tific and educational innovation predominate among the pre-
requisites for the creation of educational hubs [0]. 
Knight emphasizes that there is no one-size-fits-all approach 
to creating an education hub, therefore, the needs of a given 
country should be taken into account [0, p. 91]. However, it 
will take time to verify whether the education hubs become 
initiatives with strategic goals and real investment that will 
enhance the reputation of the country, its competitiveness 
and geopolitical status in the region and beyond, or just a 
short-lived trend [0, p. 39]. 

Another trend in the international academic mobility of 
students without which it is impossible to explain further 
educational development in France is introduction of a new 
higher education funding model. According to French schol-
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ars Cecilia García-Peñalosa and Étienne Wasmer, French 
universities can become more accessible and enhance their 
prestige on the international level by increasing financial 
efficiency in the field of higher education. In the short term, 
the registration fee for non-EU students may be set by the 
university in accordance with the quality of educational ser-
vices offered. 

The main peculiarity of French university financing is that 
it was and remains almost entirely government-funded. Each 
year, the government of France spends an average of 10,000 
euros per student. However, the student must pay the admis-
sion fee, which is fixed by the French Ministry of Higher 
Education. Thus, in the academic year 2017/18, the enroll-
ment fee at the license level is 184 euros, master’s level - 256 
euros and doctorate’s level - 391 euros. However, at private 
universities, the tuition fee is usually significantly higher. In 
general, according to the OECD Education Indicators 2014, 
France's spending on tertiary education amounts to more 
than 6% of GDP in a country where the share of private 
funding does not exceed 20% (as opposed to 30% in OECD 
countries and 62% in the USA) Consequently, taking into 
account the fact that national and international students pay 
the same one-time payment, the Government of France fi-
nances the education of individuals who in no way contribute 
to its state growth [0, p. 1-6], [1].  

One possible solution to this problem could be the crea-
tion of a European-based compensation system for the coun-
try that serves as an educational services provider. If coun-
tries enter into the bilateral cooperation in the field of higher 
education, it should be agreed that under the terms the coun-
try importing education services must pay a fixed fee to the 
country exporting these services. As a result, 75% of the 
costs spent by the French government will be covered by the 
country importing mobile youth. Such reimbursement sys-
tem can be considered fair as it encourages countries to at-
tract international students while creating good admission 
conditions. At the same time, the reorientation of European 
countries’ budgets towards investment in human capital does 
not exclude the possibility of privately funded universities [0, 
p. 9]. 

As for non-EU international students, on the example of 
the UK, France should suspend funding their studies. Tuition 
fees paid by non-EU international students can be used by 
the university to improve the quality of teaching and 
admission conditions of international students, thereby 
enhancing its attractiveness. Moreover, this money can be 
used to fund highly qualified and motivated international 
students from outside the EU. The implementation of such a 
policy does not mean that non-European students will 
receive a different education. Its goal is international stu-
dents’ full participation in existing programs and reduction 
of the tax burden in France [0, p.11]. 

The material presented in this article allows us to state 
that international academic mobility is a growing phenome-
non, which incites both government and higher education 
institutions to modify their recruitment strategies to attract 
more internationally mobile students. To remain competitive 
on the global scale the Government of France has already 
started to introduce less strict changes to the laws govern-
ing residence and work permits. As for French universities, 
their priority tasks are introduction of mentoring system, 
creation of the alumni associations for former mobile stu-
dents, weakening of selection criteria for students willing to 
study scientific and technical disciplines, orientation on stu-
dent mobility organised within the framework of bilateral 
agreements. 

The formation and development of international educa-
tional hubs is also among the key trends that will accompany 
international academic mobility in future. The University of 
Paris-Saclay, which is considered to be the first educational 
hub in France, is aimed at increase of economic indicators, 
improvement in the quality of education, attraction of the 
top-quality skilled workers and international students to 
France.  

The launch of a new financing model is the last trend ana-
lysed in the article. With the aim to reduce tax burden on the 
residents and attract more self-funded students we might 
observe the introduction of tuition fees for non-EU students 
in France in the nearest future. But some unintended conse-
quences that can result from its implementation still need to 
be well studied.  
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Анотація. У вступові вказаний об’єкт дослідження – державний контроль за діяльністю закладів дошкільної освіти. Визначені 
основні етапи становлення та розвитку державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Україні. Мета досліджен-
ня полягає в обґрунтуванні історичних етапів становлення державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в Укра-
їні. В основній частині схарактеризовано історичну складову розвитку системи державного контролю в контексті розвитку галузі 
дошкільної освіти. Проведений огляд та аналіз інформативних джерел і наказів Міністерства освіти і науки України. Розглянуто 
основні закони України, якими регламентуються органи управління освітою для здійснення державного контролю за роботою 
закладів дошкільної освіти. Описано основні періоди розвитку та занепаду державного контролю. Визначено етапи становлення й 
розвитку державного контролю за системою дошкільної освіти в Україні другої половини ХХ століття. Досліджено розвиток дер-
жавного контролю початку XXI століття та виокремлено етапи його становлення. Доведено, що початок ХХІ століття вважається 
періодом утвердження державного контролю як закономірної невід’ємної одиниці освітнього процесу.  

Ключові слова: державний контроль, дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, етап, історичний період, управління. 
 

Вступ. Дошкільний вік вважається найважливішим у 
загальному розвитку особистості дитини та дитини як 
майбутнього громадянина країни. Як зазначає Л. Пісо-
цька [20], дошкільна освіта – фундамент, на якому базу-
ється вся подальша освіта. Це є незаперечною істиною, 
яку слід ураховувати у своїй діяльності владним струк-
турам як освітянського, так і державного управління, від 
найнижчого до найвищого рівнів [20, с. 1]. 

Дошкільний навчальний заклад є одним із соціальних 
інститутів в якому відбувається цілеспрямований розви-
ток, навчання й виховання дитини у період дошкільного 
дитинства. Тому вкрай важливим є контроль над здійс-
нюваною дошкільними установами діяльністю. 

Державний контроль за діяльністю закладів дошкіль-
ної освіти вважається дієвим аспектом управління, що 
забезпечує систематичну перевірку діяльності закладів 
дошкільної освіти як структурного підрозділу для ви-
знання спроможності здійснювати освітню діяльність та 
регламентується законами України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності»; положення про дошкі-
льний навчальний заклад; наказ Міністерства освіти і 
науки України (МОН) «Про затвердження Порядку 
державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, поза-
шкільних навчальних закладів»; «Про затвердження 
«Інструкції про ділову документацію в дошкільних за-
кладах»; «Про затвердження «Примірного положення 
про порядок звітування керівників дошкільних, загаль-
ноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 
перед педагогічним колективом та громадськістю»; лис-
тів МОН України «Щодо створення у навчальних закла-
дах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»; 
«Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти 
при обласних, районних, міських органах управління 
освітою»; «Щодо збереження в мережі дошкільних нав-
чальних закладів»; «Щодо окремих питань державної 
атестації та рейтингового оцінювання»; «Щодо проце-
дури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері 
дошкільної освіти; «Щодо атестації педагогічних праці-
вників ЗДО, які працюють не за фахом»; «Про забезпе-
чення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти 
відділів (секторів) з питань дошкільної освіти» та інши-

ми документами. 
В Україні державний контроль здійснюється МОН 

України, центральними органами виконавчої влади, 
яким підпорядковані заклади дошкільної освіти, Держа-
вною інспекцією навчальних закладів, районними дер-
жавними адміністраціями та підпорядкованими їм ор-
ганами управління освітою, органами місцевого само-
врядування [9, с. 18]. 

Короткий огляд публікацій за темою. В історіогра-
фічних джерелах проблему становлення державного 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в 
Україні розглядають такі науковці як, О. Андрійко, 
А. Гуз, Т. Десятов, З. Канівець, Т. Куценко, А. Панченко, 
Л. Пісоцька, А. Петров, В. Шпак. Контроль на різних 
рівнях державного управління в системі освіти дослі-
джують С. Васильєва, Л. Даниленко, Д. Дейкун, 
П. Дроб’язко, О. Зайченко, Л. Калініна, Є. Красяков, 
С. Крисюк, М. Поташнік, Є. Хриков, Г. Шамова та інші 
вчені. Наукові розвідки проблеми становлення та розви-
тку системи дошкільної освіти здійснюють Л. Артемова, 
О. Бондар, З. Борисова, О. Венгловська, Т. Головань, 
О. Донченко, В. Котирло, К. Крутій, Т. Куліш, 
З. Нагачевська, Т. Пантюк, О. Проскура, Т. Слободянюк, 
Т. Степанова, І. Улюкаєва, Т. Фімінова та ін.  

Мета статті – схарактеризувати історичні етапи ста-
новлення державного контролю за діяльністю закладів 
дошкільної освіти в Україні.  

Результати та їх обговорення. У своєму історично-
му розвитку система дошкільної освіти має значний до-
свід становлення, відродження, стабільного розвитку 
і модернізації, що узгоджується з різними етапами роз-
витку суспільства, тому історичну складову розвитку 
державного контролю за діяльністю закладів дошкільної 
освіти, слід розглядати в історичному аспекті розвитку 
дошкільних установ.  

Ретроспективний аналіз становлення системи дошкі-
льної освіти в Україні показує, що динаміка її розвитку 
містить декілька етапів. Зокрема, дослідниками визначе-
но, що середина ХІХ ст. – до початку ХХ ст. є етапом 
зародження дошкільного виховання і появи перших сус-
пільних закладів для дітей, оскільки дошкільне вихован-
ня має глибокі історико-соціальні корені.  

Аналіз довідкових джерел виявив, що наприкінці 
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XVIII – початку XIX століття в Європі виникає ідея 
створення «школи для найменших». Першим творцем 
такої школи був відомий педагог XIX століття Роберт 
Оуен (1816 р., Шотландія). Натомість, німецький педа-
гог Фрідріх Фребель відкрив власну школу (1837 р.), яку 
назвав дитячим садочком – «кіндергартен» [2, c. 4]. В 
Україні ж, один із перших спеціальних дошкільних нав-
чальних закладів було засновано у 1858 р. з ініціативи 
дружини редактора газети «Киевские губернские новос-
ти» О. Чернишової, а протягом 1882–1889 рр. у Києві 
починає діяти приватний садок К. Безменової [21, с. 95]  

Система дошкільного виховання починає повноцінно 
розвиватися з кінця ХІХ століття. Саме тоді з ініціативи 
приватних осіб були створені умови для розвитку до-
шкільних установ. У той час, уряд не цікавили проблеми 
галузі дошкільної освіти, а всі пропозиції з покращення 
системи дошкільної освіти, нажаль, ігнорувалися. Закла-
ди дошкільної освіти навіть не мали державного фінан-
сування (фінансування здійснювалося за рахунок батьків 
або ж благодійної допомоги). Підтвердженням цього є 
наукові напрацювання вченої Л. Пісоцької [19], яка за-
уважує, що виникнення перших дитячих садків припа-
дає на 60-ті роки ХІХ ст. за ініціативи приватних осіб, 
благодійних і філантропічних організацій [19, c. 550]. 

Підсумовуючи зазначене, доцільно наголосити на то-
му, що у ХІХ ст. державного контролю за діяльністю 
закладів дошкільної освіти як такого не існує, а держава 
взагалі не цікавиться діяльністю дошкільних установ. Як 
наслідок – уповільнення розвитку галузі дошкільного 
виховання.  

Якщо звернутися до історії другої половини ХХ ст. – 
прослідковуємо поступове відродження дошкільного 
виховання в Україні. Протягом 1950-1960 рр. ЦК КПРС і 
Рада Міністрів СРСР видають ряд постанов (найважли-
вішою вважається постанова «Про подальші заходи до-
помоги жінкам-матерям, працюючим на підприємствах і 
в закладах»), які повинні були виконуватися міністерст-
вом, які на той час уже опікувалися безпосередньо до-
шкільними закладами, здійснювали їх ревізію та спря-
мовували свою роботу на створення сталої системи кон-
тролю за дошкільною освітою [1, с. 335]. 

Стимулюючим чинником розвитку мережі дошкіль-
них закладів у 60-х роках було проведення місцевих, 
республіканських і всесоюзних оглядів дошкільних за-
кладів, участь дошкільних закладів у Виставках досяг-
нень народного господарства СРСР і УРСР. Перший 
громадський огляд дошкільних закладів України було 
проведено у травні-червні 1960 року [11, c. 246]. Під час 
оглядів і підбиття підсумків велика увага звертається на 
матеріально-технічне забезпечення, план побудови ЗДО 
(згідно з новими архітектурними проектами дитячих 
садків), забезпечення навчально-виховного процесу ди-
дактичними матеріалами, а також на склад працівників 
дошкільних закладах, які повинні бути зі спеціальною 
педагогічною освітою. 

У 1969 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січ-
ня затверджено Положення про Міністерство освіти 
СРСР, у якому чітко окреслено основні його завдання, 
які стосуються контролю, управління та сприянню роз-
витку дошкільного виховання: подальший розвиток і 
вдосконалення системи дошкільного виховання, мережі 
дитячих дошкільних закладів; організація й удоскона-
лення системи підготовки і підвищення кваліфікації ви-
хователів; оснащення дитячих дошкільних закладів об-
ладнанням і навчально-наочними посібниками [25, c. 9]. 

Протягом 70-80-х рр. ХХ століття набуває чинності 
положення про інспектора-методиста з дошкільного 
виховання, у якому розкриваються його управлінські та 
контролюючі обов’язки, а саме на нього покладається 
відповідальність за здійснення державного контролю за 
виконанням дошкільними установами й органами на-
родної освіти партійно-урядових постанов і рішень у 
галузі освіти, основ законодавства про народну освіту. 
Інспектор мав організовувати реалізацію рішень і реко-
мендацій як центральних, так і місцевих державно-
громадських органів народної освіти, проводити аналіз 
багатогранної діяльності дошкільних закладів. Він не 
тільки контролює, а й надає практичну допомогу педа-
гогам і керівникам дошкільних установ в усуненні недо-
ліків, у вивченні й поширенні передового педагогічного 
досвіду, упровадженні у практику досягнень психолого-
педагогічної науки. Увага інспектора-методиста спрямо-
вується, насамперед, на вдосконалення стилю внутріш-
нього управління [5, с. 10–11]. 

Слід зауважити, що важливим кроком реформування 
дошкільного виховання в 70-х роках стає реорганізація 
мережі малокомплектних дошкільних установ. У ряді 
областей вводяться в дію нові приміщення дитячих сад-
ків. На відділи народної освіти покладається контроль із 
питань забезпечення дітей місцями в дошкільних уста-
новах на території їхнього проживання. При районних 
відділах освіти створюють спеціальні комітети, які регу-
люють обмін путівками в дошкільні заклади між відом-
ствами, надають місця в дитячі садки дітям із багатодіт-
них сімей, працюючих і молодих матерів [17, c. 5–7]. 

Посилена увага до організації освітньої роботи в за-
кладах дошкільної освіти та керівництво роботою педа-
гогічних кадрів також припадає на 70-ті роки XX ст., 
коли органи державної влади посилено займаються ви-
вченням поняття управління у галузі дошкільного вихо-
вання та спільно з республіканським навчально-
методичним кабінетом і кабінетом гри та іграшки щорі-
чно розробляють план контролю, керівництва і надання 
методичної допомоги дошкільним закладам [3, c. 27]. 

Так, у 1972 році Міністерство освіти УРСР затвер-
джує нові типові штати дитячих дошкільних закладів. У 
цей час простежується обмеження управлінських дій 
керівництва дошкільної установи стосовно підбору кад-
рів [18, с. 37]. 

Варто відзначити, що 80-ті роки, в літературних дже-
релах, окреслені етапом значного розквіту державного 
управління та, відповідно, основної функції управління 
– державного контролю за діяльністю закладів дошкіль-
ної освіти. У 1980-х роках в областях починають функ-
ціонувати обласні відділи, а в районах – районні відділи 
народної освіти. Дані відділи включають у себе роботу 
інспекторів із системи дошкільного виховання, сприя-
ють повноцінному розвитку дошкільних установ. Конс-
татуємо, що система управління та контролю за дошкі-
льними установами за 1980 роки піднімається на більш 
високий рівень і набуває стабільного характеру.  

Водночас, 90-ті роки минулого століття вирізняються 
соціальними та економічними змінами в українському 
суспільстві, критичним серед яких є падінням народжу-
ваності, що «сприяло» зменшенню кількості дитячих 
дошкільних закладів і поступовій депрофесіоналізації 
кадрів [12, с. 6]. Такі події погіршили стан розвитку сис-
теми дошкільної освіти, у зв’язку з цим протягом 1991–
2000 рр. у регіонах держави припиняють функціонуван-
ня 7,3 тис. закладів дошкільної освіти (ЗДО). Проте, не-
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зважаючи на таку ситуацію, в Україні відбувається ста-
новлення національної системи законодавства в галузі 
дошкільної освіти, у якому враховуються, аналізуються, 
акумулюються найкращі надбання попередніх років у 
справі навчання й виховання дітей дошкільного віку [20, 
с. 1]. 

У 1993 році була затверджена Державна національна 
програма «Освіта» («Україна XXI століття»), яка була 
спрямована на забезпечення розвитку освіти як пріори-
тетного засобу розбудови Української Держави. Головна 
мета програми – формування стратегії розвитку дошкі-
льної освіти в Україні, а також створення системи без-
перервного навчання і національного виховання, досяг-
нення високих освітніх рівнів, постійного духовного 
самовдосконалення особистості, формування інтелекту-
ального і культурного потенціалу як найвищої цінності 
нації [15, c. 18]. 

Також, у цей історичний період переходу від команд-
но-адміністративної до ринково- орієнтованої системи 
управління економікою й дошкільною освітою стара 
система управління дошкільною освітою показує свою 
повну неспроможність, на відміну від системи управлін-
ня загальною середньою освітою, яка виявилася більш 
стійкою. Це свідчить про необхідність розроблення но-
вих підходів до управління й державно-громадського 
контролю розвитком дошкільної освіти в державі в ці-
лому та в кожному регіоні зокрема. Незважаючи на те, 
що вищий законодавчий орган України Верховна Рада 
приймає Закони України «Про освіту» (1991 р., 1996 р.), 
«Про дошкільну освіту» (2001 р.), у яких дошкільна 
освіта визначена як первинна обов’язкова ланка у струк-
турі загальної системи освіти, її розвиток від цього не 
поліпшується. Щоб забезпечити розвиток дошкільної 
освіти, її законодавчий статус повинен бути підкріпле-
ний адекватним рівнем розвитку системи управління 
цією галуззю [20, c. 13–14]. 

Слід зазначити, що у 1995 році стан закладів дошкі-
льної освіти покращується. В Україні вже функціонують 
22,3 тис. дошкільних закладів, де виховується 1,7 млн. 
дітей. Сім’я може вибирати дошкільний заклад з ураху-
ванням особистісних якостей, природних задатків, стану 
психічного і фізичного здоров’я дітей. Відкриваються 
різні за змістом і профілем роботи типи закладів дошкі-
льної освіти [7, c. 22]. 

Упродовж 1997 р. чисельність ЗДО зменшується на 
1,7 тисячі. Такий стан із дошкільним вихованням боляче 
відбивається на розвитку системи дошкільної освіти. 
Державний контроль за дошкільною освітою в ці роки 
практично не здійснюється, але все ж держава намага-
ється опосередковано контролювати діяльність ЗДО [8, 
c. 2]. 

1998 рік відзначається прийняттям Базового компо-
ненту дошкільної освіти України, в якому проголошу-
ється впровадження у практику особистісно-
орієнтованих технологій. Виконання вимог Базового 
компоненту дошкільної освіти мають забезпечувати 
заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядку-
вання, типів і форм власності, а відповідальність за здо-
буття дітьми дошкільної освіти покладено на їхніх бать-
ків і навчальні заклади, де вони утримуються. Відтак, 
успішна життєдіяльність ЗДО у нових умовах поклада-
ється на керівний апарат у галузі дошкільної освіти, а це 
можливо лише тоді, коли директор виконує свої управ-
лінські функції, що ґрунтуються на науковій основі [22, 
c. 87]. 

Педагогічні дослідження, що припадають на початок 
XXI ст., активізують інтерес учених до пошуку науко-
вих ресурсів для стійкого розвитку системи дошкільної 
освіти та управління нею. При цьому основна увага при-
діляється виявленню потенційних можливостей проце-
сів, забезпеченню умов модернізації змісту і структури 
дошкільної освіти та управління нею [10, с. 8]. 

