МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ІНЖЕНЕРНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

№ 3 (11)
Тематичний випуск
«СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА:
реалії, проблеми, перспективи»

Кременчук • КрНУ • 2015

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал
[Електронний журнал]. Тематичний випуск: «Сучасна вища освіта :
реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 3 (11). – 216 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua
ISSN 2307-9770
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Загірняк М.В., член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.техн.н., проф.
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Чорний О.П., д.техн.н., проф.;
Родькін Д.Й., д.техн.н., проф.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Технічні науки

Педагогічні науки

Бешта О.С., д.техн.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Грабко В.В., д.техн.н., проф. (м. Вінниця);
Клепіков В.Б., д.техн.н., проф. (м. Харків);
Ковач Д., к.техн.н., проф. (Словаччина);
Коренькова Т.В., к.техн.н., доц. (м. Кременчук);
Перекрест А.Л., к.техн.н., доц. (м. Кременчук);
Пересада С.М., д.техн.н., проф. (м. Київ);
Садовой О.В., д.техн.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);
Ткачук В.І., д.техн.н., проф. (м. Львів);
Толочко О.І., д.техн.н., проф. (м. Донецьк);
Фіраго Б.Й., д.техн.н., проф. (Білорусь);
Чермалих В.М., д.техн.н., проф. (м. Київ);

Беспарточна О.І., к.пед.н. (м. Кременчук);
Бізін В.П., д.пед.н., проф. (м. Кременчук);
Волкова Н. П., д.пед.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Козлакова Г.О., д.пед.н., проф. (м. Київ);
Павленко О.О., д.пед.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Поясок Т.Б., д.пед.н., проф. (м. Кременчук);
Софронова Н.В., д.пед.н., проф. (Росія);
Шабаліна О.Л., д.пед.н., проф. (Росія);

Природничі науки
Наумов Г.Б. д.г.-м.н., проф. (Росія);
Никифоров В.В., д.біол.н., проф. (м. Кременчук);
Підліснюк В.В., д.хім.н., проф. (Словаччина);
Травлєєв А.П., д.біол.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Штрбова Є., к.біол.н., доц. (Словаччина).

Відповідальні за випуск:
Чорний О.П., д.т.н., проф., Поясок Т.Б., д.пед.н., проф.
Технічні секретарі:
Романенко С.С., асист., Істоміна Н. М., ст. викл.
Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять
результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових
результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих,
гуманітарних та педагогічних наук.
Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського (протокол № 2 від 01 жовтня 2015 р.).
Науково-практичний журнал з 29.10.2015 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
педагогічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній
базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), міжнародних наукометричних
базах даних «CiteFactor», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» та «Scientific Indexing
Services».
Журнал видається з лютого 2013 року.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 p.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI
NATIONAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF ELECTROMECHANICS, ENERGY SAVING
AND CONTROL SYSTEMS

ENGINEERING AND EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES

№ 3 (11)
Thematic issue:
«MODERN HIGHER EDUCATION:
realities, problems, prospects»

Kremenchuk • KrNU • 2015

Engineering and Educational Technologies. Quarterly theoretical and practical journal
[Online journal]. Thematic issue «Modern higher:
realities, problem, prospects». – Kremenchuk: KrNU, 2015. – № 3 (11). – 216 p.
– Available at: http://eetecs.kdu.edu.ua
ISSN 2307-9770
EDITOR-IN-CHIEF
M. Zagirnyak, Corresponding Member of National Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine,
Doctor of Sciences (Engineering), Professor
DEPUTY EDITORS
O. Chornyi, Doctor of Sciences (Engineering), Professor;
D. Rodkin, Doctor of Sciences (Engineering, Professor
EDITORIAL BOARD
Engineering

Education

O. Beshta, D.Sc. (Eng.), Professor (Dnipropetrovsk);
V. Grabko, D.Sc. (Eng.), Professor (Vinnitsa);
V. Klepikov, D.Sc. (Eng.), Professor (Kharkiv);
D. Kováč, D.Sc. (Eng.). (Slovak Republic);
T. Korenkova., Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Professor (Kremenchuk);
A. Perekrest, Cand.Sc. (Eng.), Assoc. Professor (Kremenchuk);
S. Peresada, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);
O. Sadovoy, D.Sc. (Eng.), Professor (Dneprodzerzhinsk);
V. Tkachuk, D.Sc. (Eng.), Professor (Lviv);
O. Tolochko, D.Sc. (Eng.), Professor (Donetsk);
B. Firago, D.Sc. (Eng.), Professor (Republic of Belarus);
V. Chermalykh, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);

O. Bespartochna, Cand.Sc. (Ed.) (Kremenchuk);
V. Bizin, D.Sc. (Ed.), Professor (Kremenchuk);
H. Kozlakova, D.Sc. (Ed.), Professor (Kyiv);
O. Pavlenko, D.Sc. (Ed.), Professor (Dnipropetrovsk);
T. Poiasok, D.Sc. (Ed.), Professor (Kremenchuk);
N. Sоfronova, D.Sc. (Ed.), Professor (Russian Federation);
О. Shabalina, D.Sc. (Ed.), Professor (Russian Federation);
N. Volkova, D.Sc. (Ed.), Professor (Dnipropetrovsk);

Natural
G. Naumov, D.Sc. (G.-M.), Professor (Russian Federation);
V. Nykyforov, D.Sc. (Biol.), Professor (Kremenchuk);
V. Pidlisniuk, D.Sc. (Chem.), Professor (Slovak Republic);
A. Travlieiev, D.Sc. (Biol.), Professor (Dnipropetrovsk);
E. Shtrbova, Cand.Sc. (Biol.), Assoc. Professor (Slovak Republic).

Commissioning editors:
O. Chornyi, D.Sc. (Eng.), Professor, T. Poiasok, D.Sc. (Ed.), Professor
Executive Secretaries:
S. Romanenko, Assistant, N. Istomina, Senior Lecturer
The journal publishes only original and peer-reviewed articles containing new results of fundamental and
engineering research at technics, natural and educational science.
The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University (Record № 2 of 01 October, 2015).
On 29 October, 2015 the journal was registered in the List of the specialized editions for the research results
of doctoral and candidate theses in Pedagogical to be published in. The journal is presented in the top
research libraries of Ukraine, referred in the Vernadsky National Library of Ukraine. The journal is indexed
by national database «Ukrainika Naukova» («Dzherelo» abstract journal), international databases
«CiteFactor», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» та «Scientific Indexing Services».