До прикладу, науковець Л. Денякіна [6, c. 40] заува-
жує, що для ефективного функціонування системи за-
кладів дошкільної освіти, необхідно внести зміни в уп-
равлінні ними, а саме актуальності має набути розподіл 
відповідальності, створення таких умов для діяльності 
педагогічного працівника, забезпечення такого рівня 
мотивації, які передбачають вибір руху від рутинного в 
бік творчого та новаторського ставлення до власної дія-
льності [4, с. 6]. 

Як стверджує вчена О. Липовецька [13], упродовж 
останніх 10–15 років державно-громадське управління 
системою освіти в Україні на регіональному рівні здійс-
нюється через старі структури, які що не адаптовані до 
перехідних умов і сучасного ринку освітніх послуг. При 
цьому в процесі державного управління системою осві-
ти на регіональному рівні не повністю враховується ре-
гіональна специфіка, а місцеві органи самоврядування 
зазвичай відмежовані від процесу управління й контро-
лю, зокрема. Крім того, законодавчо не внормовано уч-
асть органів місцевого самоврядування в удосконаленні 
закладів дошкільної освіти і комплексів. При цьому ва-
жливим є те, що, у процесі зміщення акцентів управлін-
ня з державного на громадське виявляється потужний 
стимул розвитку, послідовної гармонізації державно-
громадського управління й контролю в галузі дошкіль-
ної освіти [13, c. 248]. 

Порівняно з 90-ми роками минулого століття, коли 
ЗДО масово закривалися, початок ХХІ століття вирізня-
ється тим, що органи державного управління поступово 
уповільнюють цей процес і навпаки, намагаються відк-
ривати все більше й більше ЗДО різних типів та здійс-
нювати контроль за їхньою роботою. 

У контексті зазначеного вище, слід зауважити, що 
нині процес управління в галузі дошкільної освіти знач-
но ускладнюється, адже численні завдання, що постав-
лені різноманітними державними установами і громад-
ськістю, до цього часу ще не систематизовані й не впо-
рядковані [21, c. 9]. 

Протягом 2001-2002 рр. Міністерством освіти і науки 
України видано наказ «Про затвердження Порядку дер-
жавної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позаш-
кільних навчальних закладів», у якому розписано поря-
док державної атестації дошкільних закладів 
та аргументовано основні завдання й принципи прове-
дення атестації (2001 р.) [23], також Президентом Украї-
ни було затверджено Національну доктрину розвитку 
освіти, до якої включено спеціальний розділ, що присвя-
чений управлінню й контролю за освітою (2002 р.) [14]. 

Cтає зрозуміло, що саме у 2001 році відбувається 
правове закріплення системи, поліпшення співпраці ко-
нтролюючих органів, формування правових гарантій 
ефективності державного контролю, а також затвер-
дження норм утручання держави в діяльність освітніх 
установ. 

У 2004 році МОН України затверджує зміни до по-
рядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 
і позашкільних навчальних закладів, але змін, які б сто-
сувалися контролю за діяльністю дошкільної освіти, тут 
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не прослідковується [24]. 
2005 рік відзначається виданням наказу «Про невід-

кладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні»; 2008 р. – наказ «Про додат-
кові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; 
2010 р. – наказ «Про додаткові заходи щодо підвищення 
якості освіти в Україні», «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників»; 
2011 р. – наказ «Про затвердження Порядку проведення 
моніторингу якості освіти» (визначено механізм органі-
зації та проведення моніторингу якості дошкільної осві-
ти); 2012 р. – оприлюднення Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на 2012–2021 роки, де окремим 
питанням винесено пункт про модернізацію системи 
управління та контролю освітою, у якому велику увагу 
приділено інноваційним стратегіям, створенню сучасних 
систем освітніх проектів і моніторингу, розвитку моделі 
державно-громадського управління, посилення ролі та 
взаємодії всіх суб’єктів освітньої політики, у якій особи-
стість, суспільство й держава стають рівноправними 
суб’єктами і партнерами [16]; 2015 р. – наказ «Про за-
твердження порядку державної атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних закладів», у якому опи-
суються основні положення стосовно державного конт-
ролю за діяльністю навчальних закладів, у тому числі 
дошкільних установ різних типів і правила поводження 
атестаційної комісії у стінах освітніх установ. 

У цілому ж слід зауважити, що процес державного 

контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти Ук-
раїни пройшов ряд випробувань і на початку ХХІ сто-
ліття утвердився як закономірна невід’ємна одиниця 
освітнього процесу без якої не можуть провадити діяль-
ність дошкільні установи. 

Проведений у ході дослідження огляд і вивчення ін-
формативних джерел і наказів МОН України дозво-
ляє стверджувати, що піднесений розвиток державного 
контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в 
Україні припадає на початок нового тисячоліття й три-
ває до нині. Починаючи з 2001 року органи державної 
влади посилюють увагу до різних типів ЗДО і безпосе-
редньо контролюють їхню діяльність. 

Отже, у контексті зазначеного вище нами було визна-
чено такі етапи становлення й розвитку державного кон-
тролю за системою дошкільної освіти в Україні другої 
половини ХХ століття: 

І етап (1943–1959 рр.) – відбудова системи дошкіль-
ної освіти (1943 р.) (розширення мережі дитячих закла-
дів і покращення їх роботи (1945 р.), розроблення про-
грам для дітей дошкільного віку (1959 р.).  

ІІ етап (1960–1969 рр.) – становлення системи гро-
мадського огляду дошкільних закладів України (заро-
дження державного контролю за діяльністю ЗДО різних 
типів (1960 р.), розроблення перших нормативно-
правових документів, що регламентують діяльність Мі-
ністерства освіти СРСР з управління й контролю за до-
шкільними установами різних типів (1969 р.).  

 

 

 

ІІІ етап (1970–1989 рр.) – розширення мереж дитячих 
садків, поступове розв’язання проблем з кількістю до-
шкільних закладів (реорганізація дошкільних установ 
(1970 р.), право відділу народної освіти контролювати 
діяльність закладів дошкільної освіти (1978–1979 рр.), 
упровадження положення про інспектора-методиста з 
дошкільного виховання (1980 р.), піднесення рівня роз-
витку державного контролю за діяльністю ЗДО (1989 р.).  

IV етап (1990–2000 рр.) – кризовий стан і занепад ро-
звитку системи державного контролю за діяльністю за-
кладів дошкільної освіти (1990–1992 р.) (пошук нових 
управлінських підходів (1993–2000 рр.). 

Також, нами виділено етапи розвитку державного ко-
нтролю початку XXI століття: 

І етап (2001–2002 рр.) – відродження дошкільної осві-
ти як такої, що має свої права та обов’язки, зародження 
безпосереднього державного контролю за діяльністю 
ЗДО різних типів і форм власності (затверджено наказ 
про порядок державної атестації);  

ІІ етап (2003–2009 рр.) – етап посиленої уваги до роз-
витку управління в галузі дошкільної освіти; 

ІІІ етап (від 2010 р. до наших днів) – етап оптимізації, 
узагальнення, пошуку нових ідей, посилення розвитку 
системи управління та державно-громадського контро-
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Рис. 1. Етапи становлення державного контролю за системою дошкільної освіти в Україні. 



лю за закладами дошкільної освіти. 
Для ліпшої загальної візуалізації поетапного станов-

лення державного контролю за системою дошкільної 
освіти в Україні можна звернутися до наступної схеми. 

Висновки. Отже, система розвитку державного конт-
ролю за діяльністю закладів дошкільної освіти другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття має свої злети та 
падіння. Ця система, то стрімко розвивається, то зазнає 
регресивних змін. Варто відзначити, що процес станов-
лення державного контролю за діяльністю закладів до-

шкільної освіти України у своєму розвитку пройшов ряд 
випробувань і на початку ХХІ століття утвердився як 
закономірна невід’ємна одиниця освітнього процесу без 
якої не можуть проводити діяльність дошкільні устано-
ви. 

Серед перспектив подальшого дослідження даної 
проблеми виокремлюємо роботу з детального вивчення 
зарубіжного досвіду становлення державного контролю 
за діяльністю закладів дошкільної освіти у теорії та 
практиці управління освітою. 
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Historiography of the formation of state control over the activity of preschool educational institutions in Ukraine (the second half of the 

XX – beginning of the XXI century) 

Yu. O. Solovey  
Abstract. The object of the research is determined in the introduction being the state control over activity of preschool educational institutions. 
The main stages of the formation and development of state control over the activity of preschool educational institutions in Ukraine are deter-
mined. The purpose of the study is to substantiate the historical stages in the formation of state control over the activities of pre-school education-
al institutions in Ukraine. In the main part, the historical component of the development of state control system in the context of pre-school edu-
cation development is characterized. The conducted review and analysis of informative sources and orders of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. The main laws of Ukraine are considered, which regulate the education management bodies for exercising state control over 
the work of pre-school institutions. The main periods of development and decline of state control are described. The stages of formation and 
development of state control over the system of preschool education in Ukraine in the second half of the 20th century are determined. The devel-
opment of state control at the beginning of the 21st century has been studied, and the stages of its formation have been singled out. The beginning 
of the 21st century is known to be the period of state control approval as a regular integral part of the educational process.  

Keywords: state control, preschool education, pre-school educational institution, stage, historical period, management. 
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Annotation. Formation of professional reliability is viewed as a new trend in improvement of professional training of future teachers of 

physical education. Comparative analysis of the level of formation of professional competence of future and active teachers of physical 

education has been done. Availability of significant differences between indices of professional reliability with students and active teach-

ers of physical education has been revealed. The most significant differences have been revealed by the indices that characterize fault-

lessness, efficiency, and self-devotion of professional reliability of future teachers of physical education. Primary trends of making an 

impact on the educational process with the purpose of formation of professional reliability of future teachers of physical culture have 

been pointed out.  

Introduction. The problem of providing quality training of 

future teachers of physical education is one of the most 

important in present-day education. Successful tackling of 

educational tasks in youth’s health protection, organization 

of motor activity, support of high level of development of 

motor skills, improvement of body’s adaptation and func-

tional reserves is primarily stipulated by the level of teach-

er’s training, quality of formation of professional compe-

tences, teacher’s individual qualities etc. Current state of 

human life characterized by decrease in youth’s motor 

activity, deterioration of health caused by society mass 

informatization, all-round implementation of automated 

machines in various spheres of life etc. only increases the 

role and significance of profession of a teacher of physical 

education. At the same time, tackling the problem of pro-

fessional training of future teachers of physical education 

must be based on existing realia taking into account pre-

sent-day tendencies of higher education, include modern 

approaches and trends in improvement of quality of profes-

sional training. We consider formation of professional 

reliability of future teachers of physical education in the 

process of education in higher educational establishments 

to be one of the perspective trends in improvement of 

quality of professional training.  

Brief survey of related references. Despite extensive 

use of the notion of reliability in various spheres of human 

life, in the sphere of education reliability remains little-

studied and insufficiently researched. Rare scientific papers 

do not give complete idea on the process of formation of 

professional reliability of future teachers. Profession of a 

teacher of physical education is even less studied.  

Among popular papers, research by O. Osadchuk should 

be mentioned. In these papers, the author analyses teacher’s 

professional reliability as an integral feature that comprises 

personal, subjective, and individual characteristics [2]. It is 

the combination of these features and use of mechanisms of 

self-regulation that help a teacher to successfully realize 

pedagogical functions under changing conditions of educa-

tional environment. D. Romanov proposes to view teach-

er’s professional reliability through stability and resistance 

to burnout and other negative factors that influence profes-

sional activity [4].  

Some researchers consider teacher’s reliability to be a 

guarantee of gaining students and parents’ trust [10]. Thus, 

they consider a teacher to be liable if he or she rarely comes 

late or misses classes. In other works, reliability along with 

responsibility is viewed as a component of teacher’s pro-

fessionalism. Characteristic features of reliability include 

consistent execution of professional tasks and duties; punc-

tual and responsible work with papers etc. [6] Reliability is 

also related to high level teacher’s efficiency that manifests 

itself in teacher’s efforts to educate students more success-

fully and efficiently [8].  

At the same time, it should be noted that the majority of 

foreign scientists primarily focus on teacher’s assessment 

activity when studying teacher’s reliability. Accordingly, 

teacher’s reliability is characterized by how accurate a 

grade was given.  

Thus, the author [5] emphasizes that it is inaccurate as-

sessment that primarily causes decrease of teacher’s relia-

bility. Among factors that influence on assessment accura-

cy, not only sex, social and financial status, efforts and 

behavior have negative influence, but also frequent use of 

verbal sets of criteria that have certain degree of subjective 

interpretation.  

Increasing trust to teacher’s assessment, support of qual-

ity of teacher’s solutions, and elaboration of efficient mod-

els of assessment at various stages of education are im-

portant in the sphere of education [1]. Other research pa-

pers [9] indicate that one of important ways to improve 

reliability of assessment in teacher’s activity is finishing 

specific courses, learning how to administer test. This al-

lows teachers to elaborate tests better that have higher level 

of reliability and probability of assessment.  

To improve reliability of assessment, other researchers 

[3] propose expand testing field and formulate test ques-

tions more thoroughly. Use of clear instructions and stand-

ard administrative procedures promote better assessment.  

Finishing talking about the issue of training educators, 

namely teachers of physical education, we must point out 

available interest of many researchers. However, the prob-

lem of formation of reliability in the process of training of 

teachers of physical training has not been adequately dis-

cussed.  

The aim of our work is analyze the level of formation of 

professional reliability of active and future teachers of 

physical education who study in higher educational estab-

lishments.  
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Results and discussion. Examination of the level of 

formation of professional reliability of future teachers of 

physical education was preceded by detailed analysis of the 

issue of reliability, formation of the concept of research, 

formulation of personal definition of the notion of reliabil-

ity of a teacher of physical education. According to our 

view, professional reliability of future teachers of physical 

education is based on teacher’s activity, which is character-

ized by faultlessness, efficiency and self-devotion under 

influence of changeable conditions professional and peda-

gogical environment throughout an entire lesson in physical 

education [7]. According to the definition, quantitative 

basis of professional reliability is characterized by six indi-

ces. Content of a lesson and deviation from lesson plan 

indicate on faultlessness. Motor and general densities of a 

lesson characterize efficiency of professional activity. Ver-

bal and functional components indicate on self-devotion of 

a teacher during a lesson.  

Deviation from a lesson plan was determined by view-

ing lesson videos and comparing it to the lesson plan. Dif-

ferences in the use of various physical exercises, discrepan-

cy of balancing arising during a lesson characterized fault-

lessness. We also considered boring lessons with use of 

monotonous physical exercises to be a fault. Accordingly, 

we estimated the index of lesson’s content by the number 

of various physical exercises used by a teacher during a 

lesson.  

To determine motor and general density of a lesson, we 

use the method of timekeeping. Calculating of time when 

students had no motor activity, figuring wasted time during 

a lesson allowed to determine the value of motor and gen-

eral density of a lesson. 

We defined self-devotion of a teacher of physical educa-

tion by its two components – functional and verbal. Verbal 

self-devotion was characterized by the number of words 

uttered by a teacher during a lesson. Functional self-

devotion was defined with the help of pulse meter. With its 

help, we considered the difference between teacher’s heart 

beats during a lesson and his/her pulse at rest. It is this 

difference that characterized functional value, that physio-

logical waste, due to which a teacher was able to conduct a 

lesson.  

According to our definition, a teacher of physical educa-

tion who uses a variety of physical exercises, sticks to the 

lesson plan, gives students much important information 

during a lesson, being active, moving a lot, showing physi-

cal exercise, is professionally reliable. Moreover, a reliable 

teacher’s lesson in physical education has good values of 

general density and appropriate level of motor density.  

To check the level of formation of professional reliabil-

ity, we have done a stating experiment, during which 244 

students and 107 teachers of physical education took part. 

Apart from the values showing the level of manifestation of 

indices of professional reliability of active and future 

teachers of physical education, we focused on finding dif-

ferences between students and teachers.  

Comparison of these results and search for significant 

discrepancies sets necessary ground for further research of 

important aspects and components of professional training 

that must be influence more extensively with the purpose of 

formation of professional reliability of future teachers of 

physical education. To do it, we used on of the methods of 

mathematical statistics – Student’s t-criterion. Capacity of 

Student’s t-criterion to do run statistical check of two sam-

ples with regard to equality of average values enable us to 

compare the degree of discrepancy of various indices be-

tween students and teachers that characterize professional 

reliability. The results of calculations are presented in table 

1. 
 

Table. 1. Indices of discrepancies between the results of professional reliability of students and teachers of physical education by 

Student’s t-criterion. 

Index Students Teachers t-criterion 

М1 1 N1 М2 2 N2 

Deviation from the lesson plan (%) 41,69 8,17 244 20,84 4,69 107 24,664 

Lesson content (number of exercises) 24,33 4,16 244 30,14 5,76 107 9,413 

General density of the lesson (%) 73,78 8,37 244 84,10 8,11 107 10,734 

Motor density of the lesson (%) 29,16 9,48 244 61,26 8,11 107 30,47 

Verbal self-devotion (number of words) 1425,3 371 244 1803 309,8 107 9,214 

Functional self-devotion (ЧСС) 61 9,1 244 33,57 7,44 107 27,414 
 

Given the number of participants in the experiment, de-

gree of freedom and limit values of Student’s t-criterion 

(tcr=1,96 at р=0,05; tcr=2,58 at р=0,01) have been defined.  

As we see, the results show slight discrepancy of the 

level of formation of reliability of future and active teach-

ers of physical education. By all indices that characterize 

professional reliability, we have revealed differences at the 

d=0.01 level. Let us analyze them.  

It should be emphasized that the most lagging aspect of 

professional reliability of future teachers of physical educa-

tion is motor density of a lesson (29.16%). Unlike students, 

teachers manage to build, organize, and conduct a lesson 

better than students do, in order for students to have dense 

motor activity. The students had most problems with sup-

porting motor density while increasing the number of stu-

dents during the lesson.  

By other index, functional self-devotion, some signifi-

cant differences have also been revealed. However, higher 

values are peculiar to students (61 blows in 1 minute). 

Compared to students, teachers of physical education dis-

tribute their motor activity more rationally. Selection of a 

good location during a lesson, decrease of switching places, 

and preference to explanation of educational material sig-

nificantly limits functional waste of teachers.  

Also, significant difference in the results of formation of 

professional reliability has been revealed by another index 

– deviation from the lesson plan (41.69% with students; 

20.84% with teachers). Given the fact that the results of 
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from comprehensive schools and students with the respec-

tive major took part in the experiment. Analysis of class 

videos, analysis of teachers’ documentation (lesson plan), 

timekeeping, pulse metrics, methods of mathematical sta-

tistics were used in the research along with pedagogical 

survey.  



deviation from lesson plan are influenced by many factors 

of educational process, we have extensive opportunities to 

improve the level of professional training with purpose of 

formation of professional reliability of a future teacher of 

physical education.  

A slightly lower, compared to previous indices of pro-

fessional reliability, but also significant, are other indices. 

Namely, students use smaller number of physical exercises 

during a lesson (24.33 exercises). At the same time, they 

use fewer words (1425.3), which indicates on a lag in the 

work of verbal apparatus. Lower values have also been 

revealed in general density of a lesson (73.78% - students; 

84.10% - teachers), which proves significant waste of time 

by students, when their students were engaged in motor 

activity and did not receive educational material.  

The analysis of differences between formation of profes-

sional reliability of students and teachers allows to specify 

basic aspects and trends of professional training that must 

be focused on, and to introduce more significant changes to 

educational process. Such priority trends may include im-

provement of professional training with purpose of im-

provement of motor density during a lesson and decrease of 

deviation from the lesson plan. At the same time, given 

high level of functional self-devotion of future teachers of 

physical education, we assume there is no need to stimulate 

students for more motion actions and activity during a 

lesson. Moreover, students must try to avoid confusing 

motions that do not bear have educational information and 

are primarily caused by lack of experience, imperfect tech-

nique, excessive anxiety etc.  

Specific actions aimed at improvement of verbal self-

devotion that characterizes devotion must also be imple-

mented in educational process of training of future teachers 

of physical education. Formation of the ability to bigger 

number of physical exercises by teachers of physical edu-

cation during a lesson must have positive impact on the 

improvement of quality of professional training, which is 

reflected in lower number of faults, less wasted time, better 

organization of educational students’ activity during les-

sons of physical education. As a result, it will help future 

teachers of physical education improve both level of pro-

fessional reliability and quality of professional activity as a 

whole.  