The journal has been published since February 2013.

© Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University, 2015

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

ЗМІСТ
М. В. Загірняк
ВСТУПНЕ СЛОВО ........................................................................................................................ 17
В. Г. Кремень
ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ...............................................................................................18
ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ – НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ................................................................... 20
В. М. Шамардіна
МОБІЛЬНІСТЬ– ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР .............. 24
С. І. Кузьмін, О. О. Павленко
ВИМОГИ РИНКУ В СФЕРІ СТАНДАРТІВ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТА ЇХ
ПРОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ........................................................................... 27
В. В. Прошкін, І. О. Прошкіна
ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ .............................................. 29
Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ................. 32
Г. Ф. Москалик
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ..................... 36
І. О. Солошич, О. М. Солошич
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ .................................................. 39
І. І. Митрофанов
ЮРИДИЧНА ОСВІТА І ЮРИДИЧНА НАУКА: ЧИ МОЖЛИВЕ ЇХНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ
ІСНУВАННЯ? ................................................................................................................................42
В. Д. Шаповал
РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ .......................................................... 45
5

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

С. М. Сошенко
ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УМОВА УСПІШНОЇ
АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ................................................................................. 48
В. О. Крот, М. М. Савінцев
РОЛЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
НАРОДНИХ ВЧИТЕЛІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ .... 51
Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ... 54
Л. В. Герасименко, Н. М. Кузнєцова
ПИТАННЯ САМОЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ . 57
Р. М. Білоус, Д. О. Писаренко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ........ 60
Л. А. Олексієнко
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІ ..................................................................................................... 62
І. А. Кузнецова
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У
ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ ..... 65
В. А. Левицька
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ РІДНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ .............. 69
О. В. Кондрашова
ЯКИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК У СФЕРІ СТАНДАРТІВ ПОТРЕБУЄ РИНОК: ВІДПОВІДЬ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ......................................................................................... 72
В. В. Лаппо
ПРОВІДНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ...................................................................................................... 74
Т. В. Лутаєва
ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИКОФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ............................ 77

6

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

Г. С. Федьков
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВОСПИТАНИЮ ДУХОВНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ............................................................................................................................. 80
О. В. Вожгурова
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ............................ 82
А. А. Воронова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ........................................................... 86
Л. Р. Пелех
МЕДІА ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЦІННІСНУ ОСНОВУ
ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА .................................................................................................. 88
В. А. Фрицюк
ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗН ......................................................................................... 92
Л. М. Мержвинский, Е. А. Маркевич
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ..............................................................................................95
А. Б. Бизунков, Г. И. Пиловец
ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА В БОЛОНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
НАДЕЖДЫ И МИРАЖИ ............................................................................................................ 98
Б. С. Коломієць
МОТИВ ТА МОТИВАЦІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ......................................................................... 102
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ У ВНЗ
Н. П. Волкова, О. Фаєрман
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИШУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ ............................................................................................................................ 106
В. В. Желанова
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ................................................................................................... 110
7

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова
ПІСЛЯДИПЛОМНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ
ШКОЛИ ........................................................................................................................................ 113
T. V. Chrdileli
TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL LANGUAGE ACQUISITION ......................... 117
Т. М. Плаксій
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ
СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ ............................................... 119
Р. М. Білоус
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
НАМІРІВ АБІТУРІЄНТІВ .......................................................................................................... 123
О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ............................................................................................ 125
О. С. Грицюк
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО
ЦИКЛУ .......................................................................................................................................... 128
Р. В. Загорулько, Л. С. Дьяченко, А. Г. Маркевич
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, ТЕНДЕНЦИЯ
РАЗВИТИЯ ................................................................................................................................... 131
Е. В. Коваленко
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ...................................... 136
К. В. Польгун
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 138
Н. Г. Богданова
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ ...................................................................................... 141
А. С. Улановська
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА ДО ПРОЦЕСУ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ........................................................................ 144

8

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

Н. А. Ракова, И. М. Прищепа
ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................ 147
О. В. Махиня
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ................................................................................................... 151
И. Е. Керножицкая, О. Г. Волощенко, Е. А. Маркевич
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ . 154
Ю. С. Матвієнко
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС ........................................................................................................................................ 157
А. Ш. Хамаршех
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ
У НІМЕЧЧИНІ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. ................................................................................. 160
С. С. Романенко, В. А. Огарь
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ........ 162
ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Б. М. Горкунов, В. М. Шамардіна, С. Г. Буряковський, А. С. Маслій
СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЯК ОСНОВА ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ
З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН .................................................................................................... 167
О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ
У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ .......................................................................................................... 171
А. В. Чермалых, И. Я. Майданский
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ
ПОСТАНОВКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ............................................. 175
Г. А. Сивякова, А. П. Черный, П. Тытюк
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ..................................................................... 178
9

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

О. П. Чорний, В. К. Титюк, А. Бердай
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ
КІБЕРНЕТИЧНОЇ МОДУЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ............................................................ 181
А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець
КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ
ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ .......................................................................................... 184
О. А. Чорна
СПРЯМОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ...... 187
Є. В. Бурдільна, Е. Валле
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ................................ 190
Л. П. Максимова
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ...... 194
І. С. Ануріна
ЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ .............................................................................. 197
М. Ю. Мартиненко
ПОРТФЕЛЬ WEB-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ................................................................................................................................. 200
І. В. Сальник
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ
ХВИЛЬОВОЇ ОПТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ......................................................................... 202
Д. В. Будянський
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ....................................................................................................... 205
Е. В. Кунтуш, Т. И. Сиверская
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ............................................................................................................ 208
ПЕРЕЛІК АВТОРІВ ..................................................................................................................... 211

10

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

TABLE OF CONTENT
M. Zagirnyak
FOREWORD ................................................................................................................................... 17
V. Kremen
TO CONFERENCE PARTICIPANTS ............................................................................................ 18
THE INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION – A NECESSARY
CONDITION FOR IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
M. Zagirnyak, V, Nykyforov, S. Serhiyenko
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS
IN MODERN UNIVERSITY .......................................................................................................... 20
V. Shamardina
MOBILITY IS A WAY OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL
SYSTEM .......................................................................................................................................... 24
S. Kouzmine, O. Pavlenko
MARKET REQUIREMENTS IN THE AREA OF GOODS AND SERVICES STANDARDS
AND THEIR IMPLEMENTATION INTO CURRICULA ............................................................. 27
V. Proshkin, I. Proshkina
PEDAGOGICAL SYSTEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH ........................................................ 29
T. Poyasok, H. Bespartochna
MODERNIZATION OF EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY ..................................... 32
G. Moskalyk
THE ROLE OF INTELLECT AS RESOURCE OF DEVELOPMENT OF MODERN
CIVILIZATION ...............................................................................................................................36
I. Soloshych, O. Soloshych
STRUCTURAL COMPONENTS AND EVALUATION CRITERIA OF THE RESEARCH
COMPETENCE OF FUTURE ENVIRONMENTAL SPECIALISTS ........................................... 39
I. Mitrofanov
LEGAL EDUCATION AND LEGAL SCIENCE: CAN THEY EXIST SEPARATELY? ............ 42