Conclusions. Comparative analysis of indices of the 

level of formation of professional reliability of future and 

active teachers of physical education allowed revealing 

significant discrepancies between indices that characterize 

reliability. The biggest lag with future teachers is related to 

indices of professional reliability of deviation from the 

lesson plan and to values of motor density. At the same 

time, index of functional self-devotion showed bigger 

workload of students’ cardiovascular system. 

The discrepancies of the formation of professional relia-

bility of future teachers of physical education open up new 

trends that must be influenced during organization of edu-

cational process aimed at training of highly-qualified spe-

cialists. 
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Abstract. The article discusses the issue of improving the efficiency of developing tertiary students’ grammar skills in foreign lan-

guage courses taught at institutions of higher learning. It is argued that this efficiency is believed to be achieved through introducing 
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language teaching. The practice of using just such an approach at different stages of working on the new grammar material in foreign 

language classes at higher schools is analyzed. 
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Introduction. Teaching foreign language grammar (in-

cluding teaching it to students in tertiary education) tradi-

tionally remains a controversial issue. From totally deny-

ing the necessity of teaching grammar and even not rec-

ognizing its existence [7] to stating the necessity of teach-

ing grammar only implicitly and denying the rationality of 

explicit form-focused instruction [5], to recognizing the 

obligatory nature of such form-focusing but emphasizing 

the requirement of training grammatical structures only in 

communication-oriented learning activities [2], to admit-

ting the possibility of combining those activities with 

form-focused non-communicative exercises [3] and even 

to traditional approaches where the exercises of the latter 

type dominate – such is the range of different views on 

the issue under discussion. The time has come to try and 

combine those different and often opposing approaches, 

extracting from each of them what can be efficiently used 

for a given group of students in the given conditions of 

their teaching and learning with the given goals of such 

teaching and learning. This combination can be achieved 

on the basis of B. Kumaravadivelu’s principled pragma-

tism [6]. The author claims that we are now living in the 

post-method era and there can be no single method or 

approach to teaching foreign languages which is good for 

all conditions. Teachers themselves should select from all 

the methods developed during all the history of their de-

velopment those that, regardless of their theoretical foun-

dations, are (or, at least, seem to be) the best suited to 

their particular conditions of teaching and learning, the 

particular teaching/learning goals, and the particular 

group of students. This is what is called pragmatism. But 

such pragmatism must be principled, i.e. (according to B. 

Kumaradivelu [6]) provide for: 1) maximizing learning 

opportunities; 2) minimizing perceptual mismatches; 3) 

facilitating negotiated interaction; 4) promoting learner 

autonomy; 5) fostering language awareness; 6) activating 

intuitive heuristics; 7) contextualizing linguistic input; 8) 

integrating language skills; 9) ensuring social relevance, 

and 10) raising cultural consciousness. That entails the 

absolute requirement that everything selected by the 

teacher from different teaching/learning methods cannot 

be in conflict with any of the principles listed above. 

What is written in this article is an attempt to substan-

tiate and implement the outlined principled pragmatic 

approach in teaching foreign language grammar in foreign 

language courses at tertiary schools so as to try and finally 

solve the controversy mentioned at the beginning of the 

preceding paragraph, at least, in what concerns foreign 

language instruction in higher education.  

The review of publications on the topic of the arti-

cle. The most traditional and well known approach to 

teaching grammar (at whatever educational institutions) 

includes the stages of: 1) the teacher giving examples of 

some new grammatical structure in the text being read or 

listened to by the students; 2) explicit explanation of that 

structure to students by the teacher who formulates the 

rule; 3) the students doing a number of non-

communicative form-focused exercises with the aim of 

making the use of the grammatical structure being learned 

automatic and subconscious; 4) trying to transfer the skill 

of automatically and subconsciously using that grammati-

cal structure into communication (communicative learn-

ing activities) [1]. This approach has always been unsuc-

cessful because the transfer of skills developed in form-

focused exercises into communication hardly ever occurs 

since the gap between the two types of activities is too 

broad – all the more so since the communicative learning 

activities are insufficiently used in the approach under 

consideration. 

As the reaction to the failure of the approach discussed 

above to ensure the development of students’ genuinely 

communicative grammar skills, the following approach 

was based on elimination of non-communicative form-

focused exercises, replacing them with communication-

oriented or provisionally communicative exercises [2]. 

They were also based on numerous repetitions of one and 

the same grammatical structure (to achieve its automatic 

use) but in the conditions that imitated the basic parame-

ters of human communication, such as the communicative 

intention and communicative situation, which provided 

for the transfer of the developed skills into communica-

tive learning activities and genuine target language com-

munication. The disadvantage of that approach was found 

in students’ grammar skills, which though being quite 

adapted to genuine communication, yet falling short in 

accuracy in comparison with the first approach. 

One of the Western approaches called the “Lexical Ap-

proach” [7] totally denied the necessity of teaching 

grammar, not even recognizing its actual existence but 

reiterating that any language is the systematized assort-
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ment of “lexical chunks” and that language instruction 

should give students opportunities of acquiring those 

“chunks” without trying to learn the grammatical struc-

tures underlying them. 

This approach has never been broadly recognized and 

applied in teaching practice, but much broader recognition 

and practical application has been gained by the approach 

which admits the necessity of forming learners’ grammar 

skills but only implicitly, through abundant “comprehen-

sible input” in the target language to which students are 

constantly exposed and from which they subconsciously 

acquire both the understanding of how that language 

functions grammatically and the relevant skills [5]. 

The latter approach was developed for teaching Eng-

lish as a second language, i.e. the target language that 

international students acquire while learning it in an Eng-

lish-speaking country, where they are permanently and 

totally “immersed” in the comprehensible input delivered 

to them in that language. But even when considering 

language training in such conditions, some authors do not 

agree with the idea of only implicit (subconscious) gram-

mar skill acquisition [8]. They emphasize the necessity of 

learners’ consciousness-raising as to the grammatical 

structure of the language by way of giving students op-

portunities of having their attention focused on new 

grammatical structures and deducing, under the guidance 

of the teacher, their meanings and formal characteristics 

from numerous examples supplied to them. 

In the conditions of foreign language teaching and 

learning, such as exist at Ukrainian tertiary schools, the 

idea of learners’ totally implicit (subconscious) grammar 

skill acquisition seems to be utterly preposterous since a 

sufficient amount of comprehensible input required for 

subconscious acquisition not only cannot be ensured but 

cannot even be closely approached. Therefore, the choice 

remains to be made only between the first and the second 

approaches indicated above, though some authors suggest 

that a certain combination of them is possible by way of 

introducing into the second approach a limited number of 

non-communicative form-focused exercises for improving 

the learners’ grammatical accuracy in communication [3]. 

Such an introduction should be limited indeed, so as not 

to compromise in any way the absolute dominance of 

communication-oriented or provisionally communicative 

grammar exercises used within the framework of the 

approach. However, even that combination has not led to 

achieving the level of development of learners’ grammar 

skills that would make those skills completely communi-

cative, on the one hand, and sufficiently grammatically 

accurate, on the other. 

We believe that the solution can be found in uniting the 

elements not from only two but from all the five existing 

methodological approaches discussed above by way of 

following B. Kumaravadivelu’s principled pragmatic 

approach [6] in the manner discussed below. 

The aim of this article is to discuss the practical ways 

of achieving the principled and pragmatic unification of 

the elements from the five mentioned approaches into one 

single and harmonized pragmatic approach to teaching 

foreign language (English) grammar to tertiary students in 

Ukraine. 

The methods and materials used by us were:  

Results and their discussion. The approach to teach-

ing grammar skills was based on dividing all the gram-

matical structures to be taught into three major categories: 

1. Grammatical structures that do not need to be taught 

as grammar but rather as lexical chunks (see the third of 

the five approaches discussed above) by making students 

memorize them involuntarily through constant repetition 

in speech reception and speech production within the 

framework of communicative learning activities in read-

ing, listening, speaking, and writing. When teaching Eng-

lish at tertiary schools, such structures may include struc-

tures with “let”, irregular forms of adjectives and adverbs 

(good-better-the best, far-further-the furthest), a number 

of participial structures, and others. 

2. Grammartical structures that may be taught only im-

plicitly but not explicitly (see the fourth of the approaches 

cited in the Review of publications). This is achieved by 

making students frequently encounter relevant grammati-

cal structures when reading and listening in the target 

language, so that gradually, but promptly enough, learners 

subconsciously realize the meanings and formal charac-

teristics of such structures and, equally subconsciously, 

start using them in their own speech production as the 

result of their repeated perceptions of the written and oral 

utterances of others. A good example is the Past Continu-

ous Tense in English. If students have learned the Present 

Continuous Tense well and have developed effective 

skills of freely using this tense in their own speech and 

understanding it in the speech of others, the Past Contin-

uous Tense may be quite easily implicitly acquired 

through frequent exposures. 

3. Grammartical structures that need explicit learning 

activities for their acquisition by Ukrainian students (like 

the Present Continuous Tense or regular forms of English 

adjectives and adverbs degrees of comparison). For such 

grammatical structures the developed approach foresees a 

four-stage procedure of organizing teaching and learning. 

The four stages of that procedure include: 

1. Presentation involving the focus of learners’ atten-

tion on the meanings and forms of grammatical structures 

being learned; 
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Methods: analysis of relevant professional literature;

 theoretical development of the principled pragmatic ap-

proach to teaching students grammar skills; practical 

development of the approach by way of elaborating the 

coursebooks for teaching English for professional purpos-

es which practically embody the theoretically substantiat-

ed approach; introducing the four developed coursebooks 

into the teaching/learning process in university courses of 

English; observing the practical teaching/learning process 

based on the developed coursebooks to watch for the 

improvement or lack of improvement of students’ gram-

mar skills; analyzing the results and the coursebooks in 

question in terms of the extent of their correspondence to 

the ten principles of principled pragmatism formulated by 

B. Kumaravadivelu [6]. 
Materials: relevant professional literature and the four

 developed coursebooks for teaching English for profes-

sional purposes. The coursebooks were designed: for 

future economists and businesspeople; psychologists; 

pedagogues, and managers of the tourism and hospitality 

industry. 



2. Developing the skills of using and understanding the 

grammatical structures being learned in oral speech –with 

learners’ attention being focused on those structures; 

3. Transferring those skills into written speech to be 

fluently used and understood there – again, with learners’ 

attention being focused on the grammatical structures 

being learned; 

4. Improving and completing the development of such 

skills in speaking, listening, reading, and writing without 

any focusing of learners’ attention on grammatical struc-

tures. 

Presentation. This stage begins with the demonstration 

by the teacher of the grammatical structure to be learned 

by the students and continues towards helping them un-

derstand its meaning and formal characteristics. Demon-

stration is implemented in communicative contexts only – 

when students read or listen to coherent and cohesive 

meaningful texts where the grammatical structure in ques-

tion is encountered a number of times (other methods of 

communication-oriented demonstrations are possible – 

like using for it video materials, pictures, showing and 

commenting on actions being done, etc.). During and after 

the process of demonstration, the students’ attention is 

focused on the grammatical structure to be learned and, 

under the guidance of the teacher, they try to guess its 

meaning and formal characteristics through the examples 

of use. In this way, the consciousness-raising procedure as 

advocated by the fourth approach discussed in the Review 

of publications is implemented. However, if that proce-

dure fails (the students do not manage to understand the 

grammatical structure by way of deducing for themselves 

its meaningful and formal characteristics from numerous 

examples), the teacher gives the learners explicit explana-

tions and formulates the grammar rule for them. Thus, the 

elements of the first, most traditional, approach cited in 

the Review of publications can be used in combination 

with the consciousness-raising approach.  

Developing learners’ skills of using and understanding 

the grammatical structures being learned in oral speech. 

This stage starts with students orally doing one or two 

non-communicative grammar exercises such as changing 

the tense of the verb-predicate or transforming sentences 

from the affirmative into the interrogative form, etc. The 

necessity of introducing a very limited number of such 

non-communicative exercises immediately after learners 

realize the meaningful and formal characteristics of the 

grammatical structure being learned was proved by a 

special experimental study where it was shown that this 

ensures the prophylaxis of grammar mistakes in further 

target language communication [4]. The shortest possible 

period of non-communicative learning activities is fol-

lowed by a long period of training the grammatical struc-

ture through numerous oral repetitions of it in communi-

cation-oriented or provisionally communicative exercises 

that imitate in oral speech the basic parameters of human 

communication, such as communicative intentions and 

communicative situations. An example of such an exer-

cise done with the help of a computer or an audio device 

can be as follows (the grammatical structure being trained 

is Past Simple question forms): 

The instruction to students: Your provisional interlocu-

tor-the speaker will be telling you how he spent his last 

summer vacation at the seaside in Odessa. Since you also 

plan to go there for your vacation, in the pauses after his 

statements ask him questions using the prompts given to 

you. 

Speaker: Last summer I spent my holidays at the sea-

side in Odessa. 

The prompt for students: When? 

The expected students’ question: When did you spend 

your vacation there? 

The speaker’s answer: In July. I spent two weeks there. 

The prompt for students: to stay at a sanatorium or to 

rent a room? 

The expected students’ question: Did you stay at a 

sanatorium or did you rent a room?  

Speaker: I rented a room, etc. 

Such an exercise is a clear-cut case of training gram-

mar skills in the conditions imitating some basic parame-

ters of communication so as to make it easy to transfer 

such skills into genuine communication.  

In general, at this stage the combination of three ap-

proaches discussed in the Review of publications can be 

observed: the first, the second, and the fifth. 

The combination of those three approaches continues 

into the third stage of work on grammar materials – the 

stage of transferring the grammar skills under develop-

ment into the written speech to be fluently used and un-

derstood there. In principle, at this stage the same two 

types of exercises are used as at the preceding stage (non-

communicative and provisionally communicative ones) 

with the difference that they are all done in writing for 

achieving the required transfer. Another difference lies in 

the broader use of non-communicative exercises, espe-

cially in students’ out-of-class work, because, when done 

in writing, such exercises contribute much to reinforcing 

the grammar skills already developed at the preceding 

stage but needing further reinforcement. 

The last stage, improving and completing the develop-

ment of grammar skills in speaking, listening, reading, 

and writing, is not, in fact, teaching grammar. It is teach-

ing speaking, listening, reading, and writing skills in pure-

ly communicative learning activities. But when doing 

such activities, students subconsciously and involuntarily 

not only reinforce but also improve and complete the 

development of grammar skills formed at the preceding 

stages. Here we return to the implicit grammar learning 

advocated by the followers of the third approach outlined 

in the Review of publications. 

In this way, the approach suggested by us combines 

and harmonizes the elements from all the five existing 

approaches. That this harmony has really been achieved is 

demonstrated by two of its manifestations. The first is that 

the practical experience of using the developed course-

books (see above) in classes of English at Alfred Nobel 

University in Dnipro, Ukraine, has clearly demonstrated 

the considerable improvement of students’ grammar 

skills, in comparison with the more traditional ways of 

learning grammar, and the greater facility of students for 

acquiring those skills. Certainly, this statement can be 

considered only as a preliminary one because there re-

mains an absolute requirement that it should be proved in 

a special experimental study. But until such a study is 

organized, even the manifestations of the indicated ad-

vantages in the practical teaching/learning process as 
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observed by practical teachers are a testimony of the ben-

efits of the suggested pragmatic approach. 

The second manifestation is more substantial since 

even from the given description of the suggested approach 

it can be seen how well it matches B. Kumaravadivelu’s 

[6] ten principles underlying practical introduction of 

principled pragmatism into any aspect of foreign language 

teaching and learning. Those principles, listed in the In-

troduction to this article, first include maximizing learn-

ing opportunities which the suggested approach definitely 

achieves due to the fact that it presupposes a very broad 

range of ways of learning grammar. The same concerns 

the principle of minimizing perceptual mismatches (the 

second principle). Such mismatches mean the discrepan-

cies between the teacher’s intentions and the student’s 

interpretations of those intentions, so that those discrep-

ancies can cause the learning outcomes unexpected and 

undesirable for both sides. The discrepancies in question 

are hardly possible when using our approach because: 1) 

the students are to a great extent autonomous in working 

on new grammar materials (cf. B. Kumaravadivelu’s 

fourth principle of promoting learner autonomy [6]) and 

the teacher plays the role of a facilitator, e.g. explaining 

some grammar rule explicitly only if learners fail to de-

duce it themselves at the presentation stage. They are 

autonomous at the exercising stages too, and this ap-

proach also envisages learners’ interaction among them-

selves both when exercising and when trying to deduce 

the meanings and formal characteristics of new grammat-

ical structures from the meaningful contexts in which they 

are demonstrated at the presentation stage (the principle 

of facilitating negotiated interaction). Moreover, such 

meaningful contexts used at the presentation and exercis-

ing stages (when doing communication-oriented and 

purely communicative learning activities) not only con-

textualize the linguistic input (the seventh of B. Kumara-

vadivelu’s principles [6]). If the context is taken from the 

target culture and social life, as it should be, the principles 

of ensuring social relevance and raising cultural con-

sciousness are implemented. The fact that learners mostly 

autonomously try and achieve understanding and their 

own consciousness-raising in what concerns the meanings 

and forms of new grammatical structures activates their 

intuitive heuristics and fosters language awareness (the 

fifth and the sixth of B. Kumaravadivelu’s principles [6]). 

Finally, the transition from oral training of grammar ma-

terial to its training in written exercises and other written 

learning activities contributes to integrating language 

skills (the eighth principle). 

Thus, it can be safely asserted that the suggested ap-

proach is a good example of and fully lies within the 

domain of the principled pragmatism paradigm. 

Conclusion. What is said in this article demonstrates 

the possibility of introducing B. Kumaravadivelu’s prin-

cipled pragmatic approach into teaching even separate 

aspects (grammar in our case) of a given foreign language 

in courses of that language at tertiary schools. The princi-

pled pragmatism in such instruction is achieved through 

harmoniously combining elements from different ap-

proaches developed in foreign language teaching theory 

and practice to create a new single approach uniting the 

advantages of those approaches from which separate 

elements have been borrowed. The harmony of such uni-

fication can be attained by strictly adapting the function-

ing of the new unified approach to the ten principles that 

constitute the essence of the principled pragmatism. The 

preliminary practical success of the approach suggested in 

the article (this success is still in need of being double-

checked in a special experimental study) gives grounds to 

hope that all foreign language teaching at tertiary schools 

can be reconstructed on the basis of the principled prag-

matism, thus uniting the advantages of all the existing 

approaches, which often seem to oppose one another, and 

eliminating that opposition by welding them into a har-

monious unity. 
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Анотація. У статті проаналізовано дефініції «компонент», «критерій», «показник». Визначено структуру готовності майбу-

тніх викладачів до професійної взаємодії за певними критеріями, що слугуватимуть своєрідними містками між усіма чинни-

ками досліджуваного феномену. Конкретизовано сутність та зміст компонентів готовності майбутніх педагогів до профе-

сійної взаємодії в системі «викладач-студент» (мотиваційний, когнітивно-комунікативний, професійно-рефлексивний). 

Критеріями кожного компоненту готовності є: наявність ціннісних орієнтацій, мотивів необхідних для ефективної профе-

сійної співпраці (взаємодії), необхідність сукупності ґрунтовних знань, комунікативних умінь, навичок, що забезпечать 

високий рівень готовності майбутніх викладачів до професійної взаємодії, об’єктивна самооцінка та самоаналіз спільної 

професійної кооперації студентів і викладачів в освітньому процесі закладу вищої освіти (ЗВО).  

На сучасному етапі розвитку суспільства іннова-

ційна освіта, яка є домінуючою тенденцією в усьому 

світі, виступає альтернативою традиційній парадигмі 

освіти і повинна відповідати вимогам безперервності, 

фундаментальності, універсальності, гуманізації та 

демократизму. 

Національна стратегія розвитку освіти передбачає 

вивчення, узагальнення та впровадження оптимально-

го світового досвіду підготовки педагогічних кадрів, 

що сприятиме інтеграції нашої держави в загальноєв-

ропейський освітній простір Саме тому, сучасний 

педагог повинен відповідати вимогам сьогодення, 

бути готовим до професійної комунікації, взаємодії га 

різних рівнях, має усвідомити необхідність знань 

теорії та методології педагогічної інноватики, її зна-

чення у розвитку сучасної освіти. 