11

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

V. Shapoval
LEGAL EDUCATION REFORM IN UKRAINE........................................................................... 45
S. Soshenko
POSITIVE MOTIVATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY IS CONDITION OF
SUCCESSFUL ADAPTATION OF FUTURE SPECIALIST ........................................................ 48
V. Krot, M. Savintsev
THE ROLE OF THE LOCAL SELF-GOVERNING BODIES OF THE KREMENCHUK
IN PROFESSIONAL PREPARATION OF NATIONAL TEACHERS FROM THE SECOND
HALF OF THE NINETEENTH TO EARLY TWENTIETH CENTURIES .................................. 51
Y. Artemenko, Y. Shulzhenko
PROSPECTIVE TRANSLATORS: TRANSLATION COMPETENCE FORMATION ............ 54
L. Gerasimenko, N. Kuznetsova
THE SELF-REALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS............................................. 57
R. Bilous, D. Pisarenko
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SOCIALIZATION IN ADOLESCENCE ....................... 60
L. Oleksiyenko
BASIC CONCEPTS THEORETICAL ANALYSIS IN PROFESSIONAL TRAINING OF
TRANSLATOR AND INTERPRETER STUDENTS .................................................................... 62
I. Kuznetsova
THE PROBLEM OF HUMANIZATION OF THE RELATIONSHIP OF TEACHERS AND
STUDENTS IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONTROL IN THE VIEWS OF
PROMINENT FIGURES OF THE ХІХ CENTURY ...................................................................... 65
V. Levytska
THE INCREASE OF THE ROLE OF MOTHER TONGUE TEACHER AT SENIOR SCHOOL
IN POLAND .................................................................................................................................... 69
O. Kondrashova
WHAT KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE AREA OF STANDARDS DOES THE MARKET
REQUIRE: FEEDBACK OF HIGHER EDUCATION................................................................... 72
V. Lappo
THE IMPORTANT BASIS OPTIMIZATION SPIRITUAL NEEDS OF STUDENTS IN THE
MODERN HIGH SCHOOL ........................................................................................................... 74

12

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

T. Lutayeva
INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION AS A CONDITION OF HIGHER MEDICAL
AND PHARMACEUTICAL SCHOOL: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS ....... 77
H. Fedkov
FORMATION OF COMPETENCE OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES STUDENTS TO
EDUCATE STUDENTS SPIRITUALITY .................................................................................... 80
O. Bogorov
THE ROLE OF SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE PROCESS OF
POLITICAL SOCIALIZATION OF STUDENT YOUTH ............................................................. 82
A. Voronov
THEORETICAL ANALYSIS OF SYSTEM-FORMING COMPONENT OF
THE SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF STUDENTS ............................................................. 86
L. Pelekh
MEDIA AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF INFLUENCE ON THE POLISH SOCIETY
VALUE BASIS ...............................................................................................................................88
V. Frytsyuk
FUTURE TEACHERS READINESS FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT AS
AN IMPORTANT FACTOR OF TRAINING QUALITY IMPROVEMENT IN
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES ................................................................................................. 92
L. M. Merzhvinskiy, Ye. A. Markevich
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN IN SUMMER
CAMPS .......................................................................................................................................... 95
A. B. Bizunkov, G. I. Pilovets
GRADUATE SCHOOL OF POST-SOVIET SPACE IN BOLOGNA: HOPES
AND MIRAGES ............................................................................................................................ 98
B. Kolomiiets
MOTIVE AND MOTIVATION: DOTS OF TOUCHING ........................................................... 102
INTRODUCTION OF NEW FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS
IN HIGHER EDUCATION
N. Volkova, O. Fayerman
THE COMPETENCE OF A HIGHER SCHOOL TEACHER IN PERFORMING HIS/HER
PROFESSIONAL COMMUNICATION ...................................................................................... 106

13

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

V. Zhelanova
TRANSFORMATIONAI POTENTIAL OF TECHNOLOGY CONTEXTUAL EDUCATION
OF FUTER TEACHERS ............................................................................................................... 110
S. Sergiyenko, A. Gladyr, М. Dernova
CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION IN CONDITIONS OF REFORMING THE
HIGHER SCHOOL........................................................................................................................ 113
T. Chrdileli
TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL LANGUAGE ACQUISITION ......................... 117
T. Plaksiy
THE FEATURES OF COMPETENT APPROACH IN TEACHING PHILOSOPHY TO
STUDENTS-BACHELORS OF ENGINEERING DIRECTIONS ............................................... 119
R. Bilous
TRAINING OF PROFESSIONAL ORIENTATION AS A WAY TO FORM PROFESSIONAL
INTENTIONS OF SCHOOL LEAVERS ...................................................................................... 123
H. Bespartochna, I. Khovrak
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS
AS BASIS FOR MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION ........................................... 125
O. Grytsyuk
THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF FUTURE SPECIALISTS OF
TECHNICAL SPECIALTIES IN THE STUDY OF MATHEMATICAL
DISCIPLINES CYCLE.................................................................................................................. 128
R. Zagorulko, L. Dyachenko, A. Markevych
NON-FORMAL EDUCATION: THE NATURE, SPECIFICATION, DEVELOPMENT
TRENDS ........................................................................................................................................ 131
Ye. Kovalenko
PROBLEMS OF TEACHING READING IN ENGLISH ............................................................. 136
K. Polgun
PECULIARITIES OF EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX IN MATHEMATICAL
SUBJECTS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES ................................................................138
N. Bogdanova
MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FORMATION AND REALIZATION
OF VITAL CREATIVITY OF PERSONALITY .......................................................................... 141

14

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

A. Ulanovska
CURRENT PROBLEMS OF STUDENT ENGAGEMENT INTO HIGHER EDUCATION
MODERNISATION IN UKRAINE .............................................................................................. 144
N. Rakova, I. Prishchepa
THE INNOVATIVE WAY TRANSITION OF DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE EDUCATION TASKS .............................................. 147
О. Makhinya
THE FORMATION OF STUDENTS’ CIVIL POSITION BY MEANS OF EXTRA CLASS
ACTIVITY .................................................................................................................................... 151
I. Kernozhytskaya, O. Voloschenko, E. Markevich
EDUCATIONAL INTERACTION: STRENGTHENING STUDENTS STUDY ........................ 154
Yu. Matviienko
IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL
PROCESS ...................................................................................................................................... 157
А. Khamarshekh
ANALYSIS OF PROJECT TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMMON TENDENCIES
IN GERMANY OF XIX – XX CEN.. ........................................................................................... 160
S. Romanenko, V. Ogar
ORGANIZATION OF INVENTIVE ACTIVITY AS A COMPONENT OF THE SYSTEM
OF MASTER ENGINEERING SPECIALTIES PREPARATION ............................................... 162
INNOVATIONS IN THE USE OF ICT IN EDUCATION
B. Gorkunov, V. Shamardina, S. Buryakovskiy, Ar. Masliy,
MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS AS BASIS OF LECTURE
COURSES ON TECHNICAL DISCIPLINES ............................................................................. 167
O. Chornyi, V. Ogar, S. Romanenko, O. Kravets, M. Usenko, O. Bilyk
LABORATORY PRACTICAL WORK FOR THE STUDYING THE FUNDAMENTALS OF
ELECTRICAL ENGINEERING AT THE LESSONS OF PHYSICS .......................................... 171
A. Chermalykh, I. Maidanskyi
THE USE OF SPECIALIZED COMPUTER CTAND FOR STAGING VIRTUAL LABS ........ 175
G. Sivyakova, O.Chornyi, P. Titiuk
THE EFFECTIVENESS OF E-LEARNING MATERIALS IN STUDENTS SELF-STUDY ..... 178
15

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

O. Chornyi, V. Titiuk, A. Berdai
EXPERIMENTAL STUDY AND CALCULATION OF THE PARAMETERS OF LEARNING
PROCESS CYBERNETIC MODEL ............................................................................................ 181
A. Perekrest, H. Havrylets
COMPLEX OF VIRTUAL AND TECHNICAL DEVICE FOR STUDY METHODS
DIGITAL SIGNAL PROCESSING .............................................................................................. 184
O. Chorna
DIRECTED TESTING WHEN EVALUATING STUDENTS' KNOWLEDGE ......................... 187
E. Burdilna, H. Valle
INTERNET TECHNOLOGIES USING AT STUDYING OF THE OPERATING SYSTEMS
OF INDUSTRIAL COMPUTERIZED CONTROL SYSTEMS ....................................................... 190
L. P. Maksymova
PEDAGOGICAL ASPECTS OF USING CLOUD TECHNOLOGY IN EDUCATION ............. 194
I. Anurina
KNOWLEDGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS INSEPARABLE
CONSTITUENT OF TRANSLATION COMPETENCE ............................................................ 197
M. Martynenko
PORTFOLIO OF WEBRESOURCES IN STUDENTS’ INDEPENDENT LEARNING
ORGANIZATION ......................................................................................................................... 200
I. Salnyk
EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF EXPERIMENTAL STUDY OF
WAVE OPTICS IN HIGH SCHOOL............................................................................................ 202
D. Budyanskiy
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE
DEVELOPMENT PROCESS OF RHETORICAL CULTURE OF TEACHERS OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS............................................................................... 205
E. Kuntush, T. Siverskaya
Virtual LAB AS A FORM OF EDUCATIONAL PROCESS ....................................................... 208
LIST OF AUTHORS ..................................................................................................................... 211

16

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© KrNU, EETECS, 2015

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!
Сьогодні
ми
проводимо
Першу
Міжнародну
конференцію "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми,
перспективи".
Конференція
проходить
на
базі
Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, якому виповнюється 95 років у дні, коли
громадськість Кременчука відзначає 95-річчя вищої освіти в
нашому місті.
Міжнародний почесний комітет конференції очолює
Кремень Василь Григорович – д.філос.н., професор, академік,
президент Національної академії педагогічних наук України.
Конференція має широке представництво відомих науковців
країн Центральної та Східної Європи, інших країн: Бердай
Абдельмажид,
професор,
Вища
національна
школа
електромеханіки Національного університету Хасана ІІ,
Касабланка, Марокко; Боброва Олена Сергіївна – к.псих.н.,
доцент, завідувач кафедри клінічної психології Білоруського
державного педагогічного університету ім. М. Танка, м.
Мінськ, Білорусь; Жаксибаєва Гульнар Шайхіденівна – професор, проректор Карагандинського
державного індустріального університету, м. Теміртау, Казахстан; Косова Беата – професор
факультету початкової і дошкільної освіти Університету Матея Бела, м. Банська Бистриця,
Словаччина; Пана Любомир – професор, ректор Вищої школи Європейських і регіональних
студій, м. Чеське Будейовице, Чехія; Софронова Наталія Вікторівна – професор, завідувач
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завідувач кафедри теорії та методики начальної освіти Марійського державного університету,
м. Йошкар-Ола, Росія.
Членами програмного комітету конференції є провідні науковці Національної академії
педагогічних наук України та знаних вищих навчальних закладів нашої держави.
У конференції беруть участь представники 19 вищих навчальних закладів Казахстану,
Марокко, Мозамбіку, Замбії, Швейцарії, України, Білорусі, США, Чехії, Китаю. У збірник
матеріалів конференції увійшло 60 дайджестів наукових статей, присвячених проблемам
інтеграції науки і освіти як необхідної умови підвищення якості підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах, впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
та інноваціями у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.
Ми сподіваємося, що конференція буде зростати, розширюватиме свої тематичні
напрями та географію учасників і стане помітною науковою подією України, спрямованою на
обговорення актуальних проблем сучасної вищої освіти.
Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, перспективного фахового спілкування
та нових наукових здобутків.
З повагою,
Голова програмного комітету,
член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.т.н., професор,
ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю професорсько-викладацький склад,
співробітників та студентів Кременчуцького національного
університету
імені
Михайла
Остроградського
з
непересічною подією – 95-річчям вищої освіти у Кременчуці,
яку нині на освітянській ниві гідно представляє ваш
університет.
В усі часи освіта була і залишається потужним
соціальним інститутом, викликаним потребою людини
отримувати і використовувати знання. Кременчуцький
національний університет відіграє значну роль у становленні
і розвитку вищої освіти як у межах міста, так і у межах
регіону та України в цілому. Велика і славна історія вашого
університету – це шлях становлення і розвитку української
науки і освіти. У рамках Болонського процесу ви успішно
запроваджуєте європейські підходи до підготовки нової генерації духовної та
інтелектуальної еліти нації. Тисячі талановитих людей отримали путівку у життя саме у
вашому вищому навчальному закладі. Вони з гідністю і честю несуть добре ім’я випускника
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського продовжуючи
славні традиції, які заклали попередні покоління. Відбувається розвиток наукових шкіл, на
перший план виходить співпраця науки з виробництвом, як результат – поява наукових
надбань загальнодержавного рівня.
У цей святковий день зичу вам молодості душі, твердості духу, завзяття у справі
підготовки висококваліфікованих фахівців, далекоглядності у задумах, нових перемог і
вагомих здобутків. Плідних вам успіхів на ниві освіти і міцного здоров’я, щастя, радості,
добра.
Хай у вашому колективі завжди панує злагода, взаєморозуміння та творча
атмосфера. Нових вам творчих звершень в ім’я української вищої освіти!