Короткий огляд публікацій по темі. Вивченню 

структури готовності майбутніх викладачів до профе-

сійної взаємодії присвячено роботи А. Деркач, О. 

Дишко, О. Коробкової, С. Поплавської, О. Яковлєвої 

та інших науковців.  

Вони акцентують увагу на тому, що як багатовимі-

рне та багатокомпонентне явище, готовність до про-

фесійної взаємодії має складну структуру. 

Цінними для нашого дослідження є праці науковця 

О. Дишко, який у структурі вищезазначеної готовнос-

ті виокремлює такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний (позитивне ставлення до взаємодії, праг-

нення до взаємодії, прийняття суб’єкта взаємодії як 

партнера у вирішенні проблем, прагнення зрозуміти 

ситуацію та поведінку колеги, прагнення віднаходити 

у партнера позитивні якості та орієнтуватися на них у 

налагодженні співпраці); когнітивно-операційний 

(знання про взаємодію, форми її організації, прагнен-

ня до самопізнання та саморозвитку, вміння спілкува-

тися, рефлексивні вміння); особистісний (автоном-

ність, інтегральність, адекватна самооцінка, емпатійні 

здібності, соціальний інтелект); регуляційний (емо-

ційна стійкість, урівноваженість, здатність до саморе-

гуляції та самоорганізації, цілеспрямованість) [4].  

О. Яковлєва готовність до професійної взаємодії 

розглядає як єдність компонентів: когнітивного 

(спрямованість на взаємодію, система знань профе-

сійну взаємодію, її ефективну організацію, знання про 

способи оцінювання суб’єктної взаємодії і уявлення 

про образ професії), поведінкового (володіння кому-

нікативними і організаторськими вміннями у взаємо-

дії і рефлексивні вміння) й емоційного (володіння 

емпатією, емоційно ціннісним ставленням до учня, 

взаємодії з ним, педагогічної діяльності в цілому, 

здатністю до глибокого проникнення в суб’єктивний 

світ інших, адаптацією суб’єктивного сприйняття до 

сприйняття іншої людини з метою досягнення біль-

шого розуміння) [14]. 

О. Коробкова зазначає, що готовність майбутніх 

педагогів до особистісно орієнтованої професійної 

взаємодії складається з двох базових компонентів: 

діяльнісного і психологічного. Структура діяльнісної 

готовності складається з комунікативних, поведінко-

вих і гностичних умінь, а психологічної – з організа-

ційно-особистісного, мотиваційно-ціннісного, когні-

тивно-оцінного, емоційно-чуттєвого та соціально-

перцептивного компонентів, що є динамічними утво-

реннями [10].  

У даному контексті виникає необхідність обґрун-

тування структури готовності майбутніх викладачів 

до професійної взаємодії в освітньому середовищі. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні 

та конкретизації сутності та змістового наповнення 

компонентів, критеріїв, показників та рівнів, які відо-

бражають сформованість готовності майбутніх викла-

дачів педагогічних дисциплін до професійної взаємо-

дії у системі «викладач-студент».  

Матеріали і методи. Для того, щоб визначити кри-

терії із системи оцінки рівня готовності майбутніх 

викладачів, необхідно чітко визначити поняття «кри-

терії» та «показники». 

Тому, важливим для нашого дослідження є ідеї В. 

Монахова, з якими ми цілковито погоджуємось, що 

критерії є сукупністю основних показників, які розк-

ривають норму, вищий рівень розвитку відповідності 
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Вступ. Стратегічним напрямом розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 р. визначено розвиток нау-

кової інноваційної діяльності в освітній галузі, яка 

сприятиме підвищенню якості освіти і базуватиметься 

на інноваційній основі. 



якості. Показник, будучи компонентом критерію, є 

конкретним і типовим проявом однієї з суттєвих сто-

рін, на підставі якого можна визнати наявність якості, 

визначати рівень розвитку. Для того щоб відповідати 

своєму призначенню показник має розкривати сут-

ність відповідної якості за кожним критерієм. [14].  

Слушною є думка професора Н. Кузьміної, яка 

вважає, що критерії – це основна ознака, за якою одне 

рішення обирається із більшості можливих [11].  

За коротким термінологічним словником І. Дичків-

ської «критерій – це показник, що характеризує влас-

тивість (якість) об’єкта, оцінювання якого можливе за 

одним із способів вимірювання або за експертним 

методом» [6, с. 344]. 

Критерії і показники якості навчальної діяльності – 

сукупність ознак, на основі яких здійснюється оціню-

вання умов, процесу і результату навчальної діяльно-

сті, що відповідають поставленим цілям [5].  

На основі попереднього аналізу та відповідно до 

мети нашого дослідження, під критеріями ефективно-

сті підготовки майбутніх викладачів педагогічних 

дисциплін до професійної взаємодії ми розуміємо 

сукупність ознак, які характеризують конкретний 

аспект професійної підготовки. Відповідно, показники 

вимірювання ефективності підготовки майбутніх 

викладачів до професійної взаємодії – «це кількісні та 

якісні характеристики сформованості ознак, які ви-

вчаються та вимірюються».  

Отже, критерій – це ознака, за допомогою якої від-

бувається оцінка, визначення та класифікація певних 

якостей.  

Показники – це якісні або кількісні характеристики 

сформованості кожної якості, властивості, ознак 

об’єкта, який вивчається, тобто ступінь сформованос-

ті того або іншого критерію. 

Дослідники роблять акцент на тому, що критерії 

повинні визначатись за допомогою сукупності специ-

фічних ознак, які відображають усі структурні компо-

ненти, а також відображати динаміку вимірюваної 

якості у часі. Водночас в енциклопедичній літературі 

критерії та показники якості навчальної діяльності 

окреслено як сукупність ознак, на основі яких здійс-

нюється оцінювання умов, процесу і результату нав-

чальної діяльності, що відповідають поставленим 

цілям [5].  

Критерій розглядаємо як ознаку, на підставі якої 

здійснюється оцінка, визначення або класифікація 

певного стану розвитку особистості та спеціально 

організованих навчання і виховання. Тобто критерій – 

це суттєва ознака, на підставі якої розрізняється рі-

вень розвитку особистості магістра залежно від змісту 

педагогічного впливу. Процес формування фахової 

готовності майбутніх викладачів закладів вищої осві-

ти розглядався як складна система, тому критеріями 

визначено як ті, що віддзеркалюють певний стан роз-

витку, так і ті, що діагностують результат педагогіч-

ного впливу на особистість. 

Тому, у нашому дослідженні, рівневі критеріальні 

характеристики компонентів охоплювали щонаймен-

ше дві сторони процесу формування готовності – 

розвиток якостей, знань, умінь, навичок, спрямованих 

на формування особистості майбутнього викладача як 

професіонала, і процесуально-дійову – якості, знання, 

уміння та навички педагога, спрямовані на забезпе-

чення освітнього процесу студентів. 

За підсумками аналізу та узагальнення праць дос-

лідників зазначимо, що, незважаючи на відмінності у 

поглядах на структуру готовності до професійної 

взаємодії, більшість авторів акцентують увагу на та-

ких її компонентах: мотиваційний, когнітивний, опе-

раційний, рефлексивний. 

Варто зазначити, що лише у сукупності дані ком-

поненти можуть забезпечити високий рівень готовно-

сті майбутніх викладачів до професійної взаємодії, що 

розглядається нами і як один із чинників підвищення 

якості освітнього процесу у ЗВО. 

У дослідженні нами розроблено відповідні критерії 

та їх показники за кожним компонентом, обґрунтова-

но рівні їх сформованості. 

Мотиваційний компонент. Визначає професійно-

педагогічну спрямованість особистості й утворює 

основу для реалізації інших її структурних компонен-

тів. Його зміст включає наявність потреби у прояві 

особистісних якостей, умінь, компетентностей щодо 

професії викладача, глибоку усвідомленість суспіль-

ної значущості обраної професії та бажання досягти 

результативності, інтерес до діяльності саме виклада-

ча ЗВО.  

Важливими аспектами мотиваційного компонента 

виступають: інтерес до професії, задоволеність своїм 

вибором, установки на оволодіння професією (орієн-

тація на роботу в системі освіти, установка на науко-

во-дослідницьку роботу, на суспільно корисну та 

організаційно-управлінську діяльність; орієнтація на 

себе як на особистість).  

Сформувати в студента мотиваційну сферу – озна-

чає виробити в нього систему цінностей, виховати 

потребу в суспільно-корисній діяльності, в набутті 

нових знань та вмінь, розкрити особистісний смисл 

учіння, коли він усвідомлює не тільки об’єктивне, а й 

суб’єктивне значення цього процесу, тобто усвідом-

лює, як учіння допоможе йому визначити своє місце в 

житті суспільства і досягнути суспільно-корисних 

цілей [13, с. 67].  

На думку І. Малафіїка, мотиви характеризують те-

нденції, спрямованість діяльності людини, її ставлен-

ня до тієї чи іншої справи, життєву значущість справи 

для неї. Від мотивів навчальної діяльності залежить, 

чим є для школяра сама навчальна діяльність, «що він 

засвоює, що бере з неї» [12, с. 84]. Науковець наголо-

шує, що вирішальна роль у формуванні позитивного 

ставлення до навчання належить освітньому процесу, 

його змісту, методам, усій організації як індивідуаль-

ної, так і колективної навчальної діяльності студентів. 

Ми також притримуємось такої думки, та вважаємо, 

що саме від професіоналізму викладача залежить 

успіх освітнього процесу, а, отже, і вироблення в сту-

дентів стійкої та позитивної мотивації до навчання. 

Мотивація є складним чинником впливу на поведі-

нку особистості, який розкривається в якості потреб, 
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Результати і їх обговорення. На підставі проведе-

ного аналізу нами виокремлено такі структурні ком-

поненти готовності майбутніх педагогів до професій-

ної взаємодії: мотиваційний, когнітивно-

комунікативний, професійно-рефлексивний.  



інтересів, цілей, ідеалів, що безпосередньо детермі-

нують діяльність людини. 

Отже, мотивація розуміється як сукупність, систе-

ма різнорідних чинників, яка генерує поведінку та 

діяльність особистості. Виходячи з цього, необхідно 

погодитись із висновком учених про те, що мотивація 

навчання займає провідне місце серед чинників, які 

визначають ефективність освітнього процесу [3].  

Мета мотивації – зосередити увагу студентів на 

проблемі і викликати інтерес до обговорюваної теми. 

Суб’єкт навчання має бути налаштований на ефекти-

вний процес навчання, мати в ньому особисту заціка-

вленість, усвідомлювати що та навіщо він робитиме. 

Без виникнення цих внутрішніх основ – не може бути 

ефективного пізнання. 

Мотиваційний компонент викладачів і студентів: 

1) зумовлений позитивною мотивацією досягнення 

успіху у майбутній педагогічній діяльності;  

2) визначає систему відносин «студент-викладач» 

до мотиваційної активної спрямованості на професію 

і взаємодію в різноманітних формах на заняттях;  

3) включає в себе мотиви, цілі, потреби, ціннісні 

установки, стимулює творчий прояв особистості в 

майбутній професії; передбачає наявність інтересу до 

майбутньої професійної діяльності; 

4) викладач спонукає до професійно-педагогічної 

діяльності, розкриваючи цінність викладацької праці, 

а студент приймає позитивну установку на взаємодію 

з викладачем в системі професійних відносин і усві-

домлює сенс педагогічної діяльності. 

Виходячи з цього, критеріями сформованості дано-

го компонента є – освоєння цінностей і мотивів, цін-

нісне ставлення до професійної навчальної співпраці 

(взаємодії), задоволення від професійного педагогіч-

ного спілкування. 

Базуючись на виокремлених показниках визначено 

три рівні готовності майбутніх викладачів до профе-

сійної взаємодії. 

Високий. Студенти-магістранти мають чітко вира-

жену потребу в оволодінні майстерністю професійної 

педагогічної взаємодії в системі «викладач-майбутній 

викладач», стійкий пізнавальний інтерес до педагогі-

чних інновацій як результату усвідомленого вибору 

майбутньої професійної діяльності, прагнення до 

розвитку та самовдосконалення, наполегливість у 

досягненні своїх цілей. 

Достатній рівень характеризується усвідомленням 

важливості, соціальної значущості професійної діяль-

ності викладача педагогіки, певною потребою у майс-

терному здійсненні професійної взаємодії; проте вони 

потребують спонукання до постановки особистих 

цілей, самоосвіти, ситуативного бажання самовдоско-

налюватися; мотивація до професійного розвитку та 

успіху в навчально-пізнавальній діяльності невисока. 

Низький рівень. Студенти мають епізодичні потре-

би в набутті знань щодо професійної взаємодії, проте 

бажання виникають під впливом обставин, щоб отри-

мати схвалення, мати повагу збоку оточуючих; вони 

постійно потребують спонукання до постановки осо-

бистих цілей, саморозвитку особистісних якостей, 

самоосвіти; слабо виражене прагнення до успіху в 

навчально-пізнавальній діяльності. 

Когнітивно-комунікативний компонент включає 

в себе сформованість знань, умінь. навичок з наукової 

та педагогічної діяльності, розвиток аналітичного 

мислення та творчий підхід до справи [8]. 

За О. Козачком, когнітивний критерій – це рівень 

засвоєння майбутнім фахівцем набутих професійних 

знань. Показниками когнітивного критерію виступа-

ють: оволодіння професійно-значимими знаннями 

(фундаментальними, управлінськими, спеціальними, 

психолого-педагогічними, науково-методичними, 

предметними, технологічними, проектувальними) [9]. 

Готовності до професійної взаємодії викладача і 

студента: 

1) характеризує знання форм, видів, засобів і спо-

собів комунікації, її ролі в педагогічній професійній 

діяльності; вміння інтерпретувати інформацію і вико-

ристовувати її різні види, що дозволяє ефективно 

здійснювати професійну комунікацію і досягати пос-

тавленої мети, тобто вирішувати професійні завдання;  

2) включає вміння ясно і чітко висловлювати дум-

ки, переконувати, аргументувати, будувати докази, 

аналізувати, висловлювати судження, передавати 

раціональну і емоційну інформацію, встановлювати 

міжособистісні зв'язки, вибирати оптимальний стиль 

спілкування в різних ділових ситуаціях, організовува-

ти і підтримувати діалог;  

3) зумовлений новими педагогічними умовами на-

вчання у ЗВО, структурою освітнього процесу;  

4) забезпечує адекватну взаємодію викладачів і 

студентів, формування нових якостей взаємодії осо-

бистостей (вміння вислухати співрозмовника, корект-

ність у відносинах, здатність вирішувати конфлікти, 

прояв поваги до співрозмовника, здатність викорис-

товувати різні комунікативні засоби в різних ситуаці-

ях). 

Критеріями сформованості даного компонента є - 

комунікативні вміння і навички, знання основ профе-

сійної взаємодії. 

Рівні сформованості когнітивно-комунікативного 

компонента: 

Високий рівень. Студенти мають глибокі, ґрунтовні 

знання з професійно орієнтованих дисциплін, володі-

ють сучасними інноваційними формами, методами та 

засобами організації освітнього процесу; магістранти 

мають стійке сформоване бачення розвитку педагогі-

чного процесу у виші шляхом професійної взаємодії.  

Достатній рівень характеризуються частковою 

сформованістю знань професійно орієнтованих дис-

циплін, які вивчаються в межах галузі, спеціальності 

та освітньої програми магістратури, але не відзнача-

ються глибиною, володіють традиційними методами, 

формами та засобами організації освітнього процесу.  

Низький рівень характеризується суперечливістю і 

не систематизованістю вище зазначених знань, відсу-

тністю систематизованого бачення та розвитку освіт-

нього процесу у ЗВО шляхом професійної взаємодії 

викладача та студента-магістранта як чинник підви-

щення якості навчання. 

Професійно-рефлексивний компонент. Рефлексія 

(від лат. reflexio – звернення назад), роздум про свій 

внутрішній стан, самоспостереження, самопізнання, 

самоаналіз [1]; „процес самопізнання суб’єктом внут-

рішніх психічних актів і станів”, фундаментальна 
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здатність свідомої істоти бути у відносинах з власною 

свідомістю, мисленням, умовами і способами здійс-

нення життєдіяльності [7]; своєрідний процес дзерка-

льного відображення, уміння зрозуміти хід думок 

співрозмовника. 

Готовність до професійної взаємодії викладачів і 

студентів проявляється:  

1) в здатності до самоаналізу професійної діяльності; 

2) щодо системи «викладач-студент-магістрант» для 

досягнення позитивної та результативної професійної 

взаємодії між ними; 

3) рефлексивний компонент є основою розвитку про-

фесійних рефлексивних якостей (ініціативність, спря-

мованість на співпрацю (взаємодію), таких як самоо-

цінка, самопізнання, самоконтроль.  

Критеріями сформованості даного компонента є – 

самооцінка, самоаналіз. Відповідно, проявами реакції 

студентів на взаємодію з викладачем у процесі нав-

чання є:  

− інтерес до власної діяльності, бажання спілкува-

тися в студентській групі;  

− не байдужість до якості та засобу досягнення ме-

ти;  

− у своїй діяльності шукають сенс, активно беруть 

участь в освітньому процесі ЗВО; 

− відчуття впевненості в своїх силах, успіху у влас-

ній діяльності;  

− несуть відповідальність за свої вчинки, беруть 

участь в аналізі вчинків інших;  

− активізація пізнавальних механізмів соціального 

порівняння, ідентифікації з професією.  

Високий рівень характеризується розвинутими реф-

лексивними здібностями, що виявляється у здатності 

до самопізнання, аналізу власної діяльності; аналізу 

та оцінки діяльності інших; здатності адекватно оці-

нювати власну діяльність; здатності планувати пода-

льші дії відповідно до одержаних результатів; здатно-

сті здійснювати наукову діяльність на професійному 

рівні та прагнення до професійного самовдосконален-

ня. 

Середній рівень професійно-рефлексивної готовно-

сті характеризується середнім рівнем розвитку педа-

гогічної рефлексії майбутнього викладача; може, але 

не хоче адекватно проаналізувати власну діяльність та 

діяльність інших. Частково здатний здійснювати пе-

дагогічну діяльність викладача ЗВО та частково праг-

не до професійного самовдосконалення. 

Низький рівень професійно-рефлексивної готовнос-

ті характеризується низьким рівнем розвитку педаго-

гічної рефлексії майбутнього викладача. Абсолютно 

нема відчуття впевненості в своїх силах, успіху у 

власній педагогічній діяльності, що в свою чергу при-

зводить до неспроможності здійснювати педагогічну 

діяльність викладача ЗВО, відсутнє прагнення займа-

тися самоосвітою. 

Висновки. Таким чином, сформованість взаємо-

пов’язаних компонентів, готовність майбутніх викла-

дачів педагогічних дисциплін до професійної взаємо-

дії визначає успішність професійної взаємодії викла-

дачів і студентів і є позитивним чинником підвищен-

ня якості навчання у закладах вищої освіти. Нами 

визначена структура готовності майбутніх педагогів 

до професійної взаємодії, компоненти якої об’єднані 

(інтегровані) між собою внутрішніми зв’язками. Вони 

виступають критеріями для низки педагогічних умов 

формування готовності майбутніх викладачів до про-

фесійної взаємодії, що і є перспективами наших пода-

льших наукових пошуків.  
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Components, criteria, indicators and levels of readiness of future teachers of pedagogical disciplines to professional interac-

tion of higher education institutions 

M. O. Tomashevska 

Abstract. The definitions of "component", "criterion", "indicator" are analysed in the article. The structure of readiness of future 

teachers to professional interaction according to certain criteria is determined, which will serve as unique bridges between all factors 

of the studied phenomenon. The essence and content of the components of readiness of future teachers for professional interaction in 

the system "teacher-student" (motivational, cognitive-communicative, professionally reflexive) are specified. The criteria for each 

component of readiness are: availability of value orientations, motives necessary for effective professional cooperation (interaction), 

the need for a set of solid knowledge, communicative skills, skills that will ensure a high level of readiness of future teachers for 

professional interaction, objective self-esteem and introspection of joint professional co-operation students and lecturers in the educa-

tional process of higher education institution. 
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Abstract. The article deals with the problem of formation of new values for the elderly people, learning foreign languages in the 

“third age” universities. Understanding the population ageing problem and its consequences contributes to the research in the area of 

social work, social welfare and development of social pedagogical, economic and legal instruments of their solution due to continu-

ous increase of elderly population in Ukraine and labor migration of employable population abroad Research in the area of elderly 

people’s values sets forth one of the most important tasks for social pedagogy because age changes of elderly population, causing 

disruption of adaptation capabilities, are very significant for the Ukrainian society. Development of the elderly people’s system of 

social welfare is not considered only the achievement of intergenerational society tradition but also that of civilization progress. It 

also identifies prospects for the future development of the country. Increase of elderly people in Ukraine puts forward an important 

issue of the society responsibility for the formation of their values as well as for the formation and development of communicative 

qualities in the process of globalization. 