З повагою,
Президент НАПН України,
академік НАН і НАПН України

В. Г. Кремень
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ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ –
НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

THE INTEGRATION OF SCIENCE AND
EDUCATION – A NECESSARY CONDITION
FOR IMPROVING THE QUALITY THE
TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців
у вищих навчальних закладах
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УДК 001.891.009.12:378.4
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: v-nik@kdu.edu.ua
Проведений аналіз існуючих методик оцінювання якості наукових досліджень з метою підвищення їх конкурентоздатності. Досліджено методологію, правила наповнення й умови індексації наукових періодичних видань і публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і SciVerce Scopus. На прикладі
фахового періодичного видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» показано етапи поступового входження спочатку до національних, а згодом і до міжнародних наукометричних баз даних.
Ключові слова: наукометрія, база даних, імпакт-фактор, цитування, стаття, наукове видання.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наукова, науковотехнічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої
діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Основною метою даних видів діяльності
є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів
тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
На жаль, в Україні протягом останнього десятиліття має місце серйозне зниження не лише кількісних, а й якісних результатів роботи вітчизняних науковців у загальносвітовому контексті. Підвищення
якості, результативності та конкурентоздатності
наукових досліджень, від яких залежіть подальший
інноваційний розвиток країни, є важливою проблемою для сучасних вищих навчальних закладів і наукових установ. Існуючі зараз методологічні підходи
дозволяють оцінювати результативність науководослідної роботи за такими видами ефектів: економічним, науково-технічним, соціальним.
Одним із основних критеріїв результативності наукової роботи вченого є кількість і якість його наукових публікацій, так звана «публікаційна активність». І
якщо з кількістю усе зрозуміло, то як оцінювати
якість конкретної публікації? Міжнародна наукова
спільнота погоджується з тим, що кількість цитувань
кожної роботи і є якісною ознакою роботи науковця.
І це є логічним, оскільки, чим більше цитуються публікації вченого, тим більше використовується його
праця науковою спільнотою, і тим вище користь
його внеску, отже, ефективність і якість його діяльності. Крім того, посилання на попередні публікації
відображають зв’язки між роботами вчених.
Проте, сучасний етап розвитку національної науки характеризується недостатнім відображенням та
представленням отриманих результатів на загальносвітовому рівні. Наслідком даної негативної тенденції є неможливість детального ознайомлення міжнародної наукової спільноти із роботами вітчизняних
науковців, що, у свою чергу, замкненим колом при-

зводить до низьких показників цитування й інтегральних індексів розвитку [1].
Варто відмітити, що наразі виконуються певні
кроки щодо розробки кількісних та напівкількісних
методів аналізу наукової результативності і, зокрема, публікаційної активності та їх впровадження у
практику управління державним науковим комплексом. Через це постає проблема вибору адекватних
джерел наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на корпоративному та національному рівнях [2].
Метою роботи є дослідження проблеми підвищення конкурентоздатності результатів вітчизняних
наукових досліджень на національному та міжнародному рівнях шляхом інтернаціоналізації наукових
публікацій.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На
даному етапі для всесвітнього оприлюднення у світі
діє досить велика кількість різноматнітних наукометричних баз даних (БД). За географією індексованих
праць можуть бути як міжнародними, так і національними, за змістом – як тематичними, присвяченими
певній галузі наук, так і мультидисциплінарними, за
доступом – як безкоштовними, так і передплатними.
Серед них найбільш авторитетними, що індексують
десятки тисяч періодичних видань, є реферативнобібліографічна БД Web of Science (Web of
Knowledge), яка розробляється та представляється
компанією Thomson Reuters (засновник Американський Інститут наукової інформації Томсона,
Thomson ISI) та SciVerse Scopus (видавництво Elsevier).
Web of Science (WoS, попередня назва ISI Web of
Knowledge) – пошукова платформа, яка об'єднує
реферативні бази даних публікацій у наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують
взаємне цитування публікацій, що розробляється і
надається компанією Thomson Reuters. Web of
Science охоплює матеріали з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.
Платформа володіє вбудованими можливостями
пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Загалом WoS пропонує доступ до понад
90 млн записів [3].
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ського. Головним критерієм такого ранжування є
показники наукометричної БД Scopus, а саме кількість публікацій та їх цитувань, а також індекс Гірша (Ih) [2]. Такий вибір на користь Scopus був зумовлений багатьма чинниками:
–
індекси Scopus забезпечують більш широке,
порівняно з WoS, покриття не лише номенклатури
українських наукових журналів, але й періодики
всіх держав-сусідів України. Це особливо важливо,
враховуючи наявність тісних наукових зв’язків вітчизняних учених із колегами з близького зарубіжжя;
–
політика Elsevier, спрямована на інтенсивне
поповнення індексів власної наукометричної платформи неангломовними часописами, що створює
сприятливі передумови для розширення існуючого у
Scopus покриття вітчизняної науково-інформаційної
продукції;
–
цінова політика корпорації Elsevier більш
прийнятна.
Проте репрезентативність українських видань в
існуючих базах даних дуже низька. Станом на 2015
р. на платформі WoS було представлено 16 назв
українських наукових журналів, які мають імпактфактор, та 14 англомовних перевидань. На платформі Scopus – 61 назва українських журналів, серед
яких 41 є англомовними перевиданнями і 37 – активними на серпень 2015 року [5].
Політика індексації видань у базі даних SciVerse
Scopus багато в чому нагадує відповідну політику
WoS, хоча має й низку серйозних відмінностей. Корпорація Elsevier прагне зробити Scopus найбільш
вичерпним у світі джерелом достовірних наукометричних даних, тому приділяє велику увагу питанням
постійного розширення номенклатури видань в індексі власного продукту. Щорічно майже 2 тис. назв
наукових часописів пропонується для індексації у
Scopus і 50 % з них проходять відбір. Це не означає,
що Elsevier заінтересований пропускати до індексів
Scopus відверто слабкі видання; під час експертизи
застосовуються доволі жорсткі критерії, але акценти
відбору є дещо іншими, ніж у Thomson Reuters.
Після того, як на платформі буде проіндексована
значна кількість статей нового видання, його назва
також включається до списку назв, що індексуються
Scopus (це важливий момент, оскільки часто користувачі вважають Scopus Title List вичерпним; насправді до цього списку входять лише ті видання,
які мають значну кількість статей, проіндексованих
на платформі).
Ключова відмінність політики відбору видань до
WoS – це вимога англомовності повних текстів.
Платформа Scopus індексує видання незалежно від
мови повних текстів. Так, 21 % видань, що входять
до індексу Scopus, публікують повні тексти іншою
(або також іншою) мовою, ніж англійської.
Показники, які відносять журнали до аутсайдерів:
– видання без ISSN;
– видання, які виходять нерегулярно;
– видання без пристатейних списків літератури;
– видання без резюме англійською мовою до кожної статті;

Спільною ознакою БД, що входять до складу
WoS, є використання поняття «імпакт-фактор» для
кількісної оцінки наукової «ваги» або якості певного
видання чи окремої публікації на основі визначення
кількості цитувань «середньої статті» того або іншого видання за певний період. Розраховується імпактфактор як співвідношення між кількістю посилань
за рік на статті журналу, опубліковані за два попередні роки, і кількістю цих статей.
Scopus є складовою частиною інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse – це реферативна база даних та наукометрична платформа,
яку створено у 2004 р. видавничою корпорацією
Elsevier як продукт, конкурентний WoS [4]. До переваг Scopus можна віднести досить широку географію індексованих видань, що надає можливості для
репрезентації національних наукових шкіл, на відміну від WoS, номенклатура індексованих записів
якої переважно концентрується на журналах Північної Америки та англомовних виданнях Західної Європи. Крім того, видавництво Elsevier позиціонувало досить широке покриття публікацій у соціальних
і гуманітарних науках як позивну відмінність від
WoS. Проте на даний момент можна відмітити, що
дану перевагу майже нівельовано за рахунок розширеного списку БД від WoS, в яких можуть бути індексовані роботи гуманітарної спрямованості.
В Україні системне впровадження індексу цитування як нормативного показника оцінювання ефективності діяльності суб’єктів наукової діяльності
розпочалося у 2009 році наразі діючим Наказом
МОНмолодьспорту України № 1112 від 17 жовтня
2012 року. Згідно з цим наказом серед інших вимог
до опублікування основних наукових результатів
дисертацій здобувачами наукових ступенів за певною галуззю наук установлено, що за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
необхідна наявність не менше 20 публікацій (п’яти –
для кандидата) у наукових (зокрема електронних)
фахових виданнях України та інших держав, з яких
не менше чотирьох (однієї – для кандидата) статей у
виданнях іноземних держав або у виданнях України,
які включені до міжнародних наукометричних баз
[5]. У Постанові КМУ № 656 від 19.08.15 року
«Деякі питання реалізації статті 54 Закону України
«Про вищу освіту» зазначено, що для отримання
вченого звання професора (доцента) працівник повинен мати наукові праці, опубліковані у виданнях,
що включені до міжнародних наукометричних баз,
рекомендованих МОН. Але й до сьогодні не вирішено: в яких? Адже і ВІНІТІ (Росія), і Index
Copernicus (Польща) є міжнародними наукометричними базами, що реферують і/чи індексують наукові
видання і публікації. Крім того, у даній постанові не
уточнено кількість статей, необхідних для здобуття
вченого звання доцента і професора.
На національному рівні в Україні вже існує рейтинг вітчизняних вищих навчальних закладів, академічних установ і вчених, представлений і розроблений національною бібліотекою імені В.І. Вернад-
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– видання, які не мають апарату рецензування;
– видання, які не мають власних сайтів в Інтернет;
– галузеві видання (професійні та виробничі), які не
відповідають вимогам відбору за типом документів.
Наказом МОНмолодьспорту України № 1111 від
17 жовтня 2012 року затверджений Порядок формування Переліку наукових фахових видань України
для опублікування основних наукових результатів
дисертацій та наукових праць здобувачами наукових
ступенів і вчених звань за певною галуззю наук [6].
Але, на нашу думку, зазначені вимоги є далекими
від сучасних стандартів наукових журналів, проте
навіть вони не завжди виконуються. Запропоновано
нові критерії оцінювання наукових видань на базі
вимог WoS та Scopus, адаптовані до вітчизняних
умов:
1) наявність відомостей про видання у базі даних;
2) відповідність виходу номерів видання задекларованим термінам. Цей критерій має юридичний
характер і забезпечує достовірність представлення
редколегією пріоритетних дат;
3) реферування видання ВІНІТІ. Входження видання до бази даних ВІНІТІ, як найбільшого інституту наукової інформації на пострадянському просторі, розширює доступ до статей. Крім того, при
введенні до бази даних цієї установи журнали рецензуються, що сприяє підвищенню якості статей,
опублікованих у них;
4) реферування видання вітчизняним журналом
«Джерело», що сприяє доступу до анотацій статей у
вітчизняному інформаційному просторі;
5) наявність Інтернет-сторінки журналу з архівом
англомовних анотацій статей (англомовна назва і
анотація статті в Інтернеті дає змогу знайти статтю
за допомогою електронних пошукових програм);
6) наявність Інтернет-сторінки журналу з архівом
анотацій і статей українською та/або російською
мовою. Виставлення повнотекстових статей у відкритому доступі спонукатиме авторів і редколегію
відповідальніше ставитися до видання;
7) наявність Інтернет-сторінки з архівом повних
текстів статей англійською мовою;
8) можливість передплати видання через агентство ДП «Преса». Це єдиний критерій, який в умовах
невизначеності імпакт-фактора журналу свідчить
про економічну доцільність його видання. Крім цього, саме ДП «Преса» є найрозгалуженішим і найрозвиненішим передплатним агентством в Україні, а
оголошена через нього передплата є додатковим
свідченням вчасного виходу видання.
Звісно, ці умови не остаточні і підлягають глибокому аналізу та обговоренню, але, безумовно, хоча б
часткове їх дотримання позитивно вплине на якість
наукових публікацій.
На наш погляд, дієвим прикладом поступового
опанування спочатку національних, а згодом і міжнародних НМ БД протягом останніх п'яти років є