Analysis of latest researches and publications. El-

derly people’s values as a subject of social pedagogical 

research look very promising. Changes in the age compo-

sition of population put a lot of social pedagogic issues at 

the society and pedagogy, in particularly, those of the 

value grounds for the social welfare of elderly people 

because without knowing the priority bases of social de-

velopment one is not able to understand the place of this 

large group of citizens in the society, peculiarities of their 

roles in the families and society. Understanding value 

bases of social, professional and group dynamics of the 

elderly population is not less significant. It determines, in 

many cases, their active social life position. Moreover, 

understanding values of personality social development 

allows identifying peculiarities of socialization at the el-

derly age. In their studying of value orientations of elderly 

people, scholars of the Taras Shevchenko National Uni-

versity identify the structure, psychological peculiarities 

and factors of their establishment by using psychological 

testing. The scholars have established controversies dis-

tinctive for the elderly age between activity motivation 

(represented by the significance of value orientations) and 

operations (indicating their availability). According to the 

theory of D. Elkonin, it leads to the personality crisis. 

Thus, an explanation for the “pension age crisis”, caused 

by cessation of professional activity has been found 

[Hiba! A hivatkozási forrás nem található.].  

Taking into consideration theoretical and experimental 

data from the research of elderly people’s values, Kh. 

Porseva introduces the program of social and psychologi-

cal aid. Its use will contribute to the immortalization as a 

form social value personalization in the subsequent gen-
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O. Piontkivska, researching elderly people involved in 

social activity, considers their participation in volunteer 

movements, charity and social projects in order to influ-

ence existing social relations or social situation etc. The 

scholar defines elderly people’s social activity as an indi-

cator of their successful adaptation to the new status after 

retirement and as one of the ways of their self-realization 

[2].

Analyzing psychological peculiarities of elderly 

people’s values, M. Didora substantiates factors of their 

personality devel-opment or degrading, empirically 

singles out and charac- terizes three types of elderly 

people’s personalities: opti-mistic, harmonic-realistic, 

and pessimistic [3]. 

Keywords: values of elderly population, adaptation, communicative competence, communication, foreign language training, so-

cial welfare. 

 

Research problem. Contemporary Ukrainian society 

gradually moves towards the values of the European civi-

lization making an attempt to solve problems caused by 

demographic and social changes as well as changes in 

personality strength of the elderly population. By defining 

personality change as the basic value, the Ukrainian so-

ciety should solve personality problems of elderly peo-

ple’s isolation. Often there occurs elderly people’s self-

isolation, volunteer decrease of activeness. Attempts to 

find an equivalent replacement for the former activity are 

not always successful that leads to such negative emotions 

as loneliness, indifference, and skepticism about life. At 

the same time, an elderly person is not able to get rid of 

his or her social nature and need to realize his or her ego 

in the social activity and in the society, particularly, 

through the willingness to be valued by others. A contro-

versy between willingness to continue realization of one-

self and social practices, and limitation of human activity, 

comes to the forth. In their turn, modern youth should 

learn to live in “the society of the third age people”. Har-

monic use of elderly people’s experience and profession-

alism in the society creation, uncontroversial intergenera-

tional transmission of values and intercultural communi-

cation are the preconditions for the improvement of rela-

tions between representatives of different generations. 

V. Kuzmych, analyzing age peculiarities of elderly 

people, notes that a person gets more vulnerable with age, 

requiring more delicate and respectful attitude. In his 

opinion, the tasks of social services must include not only 

support of emotional comfort but also assistance in devel-

oping positive strategy of emotional ageing. The scientist 

recommends influencing elderly people’s understanding 

their way of life, considers changes within the structure of 

elderly people’s self-consciousness: no claim for recogni-

tion and name, as well as vague sex identification [5]. 



Aim of the publication (article). The aim of the arti-

cle is to single out the role of social institutions in the 

formation of new value orientations for the elderly people 

in the process of foreign language training  

The problem of isolation of elderly individuals from 

active social life is connected with the limitation of 

his/her life space and scope of social activity. As the con-

sequence, we can observe the deprivation of the Ukraini-

an society from socially active professional team mem-

bers and actual elderly people’s refusal from the imple-

mentation of their potential.  

The problem of social isolation is particularly acute for 

the transitional society such as Ukrainian as the desire to 

get an access to the values of developed European coun-

tries is contrary to the trend in degrading Ukrainian econ-

omy.  

Recently, due to the increase of psychological age this 

is a very acute problem in the developed countries as it is 

very important for every individual if he/she remains 

within active life and be able to realize his/her personality 

potential in social activity.  

In the conditions of Ukrainian deindustrialized society 

facing numerous changes in the system of values and 

norms, with actual dismantling of social state there takes 

place isolation of elderly people from active social life 

under the guise of conducting reforms. The solution of 

their problems consists in extremely minor increase of 

pension benefits, allocated by the government, actually 

not sufficient for the support of individual biological life 

while such problem as social isolation is not considered at 

all. In our opinion, here we have vivid disregard of sup-

porting even basic human needs (according to the Maslow 

theory). In its turn, it leads to the fact that Ukrainian gov-

ernment is not able to provide needs of higher ranks: se-

curity, respect, self-expression. 

At the social and cultural level, the loss of social need 

of the elderly people has spread all over various social 

classes of society. The pensioner receives status of “social 

ballast” whose interests are disregarded at the national 

level. Therefore, according to O. Pionkivska, elderly peo-

ple highly value health and material welfare because they 

are essential for biological life (“survival”). In the view of 

the researchers, the essence, value and “colors” for life 

can be provided by the opportunity of self-realization, 

development and help to the others. Entertainments 

(pleasant, non-obtrusive time spending, no duties) rank 

last in the system of terminal values.  

Finally, elderly people’s cognitive and communicative 

needs to some extent can be met in big cities with availa-

ble cultural infrastructure. At the same time, we can ob-

serve elderly people’s activeness in small towns. The uni-
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erations, further personality development of pensioners, 

formation of ego-integration, self-determination and self-

improvement of their personality, increase of the life span 

[9]. 

The research object of O. Karpinska includes theoreti-

cal aspects of developing certain values hierarchy for el-

derly people, their connection with physiological, psycho-

logical, personality and sociocultural levels of life. The 

scholar considers that health as a value is a sufficiently 

significant criterion of their further development. Among 

significant instrumental values for the elderly people’s 

values the dominating ones are such as honesty and per-

sonality development. It should be noted that the orienta-

tion for the future for elderly people is not less important 

than that for the youth. [4]. 

N. Khalins, the Russian scientist along with elderly 

people’s value orientations studies their ideas and views 

on value orientations of other distinguished people. Mak-

ing conclusions about similarity of one’s own value orien-

tations with those of the elderly people’s, the researcher 

draws attention to the main differences in the ranks of the 

selected values. [11]. 

Basic research material. Modern problems of social 

work include social isolation of elderly people that is par-

ticularly important in case of considerable increase of 

elderly and old people in the composition of Ukrainian 

society. For instance, in Ukraine the general number of 

pensioners grows. If we look back in 1959, the Ukrainians 

over 60 years old made in overall only 11%, while in 

2001 they made 21%, and from 2036 they will make 28% 

by the estimates of the Institute of demographic research 

So, the number of pensioners increases and that of young 

people goes down. At the same rate, already from 2032 

the number of Ukrainians aged from 20 to 60 will go 

down in comparison to those over 60 [10].  

The main factor provoking formation and support of 

elderly people’s isolation is the problem of employment: 

in most cases the society does not regard an opportunity 

to use specialists’ experience accumulated through life 

time, i.e. in Ukraine only 2.3 mln of pension-ers out of 12

 mln remain employed [1]. 

In his own turn, the researcher singles out elderly peo-

ple’s involvement into social activity instrumental values 

such as responsibility (sense of duty, ability to keep prom-

ises), tidiness (neatness, ability to keep things and words 

in order) good manners, an optimistic and cheerful dispo-

sition (sense of humor), honesty (truthfulness, sincerity), 

tolerance with views and thoughts of the others, ability to 

forgive their mistakes, sensitiveness (care). High demands 

(to life and achievements) rank last among the instrumen-

tal values [8]. 
Problems of elderly people’s isolation lead to different 

nervous disorders (emotional, cognitive, identification), 

i.e. the reevaluation of former values and senses of life 

occurs. It considerably aggravates people’s psychological 

state. D. Leontyev, a famous scholar, regards values as 

the unity of three forms of their existence: social ideals, 

objectively embodied and personal values [6]. Each of 

these forms can transform into others, however, 

objectively embodied (i. e. attitudes towards definite 

social government policy) and personal values. 

Psychological perception of old age is usually associat-

ed with the considerable decrease in the welfare level and 

major social deprivation of elderly people’s social group. 

However, in the opinion of O. Pionkovska it is not the 

right way to perceive elderly people as those passively 

waiting for the end of life and having no meaningful role 

in the society. This period can be a full-fledged stage of 

the personality development, time for the continuation of 

his/her social activeness [7]



versities of the “third age” introduced in Europe represent 

one of such methods of activity. As a part of higher edu-

cational establishments or public organizations, they pro-

vide lifelong education. 

In 2009 a project of the Concept for development and 

Statue of the “third age” universities were developed with 

the support of the UN Population Fund in Ukraine. In 

2017 a project of the Strategy for national action plan on 

ageing was developed with the aim of introducing an in-

novational model of providing socially pedagogical ser-

vices called “Universities of the third age” [12]. 

In this case, the role of other personalities, significant 

for the pensioners, considerably increases. It has an im-

pact on other people. The researcher divides existing def-

initions of personal meaningfulness into two basic para-

digms. The first one defines significance of the other one 

through those changes that it made in the structure of the 

individual personality. The second one is aimed at corre-

lation and certain coincidence of characteristics of other 

essentials and individual values and needs.  

Therefore, the system of individual value orientations 

of the elderly people has a series of similar parameters 

with their ideas about significant value orientations. Here, 

we can establish basic values (health, friends, active so-

cial life), singled out by the respondents as significant for 

themselves. Thus, elderly people’s obtaining new life 

senses and personality goal setting through formation of 

value objects and new behavioral model, creation and 

support of interaction in a communicatively cultural envi-

ronment requires inclusion of other significant people into 

intercultural communicative circle. 

In our article we present the results of foreign language 

training exactly of the elderly people. The selection of this 

target audience was conducted by the New Life Public 

Youth Organization partnership organization. The training 

was conducted for 12419 people at 63 courses and semi-

nars, based on the World of Unlimited Opportunities Pro-

gram. 12419 people went through courses and seminars 

based on IDEA project, including 823 people who went 

through 63 Microsoft Unlimited Potential Program cours-

es.  

English language course for the elderly people was a 

distinctive area for the “third age” university. In overall, 

250 applicants signed up for the course, 310 got to stud-

ies, 213 attended all classes. Most elderly people chose 

English courses in order to communicate with other peo-

ple (65%), 25% − with the aim of personality develop-

ment and 10% − in order to keep individual active life 

position.  

Purposeful use of instrumental resource of social peda-

gogical technologies will allow meeting demands of el-

derly people in cognition, communication and self-

realization. According to V. Kuzmych, elderly people’s 

value orientations reflect various needs characteristic for 

the peculiarities of this age:1) connected with social needs 

(in meaningful activity, useful leisure, comfortable rest, 

good material and household conditions); 2) social and 

psychological needs (in interpersonal communication, 

reputation, independence, sensitive and careful attitude 

towards the environment); 3) need in keeping health. 

Therefore, the main psychological tasks of elderly people 

are the following: agreement with own identity requiring 

reference to the past as well as timely transformation of 

Establishment of the market economy model in 

Ukraine, based on rigid rivalry, struggle of financial and 

industrial groups deprived of social component leads to 

the dehumanization of relations between the youth and 

elderly people. Therefore, we need purposeful work, 

aimed at the development of new forms of value interac-

tion between young people and elder generation. 

Value transformation phenomenon can be understood 

in details only in the context of drastic transformations of 

the Ukrainian society, presenting certain “experimental 

environment” for the research. Modern social situation in 

Ukraine is characterized with destruction and crisis of 

social values and ideals of the society the elderly people 

grew up and worked, i.e. the society of the period of “de-

veloped socialism” and “development of socially-oriented 

market economy”. Today, the situation development in 

Ukraine leads towards reevaluation and change of the 

society values, reconsidering life by elderly people that in 

general has a peculiar impact on the nature of social adap-

tation. 

Speaking about their material status, pensioners con-

firmed an opinion about life beyond poverty. Therefore, 

an attempt to improve their own material status pushes 

elderly people to extra work because they have no aid 

from the state. Reliability on their own force is a more 

considerable adaptation fact for the life level support than 

that from social services. Real social practice shows the 

realization of such social activeness of the elderly people 

as studies at the “third age” universities, different foreign 

language courses, mastering new skills, participation in 

new projects etc.  

Research conclusions. We can conclude the following 

issues. Contemporary Ukrainian society undergoes drastic 

transformation practically in all areas of life and human 

existence. Transformation of strategic goals of state de-

velopment and chaotization of its political life considera-

bly influence human psychology. New social norms and 

models of behavior have changed not only the structure, 

but also the nature of social and political values as well as 

those of a certain individual, creating some cognitive dis-

sonance. 

Modern social reality in Ukraine is characterized by in-

troduction of a new system of society values which de-

stroys existing peculiarities of social behavior, system of 

relations, produces crisis of social values and ideals of 

post-Soviet society where the elderly people’s personality 

values were formed. 

These processes cause reevaluation of elderly people’s 

values, their adopting new market economy society values 

and formation significant people’s attitude towards val-

ues.  
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ego-concept, behavioral style according to the life condi-

tions that changed; finding life sense directly linked to the 

evaluation of one’s own past [12]. 

At the same time, elderly people’s adaptation is ac-

companied with a number of controversies: naturally-

evolutional, family and public, individual and family. 

According to O. Karpinska, if the value orientations are 

placed correctly, there comes an opportunity for certain 

development, and building plans for the future that is an 

indicator of developing positive time prospects. [5]. 



It is required to have elderly people’s adaptation to 

provide psychological compatibility with life in the period 

of globalization and informatization, overcoming psycho-

logical trauma of life isolation at the transition to pension, 

formation of the sense of life satisfaction and develop-

ment of stereotype of perception of ageing as a norm.  

Elderly people’s social activeness can solve their prob-

lems and partly provide conditions for the intensive way 

of life, and moral support. 

The factors of successful formation of elderly people’s 

new values include establishment of elderly people’s pub-

lic organizations, charity organizations, “third age” uni-

versities, foreign language courses.  

Certainly, foreign language as a subject at the “third 

age” university, has its peculiarities caused not only by 

age peculiarities of the students. There still remain open 

such issues as teaching staff training and retraining for the 

elderly people’s foreign language courses as well as an 

introduction of informational and communicative tech-

nologies into the educational process of the “third age” 

universities.  
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Анотація. У роботі розглянуто питання можливостей використання нестандартних підходів і графічного калькулятора 

вільного доступу від desmos.com для побудови графіків функцій, які ілюструють приклади розв’язування задач різного 

рівня складності. Зазначено, що використання запропонованих підходів розв’язування наведених задач розширить кругозір і 

збагатить учнів ЗНЗ математичними ідеями, допоможе їм при поглибленому вивченні математики та підготовці до олімпіад 

з математики різного рівня і турнірів з математики.  

Ключові слова: графічний калькулятор, задачі різного рівня складності, нестандартні підходи, олімпіада і турнір з ма-

тематики.  

 

Постановка проблеми. Аналізуючи результати олім-

піад з математики різного рівня, турнірів юних мате-

матиків тощо можна констатувати про недостатню 

спроможність належно використовувати нестандартні 

прийоми при розв’язуванні задач підвищеної склад-

ності. Потреба у застосуванні нестандартних прийо-

мів при розв’язуванні задач підвищеної складності з 

використанням графічної ілюстрації збагачує учнів 

ЗНЗ математичними ідеями при поглибленому ви-

вченні математики.  

На особливу увагу заслуговують можливості та пе-

реваги використання нестандартних підходів в межах 

програми з математики для ЗНЗ, проілюстрованих на 

прикладах розв’язування задач різного рівня складно-

сті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щоб 

успішно навчатися розв’язувати нестандартні задачі з 

математики, необхідно володіти загальними вміннями 

та навичками бачити математичні об’єкти, порівню-

вати їх з іншими, мати відповідний рівень уяви, бути 

кмітливим. Такі вміння і якості розвиваються та допо-

внюються творчими підходами вчителя й учня, а до-

помагає цьому використання інтерактивних форм і 

методів навчання.  

Головним засобом творчого мислення учнів є 

розв’язування нестандартних задач або задач стандар-

тного вигляду, які розв’язують нестандартними мето-

дами.  

Пошуки ефективних шляхів підвищення рівня про-

цесу навчання учнів нестандартним підходам 

розв’язування задач і підготовки їх до олімпіад з ма-

тематики різного рівня, турнірів тощо привертають 

увагу педагогів, учених і практиків.  

Окремі нестандартні підходи розв’язування систем 

рівнянь розглядає О.Ю. Харік у [5, 6].  

Л.В. Колеснікова, В.С. Бочарнікова у [2] вважають, 

що головним засобом розвитку творчого мислення 

учнів є розв’язування нестандартних задач або задач 

стандартного вигляду, які розв’язують нестандартни-

ми методами. 

А.І. Козко, В.Г. Чирський у [1] на розв’язуванні 

конкретних прикладів демонструють нестандартні 

підходи щодо розв’язування задач, проте не викорис-

товують можливостей застосування сучасної 

комп’ютерної техніки.  

Метою статті є дослідження особливостей 

розв’язування задач з математики підвищеної склад-

ності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На зо-

внішньому незалежному оцінюванні, олімпіадах з 

математики різного рівня і турнірах трапляються 

нестандартні задачі, які потрібно виконати за обме-

жений час, при цьому їх учасникам доцільніше знайти 

найкоротший шлях розв’язання, застосувавши нетра-

диційний, оригінальний метод тощо. Такі прийоми 

пов’язані з матеріалом, що вивчають у ЗНЗ і вимага-

ють не задовольнятися стандартними підходами до 

розв’язування задач, а вдумливо підходити до пошуку 

їх оригінальних розв’язань.  

У різних збірниках задач з математики зустріча-

ються задачі (рівняння), розв’язування яких стандарт-

ними способами є громіздким або неможливим. Тоді 

застосовують певні властивості функцій і сучасні 

інноваційні методи, що уможливлюють простіше та 

раціональне розв’язання. Проілюструємо викладене 

при розв’язуванні наступних задач.  

Задача 1. Знайти усі значення параметра а, при 

яких рівняння 

||х-а|+2х|+4х=8|х+1|   (1) 

немає коренів. 

Розв’язання. Розглянемо функцію, задану форму-

лою  

у=8|х+1|-||х-а|+2х|-4х   (2) 

областю визначення для змінної х якої є множина усіх 

дійсних чисел. Очевидно, що дана область визначення 

для розглядуваної функції можна розбити на скінчен-

не число інтервалів, на яких вона є лінійною. Заува-

жимо, що дані інтервали отримують після розкриття 

модулів.  

Зазначимо, що коефіцієнт при першому модулі у 

(2) більший за модулем суми решти коефіцієнтів при 

х, з яким би знаком ми не розкривали решту модулів. 

Наприклад, якщо взяти усі коефіцієнти при х решти 

модулів з від’ємним знаком, то матимемо  

8-1-2-4=1>0.  

Очевидно, що з іншою комбінацією знаків решти 

коефіцієнтів при х, така сума теж буде додатною. 

Звідси випливає, що на усіх інтервалах до х=-1 коефі-
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цієнти при х лінійної функції (2) є від’ємними, а на 

усіх інтервалах після х=-1 – додатними. Це означає, 

що функція, задана формулою (2), спадає при х<-1 і 

зростає при х>-1, а х=-1є абсцисою точки мінімуму 

(див. рис. 1). Отже, для того, щоб рівняння (1) не мало 

коренів, необхідно і досить, щоб виконувалася нерів-

ність miny(x)>0, тобто у(-1)>0.  

 

 
Рис. 1. Графік функції, заданої формулоюу=8|х+1|-||х-а|+2х|-4х, при а=0. 

 

Для простоти розв’язування введемо позначення 

t=|1+a|, тоді 

у(-1)>0-||-1-a|-2|+4>0||1+a|-2|<4|t-2|<4-4<t-

2<4-2<t<6. 

Врахувавши заміну t=|1+a|, одержимо систему не-

рівностей 

{
|1 + 𝑎| < 6,
|1 + 𝑎| > −2.

 

Друга нерівність даної системи виконується при 

аℝ, а з першої отримуємо  

-6<а+1<6,  

звідки,  

розв’язати, використовуючи поняття модуля, але на-

ведене розв’язання, на нашу думку, є найпростішим.  

2. Для побудови графіка функції, заданої форму-

лою у=8|х+1|-||х-а|+2х|-4х, при а=0 ми використали 

графічний калькулятор вільного доступу від 

desmos.com за електронною адресою 

https://www.desmos.com/calculator. 

Задача 2. Розв’язати нерівність 

2arcsin(sinx)+arccos(cosx)≥-x-3.      (3) 

Розв’язання. Легко переконатися, що функції, за-

дані формулами у=arcsin(sinx) і у=arccos(cosx), визна-

чені на ℝ і є періодичними з основним періодом 2π 

(див. рис. 2, 3). Зокрема є правильними співвідношен-

ня  

arcsin(sin𝑥) =

{
𝑥 − 2𝑘𝜋, 𝑥[−π/2 + 2𝑘𝜋; π/2 + 2𝑘𝜋], 𝑘ℤ,

𝜋 − 𝑥 + 2𝑘𝜋, 𝑥(π/2 + 2𝑘𝜋; 3𝜋/2 + 2𝑘𝜋), 𝑘ℤ,
  

i  

arcsin(cos𝑥) = {
𝑥 − 2𝑘𝜋, 𝑥[2𝑘𝜋; 𝜋 + 2𝑘𝜋], 𝑘ℤ,

−𝑥 + 2𝑘𝜋, 𝑥(−𝜋 + 2𝑘𝜋; 2𝑘𝜋), 𝑘ℤ.
  

 

 
Рис. 2. Графік функції, заданої формулою у=arcsin(sinx). 
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-7<а<5.  

Отже, рівняння (1) не має коренів при а(-7; 5).  

Відповідь. а(-7; 5). 
Зауваження 1. Дану задачу можна було б 

https://www.desmos.com/calculator


 
Рис. 3. Графік функції, заданої формулою у=arccos(cosx). 

 

Побудуємо графік функції, заданої формулою 

у=2arcsin(sinx)+arccos(cosx) на відрізку [0; 2π]. Оскі-

льки на відрізках [0; π/2], [π/2; π], [π; 3π/2], [3π/2; 2π] 

дана функція є лінійною, то будуємо точки (х; у(х)) з 

абсцисами х=0, х=π/2, х=π, х=3π/2, х=2π на координат-

ній площині Оху і з’єднуємо їх прямолінійними відрі-

зками. Потім періодично продовжуємо дану функцію 

на ℝ і будуємо пряму, задану формулою у=-х-3 (див. 

рис. 4).  

Розв’яжемо спочатку рівняння  

2arcsin(sinx)+arccos(cosx)=-x-3,     (4)  

а потім, скориставшись методом інтервалів, 

розв’яжемо нерівність (3).  

Легко переконатися, що розв’язки рівняння (4) на-

лежать інтервалам (-2π; -3π/2), (-π; -π/2) і (-π/2; 0). На 

цих інтервалах для функції, заданої формулою 

у=2arcsin(sinx)+arccos(cosx), справедливі співвідно-

шення  

𝑦 = 2arcsin(sin𝑥) + arccos(cos𝑥)

= {

3𝑥 + 6𝜋, 𝑥[−2𝜋;−3𝜋/2],

−3𝑥 − 2𝜋, 𝑥[−𝜋;−π/2],

𝑥, 𝑥[−π/2; 0].
 

 
Рис. 4. Графік функції, заданої формулою у=2arcsin(sinx)+arccos(cosx). 

 

Знайдемо абсциси точок перетину графіків функ-

цій, заданих формулами у=2arcsin(sinx)+arccos(cosx) і 

у=-x-3, в результаті отримуємо  

х=-х-3х1=-3/2(-π/2; 0), 

-3х-2π=-х-3х2=-π+3/2(-π; -π/2),  

3х+6π=-х-3х3=-3π/2-3/4(-2π; -3π/2).  

Застосуємо метод інтервалів для нерівності 

2arcsin(sinx)+arccos(cosx)+x+3≥0 (див. рис. 5) 

 

 
Рис. 5. 

 

Отже, отримуємо, що нерівність (3) виконується 

при х[-3π/2-3/4; -π+3/2]𝖴[-3/2; +∞).  

Відповідь. х[-3π/2-3/4; -π+3/2]𝖴[-3/2; +∞).  
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Зауваження. Для побудови графіків функцій, зада-

них формулами у=arcsin(sinx), у=arccos(cosx), 

у=2arcsin(sinx)+arccos(cosx) та у=-x-3 ми використали 

графічний калькулятор вільного доступу від 

desmos.com за електронною адресою 

https://www.desmos.com/calculator. 

Висновки. Сьогодні важливо оволодіти різними 

можливостями правильного оформлення алгоритму 

розв’язування задач, який би не містив громіздких 

викладок, але за допомогою яких можна було б про-

демонструвати яскраві ефективні, а іноді й несподіва-

ні застосування теоретичного матеріалу.  

За сучасних умов уже недостатньо просто навчити 

учнів, дати їм певну, досить значну суму знань, а 

необхідно навчати їх застосовувати й відповідне про-

грамне забезпечення.  

Застосування сучасних графічних калькуляторів 

при розв’язуванні задач з математики різної складно-

сті перетворює математику з об’єкту вивчення на 

засіб отримання нових знань.  

Вважаємо, що наведені приклади розв’язаних задач 

допоможуть учителям при підготовці до занять, а 

учням розширять кругозір, збагатять математичними 

ідеями, допоможуть при поглибленому вивченні ма-

тематики, підготовці до олімпіад і конкурсів з мате-

матики різного рівня та вироблять потребу у користу-

ванні сучасними графічними калькуляторами, які є у 

вільному електронному доступі при розв’язуванні 

задач як з алгебри, так і з геометрії.  
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Methodological peculiarities of problem solving in mathematics of increased complexity using properties and graphs of ele-

mentary functions 

I. V. Zhitaryuk, V. N. Luchko, V. S. Luchko 

Abstract. The paper discusses the possibilities of using non-standard approaches and the graphical calculator of free access from 

desmos.com for constructing graphs of functions that illustrate examples of solving problems of different levels of complexity. It is 

noted that the use of the proposed approaches to solving these problems will broaden the horizons and enrich the students with math-

ematical ideas, will help them with in-depth study of mathematics and preparation for Olympiads in mathematics of various levels 

and tournaments in mathematics. 
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Abstract. In scientific psychological discourse, conflict-related competence is often viewed as a qualitative characteristic and an important 

component of the individual able to adequately evaluate surrounding reality based on the acquired knowledge. In the context of reforming 

modern system of education, the main purpose of which is to create conditions for development, self-realization of the individual and ensur-

ing the high quality of education, the problem of conflict competence of students as an ability to resolve and overcome conflict situations in 

the environment of higher education institutions is actualized. The problem must be solved in connection with the existing contradiction 

between the objective needs of practical activities and the level of development students’ personal characteristics: conflict resistance, empa-

thy, self-confidence, the level of communicative control, etc. The need for studying the peculiarities of students' conflict resistance develop-

ment is caused by the fact that the influence of various factors on the emergence, occurrence and resolution of conflicts in the educational 

environment of higher educational institutions remains beyond the attention of researchers. The aim of the study is to diagnose students' 

conflictual competence.  The analysis of structural components reveals the level of formation for determining the appropriate methods of 

conflict competence development. To achieve these aims, the diagnostic methods were used: the diagnostic test of K.Tomas 'Assessment of 

the person's tendency to conflict behavior' (an adapted variant of the method by N.Grishina), V. Boyka's diagnostic test 'Diagnostics of the 

level of empathic abilities' (adapted variant by I. Yusupov), G. Lozhkin's and N. Povyakel’s diagnostic test, "Assessment of preparedness for 

negotiations and conflict resolution", M. Snyder's diagnostic test "Assessment of communicative control in communication". The results of 

the conducted research reveal the level of development of future psychologists’- university students’ conflict competence by motivational, 

activity, personal, communicative and constructive components. The highest indicators were recorded within the communicative component, 

and the lowest within the motivational and activity component. The reproductive and intuitive levels of conflict competence development are 

prevailing for students. 

Keywords: empathy, competence, communication, conflict competence, conflict, style of behavior. 

 

Introduction. In modern science conflictological compe-

tence is interpreted as a complex integral formation, the main 

components of which are the competence of the subject in 

his own "I," the competence in the psychological potential of 

other participants of the conflict; situational competence; 

knowledge of the conflict; the subject position of the conflict 

participant.   

Psychological knowledge of the rules and non-conflict 

communication peculiarities and students’ behavior in uni-

versities helps not only to built constructive interpersonal 

relationships, but also to apply the ability to reconstruct the 

conflict, turn it into an instrument of interaction and coopera-

tion during the studying. The knowledge of the factors that 

cause conflict competence in students environment allows us 

to develop complex of methods aimed at their prevention 

and development of skills for successful solutions complex 

life situations and conflicts. 

The analysis of scientific literature (Bashkin, 2009; Zazi-

kin, 1998; Petrovskaya, 1997; Perogonchuk, 2016) suggests 

that the problem of conflict students' competence caused by 

discrepancy between the bjective equirements for future 

professional activity and the not formed number of personal 

characteristics, such as: the level of communicative control, 

self-confidence, empathy, etc [2; 13; 8; 9;].  It should be 

noted that in the educational environment of the university, 

the problem of the influence of various factors on the emer-

gence, occurrence and resolution of conflicts, in particular 

the problem of the formation of student conflict competence, 

remained beyond the attention of researchers.  

The student's period is sensational for the development of 

the psyche on all levels. They determine man’s cognitive 

development orientation, form a composition of thinking, 

which characterizes the professional orientation of the indi-

vidual. For a successful study at the university, a sufficiently 

high level of general intellectual development is necessary, 

in particular perception, memory, thinking, attention, and the 

level of possession of a certain range of logical operations 

(Ananiev, 1974; Perogonchuk, 2016; Kotlova, 2014) [1; 9; 

6] 

In the scientific psychological discourse (Petrovskaya, 

1997; Fil, 2011), conflict-related competence is often viewed 

as a qualitative characteristic and an important component of 

an individual who is capable to assess adequately the sur-

rounding reality on the basis of the acquired knowledge of it 

In the context of the modern reform in the education system, 

the main aim of which is to create conditions for develop-

ment, self-realization of the individual and ensuring high 

quality of education, the problem of conflict competence of 

students as an ability to resolve and overcome conflict situa-

tions in the university environment is actualized [8; 5]. 

Conflict competence is the cognitive and regulatory sub-

system of a professionally significant side of the individual, 

which contains relevant special knowledge and skills by V. 

Zazikin (Zazikin, 1998) [13]. It is an element of the individ-

ual’s social and psychological competence and includes 

knowledge of the laws of occurrence, development and 

completion of conflicts, the ability to navigate in a conflict 

situation, to predict its dynamics, the primary skills of con-

structive behavior at all stages of the conflict’ development, 

to prevent destructive actions, to complete the conflict with 

minimal damage for himself and the opponent.  
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The studies of the conflict psychology, S. Fil (2011) 

showed four components structure of  conflict-related com-

petence [5]: 

– personal (informative, cognitive) - provides for the for-

mation of basic knowledge in the field of conflict science 

and conflict management, which have practical importance 

for mastering conflict resolution skills; 

– motivational and activity (activity, behavioral) - in-

volves the formation of practical abilities and skills in resolv-

ing conflicts (communicative and procedural) on the basis of 

cooperation; 

– communicative - includes the desire and intentions of a 

specialist to deal with conflicts resolving and organize own 

further professional development in a specific area of activi-

ty, while focusing on the values of conflict-free interpersonal 

interaction on the basis of cooperation; 

– constructive - stipulate the ability of a specialist to re-

flection and self-reflection, in particular the awareness of his 

own so-called internal picture of the conflict, which makes it 

possible to make informed decisions regarding a particular 

form of behavior in a particular conflict situation. 

Purpose and tasks. The purpose of the proposed study is 

to identify the level of formation future psychologists’  con-

flict competence. 

The main tasks of the study: 

1. To become acquainted with domestic and foreign 

experience of studying the problem of the individual’s 

conflictological competence formation. 

2. To investigate the structure of students’ conflictual 

competence. 

3. To characterize the levels of formation future 

psychologists’conflict competence. 

Conflict competence has a level structure. It is based on a 

structural and functional feature: competence changes its 

structure and function in transition to another level (Zazikin, 

1998; Wait, 2014) [13; 11].   

The indicators of the conflict-related competence for-

mation on the intuitive level are: the search for solutions of 

conflict situations through systematic trials and errors (stu-

dents act unconsciously); everyday character of conflictolog-

ical knowledge and its unsystematic nature; the presence of a 

conflict is accompanied by uncontrol feelings, unmanageable 

emotions of irritation, impatience; professionally significant 

emotions do not dominate; impulsiveness, rigidity, lack of 

reflection; destructive conflict position. 

Indicators of the conflict-related competence formation on 

the reproductive level are: students' work on the prompt, 

according to algorithms, superfluity of conflict knowledge, 

disorder, the presence of mind flexibility, average indicators 

of components "rigidity", "self-esteem", "impulsiveness", 

self-doubt, fear, insult, negative attitude toward violence, 

one-sided assessment of the conflict. The desire to exacer-

bate the conflict is caused by the motives of a strong disa-

greement with injustice, misunderstandingю. In the conflict 

The students with a reproductive level of the conflict-related 

formation competence often ask for help, advice of a third 

person disagreement. The conflict is resolved partially. 

The indicators of the conflict-related competence for-

mation on the creative and reproductive level are: usage of 

the formed system of scientific and pedagogical conflictolog-

ical knowledge, skills, analytical and constructive skills; 

originality of the decision of pedagogical tasks, the next step 

of the decision is based on the previous; developed flexibility 

of thinking; adequacy of self-esteem; formulation of the 

optimal goal to enter or not to enter in conflict; the desire to 

see the essence of the conflict; the desire to master the whole 

system of means and methods of resolving the conflict, the 

choice of adequate means and methods according to the 

conflict situation; constructive conflict position. 

The indicators of the conflict competence formation on 

the creative level are: expressed psychological orientation of 

the individual, sufficient development of analytical, predic-

tive, constructive, performing skills; original ways to solve 

pedagogical problems; search for new methods, tools, tech-

niques; developed intuition of a higher level; the ability to 

find a common language not only with individual subjects of 

vocational and pedagogical interaction (only students or only 

teachers, administration)in situations of pedagogical conflict, 

and with all subjects of professional interaction at all levels 

of the conflict manifestation (internal, personal, interperson-

al). 

The proposed study is aimed to revealing the levels of 

formation  individual components of conflict competence in 

students: motivational-activity, personal, communicative, 

constructive. The study was attended by 100 undergraduate 

students of II-IV courses. 

Research methods. Four groups of diagnostic methods 

were identified for the determination of the initial level of 

students' conflict competence formation. 

With the help of the first group of techniques, the for-

mation of the motivational and activity component of con-

flict competence was discovered - diagnostic test of 

K.Tomas "Assessment of person's tendency to conflict be-

havior" (adapted version of the method by N.Grishina) 

(Grishina, 2009) [3]. 

The object of the diagnosis is the following characteristics 

of students’ practical skills and abilities as: the range of 

strategies in conflict, the ability to transform conflict interac-

tion into cooperation, the ability to provoke a conflict situa-

tion and the ability to maintain conflict interaction. 

The second group of diagnostic methods is aimed to the 

analysis of personal component of conflict competence, 

which is based on the development of the reflexive sphere, 

empathy, tolerance, orientation of person in communication - 

diagnostic test of B. Boyko on the level of empathy devel-

opment (adapted variant of the methodology of I. Yusupov) 

(Yusupov, 1995) [12]. 

The third group of diagnostic methods involves identify-

ing a constructive attitude to the conflict - an adapted version 

of the methodology of G. Lozhkina and N. Povyakel "As-

sessment of preparedness for negotiations and conflict reso-

lution" (Lozhkin, Povyakel, 2006) [7]. 

The fourth group of techniques aimed to the diagnosis of 

communicative skills that manifested in resolving the con-

flict - adapted version of the test of M. Snyder "Assessment 

of communicative control in communication" (Reygorodsky, 

1998) [10]. 

Results and discussion. The results of our study confirm 

the existence of such components in the structure of this 

students’ personal quality, at the same time complementing it 

with the presence of a communicative and personal compo-

nent. In particular, empirical data showed the highest indica-

tors for the personal component, and the lowest - for com-

municative.  In addition, the results of the proposed study are 

consistent with the position of R. Saxton and R. Weight 

(Saxton, 2012; Wate, 2014), according to which one of the 
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causes of conflict behavior is low conflict-related compe-

tence [14; 11]. 

Within the framework of the research, the conflict-related 

competence formation  was evaluated according to a number 

of criteria: psychological and pedagogical awareness of 

conflicts; constructive attitude to the conflict; developed 

communicative skills; owning a wide range of conflict be-

havior strategies; emotional stability; empathy; the ability to 

"hold" the conflict (not to avoid conflicting interaction); 

awareness of the importance, significance of conflict-related 

competence for professional activity. 

In the study of the motivational and activity component, it 

was found that the majority of second- and third-year stu-

dents tend to compete (26.5%, 42.5%), which determines 

their increased aggressiveness and persistence in defending 

their own point of view during interaction, which in its turn, 

often leads to conflict. However, the fourth-year students are 

more likely to cooperate and compromise (29.7%, 27.1%) 

during the interaction. The ability to avoid and constructively 

resolve interpersonal conflicts indicates the motivational and 

activity component formation on reproductive (43.5%) and 

creatively and reproductive (24.3%) levels. 

The investigation of the personal component of conflict-

related competence was carried out by diagnosing of stu-

dents-psychologists’ level of empathy as the ability to under-

stand feelings, mental states of another. It was found that 

only 43.3% of the respondents have an average level of 

empathy inherent in the overwhelming majority of people. In 

interpersonal relations, they are more inclined to make a 

person's assessment by the actions than on the basis of per-

sonal impression. They are characterized by emotionality, 

mostly controlled. They are attentive, aspire to understand 

more than it was voiced in communication, but lose patience 

with excessive expression of feelings of the interlocutor. 

While reading artistic works and watching films, more often 

follow the action than the experiences  of  heroes.  

High levels of empathy are typical for 16% of students. 

They are sensitive to the needs and problems of surrounded 

people, generous, inclined to excuse. They are interested in 

the life stories of others. They are emotionally sensitive, 

sociable, establish contact quickly. In the assessment of 

events they trust more their feelings and intuitions than ana-

lytical conclusions. They prefer to work with people than 

alone. 

Among the studied 35% have a low level of empathy. 

They have difficulties in establishing contacts with people; 

they feel uncomfortable in a large company. Emotional 

manifestations in the actions of surrounded people, some-

times seemed to be incomprehensible and devoid of mean-

ing. They prefer individual employment, rather than working 

with people. They are adherents of precise wording and 

rational decisions. They appreciate others for business quali-

ties.  