«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Звичайно, на
меті наукового журналу – входження до НМ БД
Scopus. Станом на 25.08.2015 «Вісник КрНУ» індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка
наукова» (реферативний журнал «Джерело»), а також у міжнародних наукометричних базах даних:
ВІНІТІ РАН, Ulrich's Periodicals Directory, Index
Copernicus, Inspec, eLIBRARY, Polish Scholarly
Bibliography, Infobase Index, Open Academic Journals
Index, Google Scholar, CiteFactor, Scientific Indexing
Services.
Крім того, подано заявки на включення даного
видання до наступних БД: Compendex, EBSCOhost,
UIF.
ВИСНОВКИ. Показано, що однією з проблем
розвитку сучасної вітчизняної науки є недостатнє
відображення та представлення отриманих нашими
науковцями результатів на міжнародному рівні, що
призводить до низьких показників цитування й інтегральних індексів розвитку.
Показано, що вирішення задачі підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у
сучасному університеті неможливо без підвищення
рівня наукових видань, у яких публікуються результати даних досліджень. Одним із необхідних кроків
для цього є входженння та індексація вітчизняних
фахових видань у авторитетних міжнародних наукометричних базах даних. У свою чергу, це є неможливим без підвищення вимог як до кожної окремої публікації у цих виданнях, так і до журналу в цілому.
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WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS
IN MODERN UNIVERSITY
M. Zagirnyak, V. Nykyforov, S. Sergiyenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: v-nik@kdu.edu.ua
The analysis of existing aspects in quality evaluation of the research is carried out to improve their competitiveness.
It were studied the methodology, rules and conditions for indexing the periodical scientific publications and articles in
international scientific databases Web of Science and SciVerce Scopus. The scientific periodical «Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University» was taken as an example that shows the progressive stages of
mastering the national at the first step, and then the international scientific databases.
Кey words: database, impact factor, citation, article, scientific publication, indexation.
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УДК 37.378.1
МОБІЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
В. М. Шамардіна
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна. Е-mail: verascha@i.ua
За останні 10–15 років питання академічної мобільності встають все гостріше, оскільки практично у всіх
вишах України з кожним роком зростає відсоток студентів, бажаючих до цього підключитися. Однак цей процес відпустити напризволяще не можна, потрібна цілеспрямована робота з організації документального супроводження, починаючи з укладання двосторонніх договорів з іноземними партнерами, конкурсного відбору студентів, узгодження навчальних планів та програм за різними напрямами підготовки фахівців, юридично правильного перезарахування оцінок успішності, отриманих за кордоном і таке інше. У цих умовах актуальним є можливість обміну досвідом між учасниками процесу мобільності, пошук ефективних форм співробітництва, аналіз досягнутих результатів і визначення подальших завдань. Німецькі технічні факультети, що створені в деяких університетах України, на цей час є хорошою базою для апробації окремих ініціатив співпраці з закордонними партнерами в освіти і в сфері науки за різними напрямами, а також можливостей поліпшення матеріально-технічного оснащення навчального процесу, залучення до нього в Україні провідних німецьких вчених. Для
абітурієнтів навчання на таких факультетах є привабливим, а після їх закінчення випускники мають кращі шанси вдалого працьовлаштування.
Ключові слова: Болонський процес, академічна мобільність, навчальні плани, програми.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Приєднання України
до Болонського процесу в перші часи жваво обговорювалось в українських засобах масової інформації,
висвітлюючи очікувані як позитивні, так і негативні
наслідки цього для системи вищої освіти. На цей час
кожен ВНЗ шукає свій шлях вирішення певних завдань інтеграції до європейського освітянського
простору, тому метою роботи є аналіз вже опрацьованих ефективних схем інтеграції, обмін новими
ідеями співпраці, що буде корисним для всіх учасників цього процесу.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
широких дискусіях у пресі неодноразово стверджувалось, в тому числі видатними українськими вченими і політиками, що національна система освіти
України матиме тільки збитки від приєднання до
Болонського процесу, більшість українських вишів у
порівняні з європейськими не є конкурентоспроможними, економічна система України низькотехнологічна і не потребує сучасних знань, проте зросте
хвиля міграції за кордон найбільш активної частини
молоді і таке інше. Частіше мова йде про міжнародну глобальну мобільність студентів. За прогнозами к
2025 року у світі очікується, що 7,2 млн. студентів
будуть навчатися за кордоном [1].
Академічна мобільність передбачає участь студентів у навчальному процесі вищого навчального
закладу (в Україні або за кордоном), проходження
навчальної або виробничої практики, проведення
наукових досліджень з можливістю перезарахування
в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо [2].
Українські освітяни ще з радянських часів мали
міцні наукові, академічні зв’язки зі своїми колегами
з університетів східної Європи, яки згодом стали
основою для створення, наприклад, німецьких технічних факультетів (НТФ) в Донецьку (1992 р.), Одесі
(2000 р.), Києві (2002 р.), Харкові (2003 р.). Історично НТФ відіграють роль хорошого полігону для