Very low level of empathy were found in 5.7% of stu-

dents-psychologists. It is difficult for them to be initiative in 

communication. They usually keep away in a circle of 

friends, it is especially difficult for them to establish contact 

with children and persons who are much older. In interper-

sonal relationships often find themselves in an awkward 

position, often do not find an understanding with others. In 

activity they are too centered on themselves and can be very 

productive in individual work. They are ironic to the senti-

mental manifestations, painfully react to criticism to their 

address, although they may not respond to it violently. The 

revealed level of students-psychologists’ empathy testifies 

the formation of their personal component of conflict-related 

competence on creatively and reproductive (43.3%), repro-

ductive (35%), intuitive (5.7%) and creative (16%) levels.  

The results of the study of the communicative component 

of conflict-related competence indicate that there is a certain 

dynamics in the development of students’ communicative 

control during the studies at the university. Thus, the number 

of students with a high level of communicative control de-

velopment in the IV course increases by 35% compared with 

the II course, this may be connected with the development of 

such professional qualities of future psychologists as:  entry-

ing in any role easily, flexibility to respond the changes of 

situations, propensity to predict, ability to keep pace with 

time, to improve knowledge and skills, ability to manage 

their emotions.   

Characteristic features of the students with an average 

level of communicative control are: sincerity, spontaneity of 

behavior; incontinence in emotional manifestations and 

tendency to affects, insults, conflicts; the tendency to take 

into account the interests of others, low self-regulation. 

The gratest number of respondents of second course 

(45%) have a low level of communicative control. This may 

indicate that they have inherent stability of behavior, they do 

not consider it necessary to change depending on the situa-

tion and do not take into account the communicative and 

personality features of the interlocutor, as well as the peculi-

arities of the situation. They are prone to spontaneous and 

sincere self-disclosure in communication, sufficiently direct 

and frank. They are "inconvenient" participants of communi-

cation due to excessive straightforwardness and inflexibility, 

the "I" stability, because of low propensity to changes and 

high - to stereotypes. The obtained results indicate that 

18.1% of students have a creative level of conflict compe-

tence formation on a communicative component, on creative 

and reproductive - 23.7%, reproductive - 28.6%, and intui-

tive - 29.6% . 

In the study of the constructive component, it was found 

that for students of the second course the prevailing is the 

lower than the average level of readiness to resolve conflicts 

(25%), which indicates the lack of knowledge, skills and 

abilities in the solution and prediction of the conflict, the 

unwillingness to assume responsibility for resolving the 

conflict. For students of the third course, the level is slightly 

higher than the average (38%), and students of the IV course 

have a high level (40%) of readiness to resolve conflicts.  

The results of the study indicate that students psycholo-

gists are generally aquainted with the concept of conflict, 

understand its nature, know how to solve it. Thus, 37.6% of 

students have a level of awareness that is slightly above the 

average; the average level is found in 20.8% of students, the 

level above the average have 16.7% of students, and the high 

level is characteristic for 20.8% of the students. However, as 

regards the ability to use knowledge and ability to resolve 

conflicts at the subjective level, only in the IV course stu-

dents were diagnosed high-level (37.5%), while in the stud-

ied II and III courses were diagnosed the average level 

(33.4%). The level of formation of the constructive compo-

nent of students' conflict competence is characterized by 

intuitive (36.6%) and reproductive (37.5%) levels of 

knowledge and skills usage in predicting and resolving the 

conflict, 13.6% creative and reproductive, and only 12.3% - 
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creative, due to lack of knowledge about technologies and 

methods of conflict resolution and inability to use them. 

Characteristics of levels of conflict-related competence 

formation for personal, motivational, activity, communica-

tive and constructive components are presented in the table. 
 

Table 1. Levels of formation Students’ Conflict Competence ( in %) 

Levels 

Components 

Motivationaland 

activity 

Personal Communicative Constructive 

Creative 12,0 16,0 18,1 12,3 

Creative and reproductive 28,0 33,3 23,7 13,6 

Reproductive 43,5 35,0 28,6 37,5 

Intuitive 16,5 5,7 29,6 36,6 
 

Consequently, the highest indicators of the conflictual 

competence formation in students were obtained by the 

communicative component (18.1%), while the lowest ones 

were based on motivational and activity (12.0%) and con-

structive (12.3%). The most pronounced are reproductive 

(43.5%) and intuitive (29.6%) levels of students’ conflict 

competence formation. In order to optimize the development 

of students-psychologists’ conflict-related competence at the 

stage of professional development productive is the use of 

special development programs, one of which may be social 

and psychological training. 

Conclusions. Within the framework of the proposed 

work, the level of formation of the conflict-related compe-

tence of students-psychologists was revealed. 

1. Conflictological competence is considered as a qualita-

tive characteristic and an important component of the per-

sonality, which is capable adequately assess the surrounding 

reality on the basis of acquired knowledge about it. The 

formation of students conflict competence is studied taking 

into account the age peculiarities of youth, within the for-

mation of character, assimilation of the basic social roles, the 

formation of the basic position of life, develop moral and 

value, aesthetic, emotional and sensory spheres. Students' 

conflict competence are considered as the ability to resolve 

and overcome conflicts in the university environment. 

2. The structure of the future psychologist’s conflict com-

petence includes motivational and activity, personal, com-

municative and constructive components. The highest indi-

cators are recorded within the personal component, and the 

lowest - communicative. Such results indicate the need for 

development a communicative component that plays an 

important role in the professional development of a psy-

chologist. Communicative skills play a key role in under-

standing and resolving conflict situations, eliminating possi-

ble semantic misunderstandings between communicants.  

3. Four levels of conflict competence formation are dis-

tinguished: intuitive, reproductive, creative and reproductive, 

creative. The results of the empirical research indicate that 

students' conflict competence is more actively formed on the 

reproductive and intuitive levels, whereas the formation of it 

at the creative and creative and reproductive levels is weakly 

expressed. The revealed indicators show the need to increase 

the level of students’ conflict competence, the ability to solve 

conflicts on the basis of cooperation, manage emotions in 

tension situations. This will contribute not only to the pre-

vention of conflicts and their more successful resolution in 

case of occurrence, but also is a prerequisite for the creation 

of safe psychological conditions of studying, a favorable 

social and psychological climate. 

The study does not exhaust the entire depth of the prob-

lem. Prospects for further research work we see in the devel-

opment and testing of social and psychological training of 

conflict-related competence development.  
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Анотація. У статті розкрито якості, якими має володіти майбутній психолог для виконання професійних функцій. Встанов-

лено, що до професійно важливих якостей психолога відносяться: емоційні, комунікативні, когнітивні, мотиваційні, практи-

чні, рефлексивні, інноваційні. Показано, що особистісні якості поділяються на декілька груп, які мають виняткову роль в 

становленні їх як професіоналів, які здійснюють суспільно корисну діяльність в соціумі. Доведено, що для виконання про-

фесійної діяльності у майбутнього психолога мають поєднуватися особистісні і професійні якості. Розкрито рівні особистіс-

но-професійних якостей психолога: психофізіологічний, інтелектуальний, особистісний.  

Ключові слова: психолог, майбутній психолог, професійно важливі якості психолога, особистісні якості, особистісно-

професійні якості психолога. 

 

Вступ. Діяльність фахівця-психолога – складна і від-

повідальна сфера професійної діяльності, пов’язана з 

пізнанням індивідуальних особливостей людей, їх 

глибоких внутрішніх переживань і станів. У процесі 

роботи психолог оперує інформацією, недбале вико-

ристання якої може завдати непоправної шкоди окре-

мим людям, сім’ям, колективам, авторитету самої 

психології. У зв’язку з цим до психологів висувається 

низка нових соціально-етичних та професійних вимог 

[3, с.1]. 

Огляд літератури. Серед специфічного комплексу 

професійно важливих якостей психолога науковці 

(О. Вербицький, Ю. Долинська, М. Донцова, 

Ю. Ємельянов, Н. Локалова, В. Панок, 

В. Петровський, Н. Пов’якель, Л. Прудка, Л. Темнова, 

О. Шумакова, І. Яценко та ін.) виділяють такі: профе-

сійну компетентність, типологічний підхід до вирі-

шення професійних завдань на рівні професійного 

автоматизму при аналізі конкретної ситуації, вирі-

шенні проблем клієнта, захисту його інтересів та ін-

ших відповідних способів взаємодії з людьми, які шу-

кають допомоги і потребують її, міцність засвоєння 

професійно-етичних цінностей, таких як гуманність, 

справедливість, самовизначення, конфіденційність, 

антидискримінація, безкорисливість і чесність у про-

фесійній діяльності, усвідомлене і розумне викорис-

тання власних особистісних якостей і диференційова-

не застосування навичок спілкування в професійних 

цілях, відповідальність і самодисципліна, визнання і 

прийняття того факту, що професіонал може бути не 

зрозумілий іншими фахівцями, і йому в зв’язку з цим 

доведеться відстоювати свою позицію в інтересах 

клієнта на різних рівнях і в різних професійних і се-

редовищних ситуаціях, глибока і щира зацікавленість 

у вирішенні професійних проблем і позитивні резуль-

тати роботи, налаштування на роботу в непростих 

умовах вирішення різних психологічних проблем, 

наявність якостей особистості, що дозволяють викли-

кати прихильність до себе людей, викликати довіру, 

бажання співпрацювати, допомагати, і, в той же час, 

не дозволяють собою маніпулювати, пригнічувати 

себе як особистість і фахівця. 

Індивідуально-особистісними характеристиками, 

важливими для успішної професійної діяльності пси-

холога, орієнтованої на взаємодію з дисфункціональ-

ною сім’єю є: спостережливість, загальна інтелектуа-

льність, аналітичне мислення, творчий склад розуму, 

дотримання моральних і правових норм поведінки, 

чітка і ясна мова, розвинена інтуїція [1, с.86]. 

В. Єфименко визначає наступні якості особистості 

фахівця, що працює з неблагополучними сім’ями, як 

необхідні: доброзичливість, товариськість, оптимізм, 

чуйність, вимогливість, емпатійність, чесність, толе-

рантність, альтруїзм, тактовність, стресостійкість, 

гуманність, справедливість [2, с.63]. 

Мета: розкрити особистісні та професійно важливі 

якості майбутнього психолога, необхідні для майбут-

ньої професійної діяльності. 

Матеріали і методи: теоретичні – аналіз наукових 

джерел із проблеми дослідження, що дало змогу ви-

значити об’єкти, мету дослідження, сформулювати 

його завдання.  

Результати дослідження. На основі аналізу вище-

зазначених праць до професійно важливих якостей 

психолога відносимо: емоційні, комунікативні, когні-

тивні, мотиваційні, практичні, рефлексивні, іннова-

ційні, які показані у таблиці 1. 

Аналіз особистісних якостей майбутніх психологів 

показав, що вони поділяються на декілька груп. 

До першої групи особистісних якостей відносимо 

вимоги, що висуваються професійною діяльністю до 

психічних процесів (сприйняття, пам’яті, уяві, мис-

лення), психічним станам (втоми, апатії, стресу, три-

вожності, депресії), увазі як стану свідомості, емоцій-

ним (стриманість, індиферентність) і вольовим (напо-

легливість, послідовність, імпульсивність) характери-

стикам. 

До другої групи відносимо самоконтроль, самокри-

тичність, самооцінку своїх вчинків, а також стресо-

стійкі якості ‒ фізичну тренованість, самонавіювання, 

уміння переключатися і керувати своїми емоціями. 

До третьої групи відносимо комунікативність 

(уміння швидко встановлювати контакт з людьми); 

емпатійність (уловлювання настрою людей, виявлен-

ня їх установок і очікувань, співпереживання їхнім 

потребам); візуальність (зовнішня привабливість осо-

бистості); красномовність (вміння вселяти і перекону-

вати словом) тощо. 

Ми виходимо з концептуально-методологічної ос-

нови єдності особистісних і професійних якостей 

психологів як фахівців. Так, серед загальних особис-

тісно-професійних якостей психолога виділені такі:  
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‒ на психофізіологічному рівні ‒ емоційна стій-

кість, витримка, спокій, здатність реально зважувати 

обстановку, стійкість до стресу, сильний тип нервової 

системи;  

‒ на інтелектуальному рівні ‒ науково-

гуманістичний світогляд, логічність мислення, чітке 

уявлення про складність і суперечливість природи 

психіки і поведінки людини; творчість, проникли-

вість, аналітичність і прогностичність;  

‒ на особистісному рівні ‒ фасилятивність, стабі-

льність, спрямованість на іншого, професійна вмоти-

вованість, активність, комунікабельність і великоду-

шність до людей, люб’язність, тактовність і диплома-

тичність у спілкуванні, підпорядкування своїх інтере-

сів інтересам іншого і групи, моральність, сумлін-

ність, відповідальність, сміливість у вирішенні прак-

тичних питань та ін. 

 

Таблиця 1. Професійно важливі якості психолога 

№ Якості Сутність 

1. 

Емоційні  Емпатія ‒ здатність «співпереживати» і пізнати іманентний світ другої людини; емоційна чуйність; 
прояв співчуття, солідарності, співпереживання. 
Емоційна стійкість ‒ сталість інтересів; реалістичність у ставленні до життя; наполегливість, завзятість; 
вміння тримати себе в руках; свобода від невротичних симптомів; безтурботність; спокій. 
Здатність адаптуватися до нових умов ‒ вміння управляти собою в складних ситуаціях, психологічна 
стійкість, прояв самоконтролю; адаптивність. 
Самостійність рішень і дій ‒ здатність аналізувати і прогнозувати події; в критичних ситуаціях 
здатність до рішучих дій, здатність без сторонньої допомоги виробляти рішення і приймати його до дії. 

2. 

Комунікативні Комунікабельність ‒ готовність і вміння легко встановлювати, підтримувати і зберігати позитивні кон-

такти в спілкуванні і взаємодії з батьками, здатність викликати прихильність до себе. 
Лідерство ‒ прагнення до домінування, підпорядкування власних ідей, впливу на інших. 
Етика взаємодії ‒ дотримання загальноприйнятих норм і правил в поведінці й жорстоке поводження з 
батьками, володіння демократичним стилем спілкування, при необхідності використання елементів 
авторитарно-демократичного стилю спілкування. 
Загальна культура ‒ ерудованість, прагнення до розширення своїх знань в різних галузях науки, тех-
ніки, спеціальних галузей знань, прагнення до формування різнобічних культурних потреб. 
Зовнішня культура ‒ прагнення бути охайним, елегантними акуратним, знання і прагнення до дотри-
мання норм етикету, увага до фізичного розвитку. 

3. 

Когнітивні 
 

Здатність до накопичення і оновлення професійного досвіду ‒ постійна робота над накопиченням і 
оновленням професійного досвіду, застосування новаторських підходів до взаємодії. 
Здатність до творчого застосування професійного досвіду ‒ здатність критично оцінювати накопичений 
досвід і використовувати, його для вирішення завдань в сфері професійної взаємодії з батьками. 
Культура мислення й мови ‒ здатність правильно і дохідливо висловлювати думки, вміння їх аргумен-
тувати і доводити; мова відрізняється виразністю, проявляються ораторські здібності. 

4. 

Мотиваційні Гуманність ‒ шанобливе ставлення до людини, здатність піклуватися, чуйність, співчуття і співпережи-
вання. 
Авторитетність ‒ прагнення бути авторитетним серед інших учасників освітнього процесу; здатність 
підтримувати авторитетну позицію, вміння вести за собою групу, колектив. 
Працездатність ‒ працьовитість, адекватна оцінка стану здоров’я щодо вікових показників та рівня 
навантаження, здатність переносити фізичні і психологічні навантаження; потенційна можливість ви-
конувати діяльність на високому рівні ефективності протягом заданого для вирішення завдань проміж-
ку часу. 

5. 

Практичні Спрямованість ‒ прояв полінаправленості, здатність виступати в якості організатора роботи в групах, 
просвітителя, партнера по спілкуванню. 
Організованість і зібраність ‒ вміння організовувати свою роботу спокійно, постійне підвищення куль-
тури планування, врахування плановості в роботі, схильність до організації діяльності, створення, нала-
годження групової та колективної роботи. 
Відповідальність і старанність ‒ високо розвинене почуття обов’язку, звіт про свої і групові дії; кон-
троль і самоконтроль; готовність взяти на себе прийняття-рішення і санкції за невдачу як власну, так і 
групову, вміння тримати своє слово. 
Дисциплінованість ‒ прагнення виконати вимоги нормативних документів, що регламентують службо-
ву і професійну діяльність, виконання плану діяльності без зволікань. 
Ініціативність ‒ висування нових ідей, форм діяльності, прояв активності на постановці нових завдань і 
їх рішення. 

6. 

Рефлексивні Здатність до саморегуляції ‒ комплексне застосування зовнішніх (комунікативної, фізичної і поведін-
кової активності) і внутрішніх (переосмислення, аналіз, планування, аутокоммунікації) способів само-
регуляції. 
Здатність до адекватної самооцінки ‒ самокритичність; прагнення до зваженого аналізу власних вчи-
нків, дій, об’єктивне співвідношення діяльності за заданими стандартами. 
Справедливість і чесність ‒ прагнення до встановлення справедливих і щирих міжособистісних відно-
син; відкритість, дотримання правил і норм відносин між людьми. 

7. 

Інноваційні Оптимізм ‒ позитивна точка зору на вирішення важких завдань, віра в успішність діяльності, позитив-
ний настрій в справі; активна життєва позиція. 
Завзятість ‒ наполегливе прагнення до досягнення мети, до здійснення задуманого. 
Підприємливість ‒ в кожній дії прояв винахідливості, енергійності, практичності, діловитості, раціо-
нальності. 
Рішучість ‒ сміливість, відсутність боязні в прийнятті та здійсненні своїх рішень, незалежність в суд-
женнях, схильність до розумного ризику. 
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Таким чином, на сучасному етапі розвитку психо-

логічної та педагогічної освіти, враховуються не тіль-

ки професійні якості майбутніх фахівців-психологів. 

Обгрунтованими вважаємо особистісні якості студен-

тів-психологів, які мають виняткову роль в станов-

ленні їх як професіоналів, які здійснюють суспільно 

корисну діяльність в соціумі.  

Визначаємо протипоказання для роботи в якості 

психолога, до яких відносимо: зневагу до людей, пра-

гнення помститися, психічне нездоров’я, невміння 

спілкуватися, нездатність вибудовувати з людьми 

відносини на засадах взаємоповаги; лінь, безініціати-

вність тощо. 

Щоб підвищити рівень професійної підготовки 

студентів-психологів, необхідно не тільки розширю-

вати арсенал психодіагностичних засобів, який вико-

ристовується психологами та відпрацьовувати логічну 

сторону діагностичного мислення. Набагато важливі-

ше сформувати розумову діяльність психологів, такі 

їх якості, як системність, диференційованість, інтег-

рованість, постійну і загальну спрямованість на пі-

знання внутрішніх психічних процесів, їх особливос-

тей і структурної організації на підставі аналізу різних 

зовнішніх поведінкових проявів у їх цілісності, бага-

тогранності і багатовимірності.  

Висновки. Отже майбутній психолог для виконан-

ня професійних функцій має володіти як професійни-

ми так і особистісними якостями. До професійно важ-

ливих якостей психолога відносяться: емоційні, кому-

нікативні, когнітивні, мотиваційні, практичні, рефлек-

сивні, інноваційні. Особистісні якості поділяються на 

декілька груп, які мають виняткову роль в становлен-

ні їх як професіоналів, які здійснюють суспільно ко-

рисну діяльність в соціумі. Для виконання професій-

ної діяльності у майбутнього психолога мають поєд-

нуватися особистісні і професійні якості на психофі-

зіологічному, інтелектуальному, особистісному рів-

нях.  
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Personal and professionally important qualities of the future psychologist 

T. V. Kobylianska 

Abstract. The article reveals the qualities that a future psychologist must possess to perform professional functions. It is established 

that to the professionally important qualities of a psychologist are: emotional, communicative, cognitive, motivational, practical, 

reflexive, innovative. It is shown that personal qualities are divided into several groups, which have an exceptional role in the for-

mation of them as professionals who carry out socially useful activities in society. It is proved that in order to carry out professional 

activity the future psychologist should combine personal and professional qualities. Levels of personality-professional qualities of a 

psychologist are revealed: psychophysiological, intellectual, personal. 

Keywords: psychologist, future psychologist, professionally important qualities of psychologist, personal qualities, personality-

professional qualities of a psychologist. 
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Анотація. Встановлено, що окремі прояви негативного впливу переживання психотравмуючих ситуацій у досліджуваних 

долаються завдяки вираженій вольовій саморегуляції, наполегливості, самовладанню, що позитивно впливає на імідж пред-

ставників адміністрації, деканатів і завідувачів кафедр, сприяє якісній організації та забезпеченню освітніх послуг та іміджу 

закладу вищої освіти. Визначено, що у 15-20% науково-педагогічних працівників переважають дисфункціональні механізми 

регуляції емоційно-вольової сфери, що негативно впливає на імідж організації і є показаннями щодо надання їм психологіч-

ної допомоги.  

Ключові слова: емоційно-вольова сфера, імідж, заклад вищої освіти. 

 

Вступ. Перехід України до ринкових умов господа-

рювання викликав різкий підйом зацікавленості насе-

лення в здобуванні вищої освіти, що зумовлює конку-

ренцію між закладами вищої освіти (ЗВО) у боротьбі 

за якість навчання та кількість студентів і прискіпли-

ву увагу адміністрації до іміджу закладу вищої освіти. 

Проблеми, пов’язані з психологічною діагностикою 

структурних компонентів іміджу ЗВО, розглядається 

у відповідності до мети і завдань кожного окремого 

дослідження. Наше дослідження у відповідності до 

мети і завдань, ґрунтується на відомих нам загально-

наукових та спеціальних методах дослідження теоре-

тичного та емпіричного характеру, що дає первинний 

емпіричний матеріал для аналізу, узагальнення, осми-

слення в контексті єдиного методу. При цьому нами в 

психодіагностичному комплексі використано методи-

ки, які дають змогу оцінити емоційно-вольову сферу 

усіх працівників, які причетні до надання освітніх 

послуг, що поряд з іншими внутрішніми чинниками 

зумовлює імідж ЗВО.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми, пов'язані з психологічними детермінантами 

іміджу ЗВО, у сучасній українській та закордонній 

науковій літературі розглядаються недостатньо повно, 

хоча питанням вивчення іміджу, у цілому, присвячена 

велика кількість досліджень вітчизняних науковців, а 

саме: Л. Карамушки, В. Кубка, С. Максименка, 

А. Мазаракі [3, 6, 7]. 

Разом з тим, вітчизняні дослідження нині зосере-

джено на наукове уявлення щодо діагностики компо-

нентів, які зумовлюють імідж освітньої установи. Такі 

вчені як Л. Карамушка визначала структурні компо-

ненти іміджу освітньої організації; В. Кубко до-

сліджував формуванняч іміджу працівників закладу 

вищої освіти, Т. Капустеринська, В. Стрельніков вив-

чали принципи, механізми і технології розвитку 

іміджу викладача) [2, 3, 6, 8]. 

Дослідження іміджу закладів вищої освіти, як за-

значають Л. Карамушка, М. Корольчук, С. Максимен-

ко, А. Мазаракі, має свої особливості і здійснюється з 

урахуванням психодіагностичної спрямованості на: 

індивідуально-психологічний, професійний, соціаль-

ний, когнітивний та емоційно-вольовий компоненти, 

що включає вивчення характеристик персоналу, зов-

нішні атрибути, типологію, емоційно-вольові харак-

теристики особистості керівника та його команди, 

якість діяльності, рівень комфортності діяльності, 

ціна послуг [3, 4, 5, 7].  

Водночас, враховуючи певні надбання сучасної на-

уки і практики, у прямій постановці, комплексно, з 

визначенням показників емоційно-вольової сфери у 

структурі внутрішніх детермінант оцінки іміджу дер-

жавного ЗВО не розглядалася, що актуалізувало наше 

дослідження.  

Мета статті: здійснити аналіз результатів емоцій-

но-вольової сфери працівників у структурі іміджу 

закладу вищої освіти, які у сукупності детермінують і 

забезпечують якість освітнього процесу, що зумовлює 

відповідний позитивний імідж як працівників, так і у 

цілому закладів вищої освіти.  

Контингент і методи дослідження. Дослідження 

проведено за участю 12 представників адміністрації; 

27 представників деканатів; 32 – завідувачів кафедр; 

80 – науково-педагогічних працівників (НПП) й 90 – 

студентів. Отже, у дослідженні взяли участь усі вікові 

категорії й посадові особи закладу вищої освіти. 

З метою визначення показників емоційно-вольової 

(ЕВ) сфери у структурі детермінант іміджу працівни-

ків ЗВО нами використано методику «Дослідження 

вольової саморегуляції» А. Звєркова, Е. Ейдмана [4] 

та «Діагностика рівня емоційного вигоряння» 

В. Бойка [1].  

Аналіз отриманих результатів дав змогу визначити 

рівень проявів синдрому емоційного вигоряння та 

показників вольової саморегуляції (саморегуляція, 

наполегливість та самовладання).  

Результати та їх обговорення. Аналізуючи отри-

мані результати за методикою В. Бойка нами визначе-

но за першим симптомом зі стадії напруженості, щодо 

переживання психотравмуючих ситуацій, то у межах 

критерію оцінок (0-9б) як не сформований відмічаєть-

ся у представників адміністрації 8,1±1,71б., на межі як 

таких, що формується симптом спостерігається у 

представників деканатів 9,2±1,29б. і зав. кафедр 

9,0±1,18б. й на рівні який у процесі формування з 

найвищим показником 11,2±2,31б. виявлено у НПП 

(при p<0,05). Отже, симптом переживання психотра-

вмуючих ситуацій виражений найбільше на рівні 

такому, що формується. В психокорекційній роботі 

потрібно звертати увагу на суб’єктивне значення цьо-
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го симптому, саме негативний вплив на імідж особис-

тий та організаційний не тільки з НПП, а й з предста-

вниками деканатів і зав. кафедр з метою його профі-

лактики, так як й цієї категорії керівного складу його 

вираженість знаходиться на межі формування (10-15б 

фактично відповідно 9,2±0,8 б. й 9,0±1,0 б.) 

Щодо вираженості показників за симптомом неза-

доволеність собою, то найнижчий відмічається у 

представників адміністрації 5,9±0,2 б. (при p < 0,05) й 

не викликає особливої уваги у представників декана-

тів і зав. кафедр ( відповідно 7,1±0,3б. й 7,5±0,43б.). 

Водночас у НПП цей показник спостерігається на 

рівні 10,8±1,05 б., тому що він суттєво перевищує 

результати які отримано у групи керівного складу на 

3,7-4,9 б. (при p < 0,05). Такий результат свідчить про 

те, що рівень незадоволеності собою у НПП знахо-

диться у межах формування, що залежить від особис-

того її сприйняття та потребує психологічної корекції. 

Встановлено, що показники симптому «загнаність у 

кут» у керівного складу - на низькому рівні у межах 

5,0-5,6б. При цьому у НПП середні показники дося-

гають рівнів процесу його формування, але розмах 

коливань середніх значень 8,4±2,13б. свідчить про те, 

що 15-20 % обстежуваним притаманні думки щодо 

помилковості та зміни професійної діяльності, місця 

роботи, незадоволеність безвихідністю ситуації на 

роботі й тим, що не склалася кар’єра, що звичайно не 

сприяє іміджу НПП й ЗВО та потребує урахування в 

психокорекційній роботі та організаційній роботі з 

НПП.  

З’ясовано, що вираженість симптому тривожності 

й депресії у обстежуваних на підставі аналізу отрима-

них результатів скоріше усього пов’язана з тривожні-

стю, реаліями нинішньої ситуації на роботі й розду-

мами та планами на майбутнє. Так, у керівного складу 

цей симптом зафіксовано на рівні 6,6±3,9б., що 

пов’язано передусім недостатньою реалізацією мож-

ливостей професійної підтримки, допомоги колегам, з 

контролем себе й підлеглих щодо неприпустимості 

помилок. Рівень тривоги у НПП визначено у межах 

8,8±1,2б. це свідчить про те, що у 15-20% обстежува-

них цей симптом вже формується завдяки зневіри в 

можливий успіх на роботі, розчарування в певних особ-

ливих фактах роботи, тому часто викликають тривожні 

очікування пов’язані з тим, що щось може трапитися «чи 

зможу я все робити як потрібно», «чи не буде скорочен-

ня», що потребує психопрофілактичної та психокорекцій-

ної роботи з НПП.  

Отже, стадія напруги у представників адміністра-

ції, деканатів, зав. кафедр виражена адекватно за сим-

птомокомплексами, щодо рівнів незадоволеності со-

бою, «загнаності у кут» й вираженості тривожності, а 

на верхніх цифрах показник переживання психотрав-

муючих ситуацій, який зафіксовано на верхніх крите-

ріальних вимірах вказаною на напрями психокорек-

ційної роботи щодо суб’єктивного сприйняття висо-

кого рівня напруженості в професійній діяльності 

частини обстежуваних. Щодо НПП, то встановлено, 

що такі симптомокомплекси як переживання психот-

равмуючих ситуацій, незадоволеність собою, тривож-

ність й депресія знаходяться у періоді його форму-

вання. Особливу увагу щодо профілактичної й психо-

корекційної роботи з НПП потрібно звернути на про-

яви когнітивного дисонансу, коли особисті вимоги до 

роботи суттєво перевищують реалії досягнутого, що 

зумовлює незадоволеність ситуацією, кар’єрою, пе-

реживання й очікування негараздів аж до звільнення.  

Вираженість наступної стадії професійного стресу 

– резистентності зумовлена проявами таких симпто-

мокомплексів як неадекватне емоційне вибіркове 

реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, еконо-

мія емоцій та редукція професійних обов’язків.  

Так, симптомом неадекватного емоційно вибірко-

вого реагування у групі керівного складу зафіксовано 

на низькому рівні 4,0-4,2 б., що сприяє іміджу особис-

тості та у цілому ЗВО.  

Встановлено, що цей показник спостерігається у 

НПП на рівні 7,1±2,65 б., і це вказує на те, що теплота 

взаємодії з партнерами залежить від настрою праців-

ників. Окрім того такі особи вважають, що на роботі 

знаходяться неприємні особи, яким можливо побажа-

ти поганого, а окремих партнерів такі особи не хотіли 

б бачити й чути. Тобто у НПП є певні особистісні 

властивості, що може негативно впливати на імідж 

особистості й ЗВО та потребує психопрофілактики та 

психокорекційної роботи.  

Стосовно інтерпретації емоційно-вольової дезоріє-

нтації, то потрібно зазначити, що отримані показники 

у всіх обстежуваних знаходяться на низькому рівні, 

що свідчить про адекватну емоційно-моральну оцінку 

стосовно своїх професійних здібностей у взаємодії, 

об’єктивної оцінки партнерів.  

Стосовно економії емоцій, то у керівного складу ця 

симптоматика спостерігається на рівні 4,1-4,4 б. При 

цьому, у НПП цей показник хоча і в межах поки що 

несформованого симптому 5,9±1,64б., але суттєво 

вищий, ніж у представників керівного складу (при p < 

0,05) і втома на роботі зумовлює певною мірою неба-

жання спілкування з друзями й однолітками, що пот-

рібно ураховувати у психокорекційній та профілакти-

чній роботі. 

Встановлено, що редукція професійних обов’язків 

у представників адміністрації, деканатів і зав. кафедр 

має низький рівень показників (відповідно 3,2±0,24 б., 

3,7±0,14 б., 3,0±0,18 б.). Але цей симптомокомплекс 

виражений у 2 р. нижче у групі керівного складу (при 

p < 0,05), ніж у НПП, а він виявляється у зменшенні 

часу й уваги до своїх партнерів (колег по роботі, сту-

дентів, бізнес-представників і т.п.). Звичайно, що таке 

ставлення до партнерів негативно впливає на імідж 

працівників й у цілому на ЗВО.  

Нами з’ясовано, що симптоми які притаманні пред-

ставникам адміністрації, деканатів і завідувачам ка-

федр на стадії резистенції мають низькі показники, а 

саме: неадекватна емоційна вибірковість реагування у 

взаємодії, емоційно-моральна дезорієнтація, розвине-

на сфера економії емоцій й редукція професійних 

обов’язків, що дає підстави зробити висновок про те, 

що цей симптом за інтерпретацією кількісних та якіс-

них характеристик не сформований у групі керівного 

складу.  

Окрім того, визначено, що у НПП окремі симптоми 

досягають межових величин щодо його сформованос-

ті. Це вказує на необхідність прискіпливої уваги та 

психокорекційної й психопрофілактичної роботи до 

проявів у НПП не сформованості вибіркового реагу-
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вання у взаємодії, розширення сфери економії емоцій 

за рахунок обмеженого спілкування з рідними й дру-

зями, навмисне зниження часу ефективної взаємодії з 

партнерами, що знижує імідж працівників й негатив-

но впливає на імідж ЗВО. 

Стосовно дослідження вираженості симптомів 

професійного вигоряння, які притаманні стадії висна-

ження то встановлена загальна закономірність, коли 

показники обстежуваних, які її характеризують вира-

жені на дуже низькому рівні (2,5-4,6б.), й симптоми 

цієї стадії практично не притаманні двом категоріям 

обстежуваних. Хоча, у незначної категорії обстежува-

них може виявлятися у поганому настрої під час ви-

конання професійних обов’язків, недостатньої уваги 

на прохання й потреби партнерів.  

Таким чином, за результатами аналізу кількісних та 

якісних показників за методикою «Діагностика рівня 

емоційного вигоряння» В. Бойка встановлено, що у 

представників адміністрації, деканатів, зав. кафедр не 

виявлено ознак сформованих симптомів, які характе-

ризують стадії напруженості 25,6-28,6 б., резистенції 

14,9-15,5 б. й виснаження 12,1-13,1 б.  

Відсутність у керівного складу надмірної вираже-

ності переживання психотравмуючих ситуацій, неза-

доволеність собою, почуття «загнаності у кут», три-

вожності й депресії свідчить про відсутність проявів 

емоційного вигоряння, що позитивно впливає на 

імідж керівників ефективність забезпечення й надання 

освітніх послуг та імідж ЗВО. Визначено особливості 

проявів синдрому професійного вигоряння у НПП, 

який виявляється у надмірній вираженості 

суб’єктивного значення переживання психотравмую-

чих симптомокомплексів. Встановлено, що у 15-20 % 

НПП виникають виражені розчарування у певних 

факторах на роботі - зневіра в успішність своєї діяль-

ності, домінують думки й тривожні очікування щодо 

того, що щось може трапитися, чи зможу я робити все 

як потрібно, чи не скоротять мою посаду на роботі. 

Отже, показники проявів НПП таких симптомів як 

переживання психотравмуючих ситуацій, незадоволе-

ність собою, «загнаність у кут», тривожність й депре-

сія, розцінюються як симптоми, що формуються й 

потребують відповідної адекватної цілеспрямованої 

психокорекційної та профілактичної роботи.  

Здійснивши аналіз результатів професійного емо-

ційного вигоряння переходимо до аналізу показників 

за методикою «Діагностика вольової саморегуляції» 

за шкалами вольова саморегуляція (ВСР), наполегли-

вість (Н) та самовладання (СВ). Встановлено, що 

показники ВСР у представників адміністрації, декана-

тів й зав. кафедр спостерігаються на рівні 20,4±2,14 б, 

18,6±3,19 б. та 187±3,27 б. відповідно), що за інтерп-

ретацією критеріїв розцінюється як високий. Отже, 

для обстежуваних групи керівного складу з високим 

рівнем ВСР притаманні такі властивості як: актив-

ність, емоційна зрілість, незалежність, спокійність, 

упевненість у собі, їм притаманна стійкість намірів, 

реальність поглядів, почуття особистого обов’язку. 

Вони мають розвинену мотивацію, здатність реалізу-

вати власні наміри, уміють розподіляти зусилля, здат-

ні контролювати свої вчинки й володіють вираженою 

позицією соціальної спрямованості. 

Визначено, що у НПП показники ВСР зафіксовано 

на рівні 12,2±2,41 б. й це свідчить що 15-20 % обсте-

жуваних знаходиться у межах нижче середнього зна-

чення (12 б.). Цих осіб характеризують як чуттєвих, 

емоційно лабільних, нестійких, вразливих й невпев-

нених у собі, що пов’язано з індивідуальними особли-

востями або незрілістю, неспроможністю до самовла-

дання.  

За субшкалами наполегливості з’ясовано, що у 

групі керівного складу цей показник знаходиться у 

межах 15,2±1,73 б. у представників адміністрації, у 

фахівців деканатів 14,7±0,9 б. й завідувачів кафедри 

14,6±1,15 б., а також у НПП 13,4±2,11 б. Таким осо-

бам притаманно те, що вони здатні реалізувати свої 

наміри, активність, працездатність, перешкоди їх 

мобілізують, головна цінність у таких людей довести 

заплановане, розпочату справу до логічного завер-

шення, повага до соціальних норм й підпорядкування 

цим нормам свою поведінку. У певних вкрай високих 

проявах за цією шкалою можлива втрата гнучкості 

поведінки, поява маніакальних тенденцій.  

За субшкалою самовладання досліджували рівень 

довільного контролю емоційних реакцій і станів. 

Встановлено, що у групі керівного складу цей показ-

ник у представників адміністрації 12,4±0,6 б., у пред-

ставників деканатів 12,1±0,85 б., зав. кафедр 12,3±07 

б. Це характеризує обстежуваних як осіб з внутрішнім 

спокоєм, упевнених у собі, емоційно стійких, які во-

лодіють собою у різних ситуаціях, готові до сприй-

няття нового, з тенденцією до інновацій та радикаліз-

му. Разом з тим прагнення до постійного самоконтро-

лю, надмірне усвідомлення обмеження, спонтанності 

може призвести до підвищення внутрішньої напруги, 

домінування постійної стурбованості й втоми.  

Водночас у НПП показники самовладання зафіксо-

вано на рівні 7,9±1,05 б., що є суттєво нижче, ніж у 

групи керівного складу (при p < 0,05) і це вказує на те, 

що у певної категорії НПП можуть бути прояви спон-

танності, вразливості з низьким рівнем СВ, що нега-

тивно впливає на особистість, якість надання освітніх 

послуг, та, у цілому, на імідж ЗВО. 

Висновки. Встановлено, що окремі прояви негати-

вного впливу переживання психотравмуючих ситуа-

цій у представників керівного складу долаються за-

вдяки вираженій вольовій саморегуляції, наполегли-

вості, самовладання, що зумовлюють включення ме-

ханізму функціонального стереотипу дозованого та 

економного використання психофізичних та енерге-

тичних ресурсів особистості. Такі психологічні меха-

нізми захисту сприяють високому рівню стійкості до 

стресу й ефективність професійної діяльності, що 

позитивно впливає на імідж представників адмініст-

рації, деканатів і зав. кафедр, сприяє якісній організа-

ції та забезпеченні освітніх послуг та іміджу ЗВО.  

З’ясовано, що у 15-20 % науково-педагогічних 

працівників переважають дисфункціональні механіз-

ми регуляції емоційно-вольової сфери, які зумовлю-

ють негативний вплив на виконання професійних 

обов’язків й ставлення до колег на роботі, студентів й 

близького оточення. Аналіз психодіагностичних якіс-

них та кількісних вимірів свідчить, що у науково-

педагогічних працівників у процесі формування пере-

бувають, у першу чергу, такі симптоми як незадово-

83

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (74), Issue: 180, 2018. Nov. www.seanewdim.com 



леність собою, роботою, кар’єрою; переживання 

суб’єктивного значення психотравмуючих ситуацій, 

що зумовлює вираженість симптомів «загнаність у 

кут» тривожності, депресії. Це дає підстави зробити 

висновок, що ця категорія обстежуваних перебуває у 

стадії напруженості, тобто у процесі формування 

зазначених симптомів, що негативно впливає на імідж 

НПП, надання освітніх послуг та у цілому на ство-

рення позитивного іміджу ЗВО, що є показаннями для 

них щодо надання психокорекційної допомоги.  
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Emotional-volitional sphere in the structure of the image of employees of higher educational establishments 

M. S. Korolchuk, N. S. Chernega 

Abstract. It is established that some manifestations of the negative impact of the experience of psychotraumatic situations in the 

studied are overcome by the expressed volitional self-regulation, persistence, self-control, which positively affects the image of 

representatives of the administration, deans and heads of departments, contributes to the quality organization and provision of educa-

tional services and the image of the higher educational establishment. It is determined that 15-20% of scientific and pedagogical 

workers are dominated by dysfunctional mechanisms of regulation of the emotional-volitional sphere that negatively affect the image 

of the organization and is the indication for providing them with psychological support. 

Keywords: emotional-volitional sphere, image, higher educational establishment. 
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