здійснення інтернаціоналізації освіти, створення
умов організованої академічної мобільності, налагодження міцних зв’язків з європейськими вишами і
фірмами.
Діяльність таких факультетів спрямована на підготовку для підприємств України фахівців інженерних напрямів, що володіють німецькою технічною
мовою і здатні до міжнародного науково-технічного
співробітництва в сфері сучасних високих технологій та технічних систем.
Як структурний підрозділ університету НТФ має
можливість організувати і юридично правильно
оформити процес інтеграції студентів, аспірантів та
викладачів у міжнародну академічну спільноту, забезпечити доступ до освітніх здобутків провідних
країн світу та збільшити їх шанси на професійну
самореалізацію.
НТФ на складному шляху свого становлення
здобули багатий досвід, вирішуючи задачі
 залучення для навчання на факультеті мотивованих студентів з доброю шкільною підготовкою,
насамперед, з математики та фізики;
 підбору висококваліфікованих викладачів німецької мови, здібних використовувати сучасні інформаційні технології в навчальному процесі;
 забезпечення такого рівня мовної підготовки,
що дозволяв б студентам без ускладнень пройти
включене навчання в закордонному університеті;
 створення в студентських групах атмосфери
дисциплінованості, відповідального відношення до
навчання, досягнення високих показників успішності не тільки з німецької мови, а, насамперед, з фундаментальних, професійно-орієнтованих і професійних дисциплін;
 узгодження з закордонними закладами - партнерами навчальних програм і індивідуальних планів
навчання студентів;
 залучення в українські ВНЗ професорів німецьких вишів для проведення занять (за окремими
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навчальними модулями, організація майстер-класів
та виконання сумісних курсових та магістерських
робіт студентів;
 документального супроводження за діючим
законодавством країн-партнерів включеного навчання студентів та отримання «подвійних дипломів» про вищу освіту;
 фінансового забезпечення академічної мобільності;
 встановлення не тільки академічного, а й наукового співробітництва між кафедрами українських
та німецьких університетів, проведення міжнародних науково-технічних конференцій, публікації сумісних наукових праць;
 встановлення взаємовигідних зв’язків з німецькими фірмами та їх представництвами в Україні,
яки є потенціальними замовниками наших випускників.
Слід визначити, що вирішення цих задач значно
спрощується, якщо університет не втрачає зв’язків зі
своїми випускниками, використовує їх для підтримки талановитих молодих вчених, матеріальнотехнічного оснащення навчальних та дослідницьких
лабораторій.
В НТУ «ХПІ» у 2015/16 навчальному році на
НТФ здійснюється підготовка фахівців за шістьма
напрямами: комп’ютерна механіка – вісім чол.,
комп’ютерна інженерія – 27 чол. , інженерна механіка – 19 чол., машинобудування – 17 чол., електронні
пристрої та системи – 11 чол., електромеханіка –
35 чол. Як бачимо, на НТФ навчається небагато студентів, тому що далеко не всі студенти готові до щоденної наполегливої праці, до додаткових навчальних навантажень з німецької мови і при тому здатні
мати бал академічної успішності не нижче 4,5 для
участі в конкурсі на включене навчання за кордоном
[2]. З другого боку, матеріальну допомогу для участі
в такому виді навчання батьки студентів, частіше
всього, надати не можуть, а отримати стипендіальну
підтримку різних державних і недержавних установ
та фондів вдається не всім. Діяльність НТФ сприяє
вирішенню цих питань, що має суттєве значення.
Так, у 2012–2014 рр. 15 студентів факультету, уклавши відповідні договори, були один або два семестри на включеному навчанні в Німеччині на умовах
фінансування за програмою Міністерства освіти і
науки України. Серед вимог до кандидатів на участь
в програмі були: необхідний рівень знання іноземної
мови, інженерний напрям навчання. Студенти НТФ
мають можливість отримати іменні стипендії (Леонарда Ейлера, Георга Агріколи), стипендії проектів
Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD).
У 2014/2015 н.р. із 72 студентів 1–3 курсів факультету 19 чол. за рекомендацією кафедр взяли участь
у другому турі Всеукраїнських олімпіад із різних
навчальних дисциплін і отримали п’ять призових
місць, два студента посіли 1 та 2 місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Крім
того, факультет має високий відсоток студентів, що
отримують дипломи з відзнакою. Так, група НТ-61 у

повному складі отримала такі дипломи. На жаль,
високі рейтингові показники в навчанні мають студенти-«бюджетники».
За період 2013–2015 рр. 29 студентів факультету
за рекомендаціями випускаючих кафедр і пройшли
включене навчання в Дрезденському технічному й
Магдебурзькому Отто фон Герике університетах
(Німеччина), а також у Клагенфуртському університеті (Австрія). Отримали «подвійні дипломи»
10 студентів.
Випускники НТФ, що використали можливості
академічної мобільності, не мають проблем з працьовлаштуванням, більш того, представники німецьких фірм Siemens (м. Ерланген), WSB (м. Дрезден),
Volkswagen та ін. охоче укладають контракти з ними, а крім того, спільно з українськими фірмами (наприклад, ПрАТ «Елакс», м. Харків) допомагають
кафедрі в оснащенні навчальних лабораторій сучасним обладнанням [3], проводять для студентів і викладачів безкоштовні тематичні семінари і презентації своєї продукції.
Результати
наукових
досліджень
кафедрпартнерів висвітлюються у сумісних публікаціях,
докладах на міжнародних конференціях тощо. Можна навести за цим тезисом приклад надання можливості проведення в лабораторіях Магдебурзького
Отто фон Герике університету експериментальних
досліджень для науковців НТУ «ХПІ», в ході яких
було встановлено виникнення в електромеханічних
системах явища підсилення гнучких коливань в умовах нелінійності характеристики тертя [4].
ВИСНОВКИ. Досвід функціонування в Україні
німецьких технічних факультетів свідчить, що вони
є базою практичної реалізації можливих шляхів наукової та академічної мобільності студентів, науковців, викладачів.
В університетах НТФ виконують функції центру
з організації мобільності, координації дій учасників
цього процесу, створюють необхідні умови і сприяють мотивації до участі в міжнародних університетських програмах, що фінансуються недержавними
установами.
Випускники НТФ мають високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, а й Європи, що підвищує рейтингові показники
університетів.
Діяльність факультетів заохочує на навчання на
інженерних спеціальностях кращих випускників
шкіл, сприяє підвищенню якості вищої освіти та її
інтеграції в освітній простір Європи.
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MOBILITY IS A WAY OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEM
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Over the past 10 to 15 years on academic mobility become more relevant, because for all universities of Ukraine the
percent of students who interested to it connected increases every year. However, this process can't be released for
adrift, purposeful work on the organization of documentary support, starting with the conclusion of bilateral agreements
with foreign partners, the competitive selection of students, concordance of curricula and programs in various areas
training of specialists, legally correct of set-off grade, obtained abroad, etc., is needed. In these circumstances, the possibility of exchanging experience between the participants of mobility, the search for effective forms of cooperation,
analysis of the attained results and the definition of further tasks are relevant. The German technical faculties created in
some universities of Ukraine are a good base for approbation of individual initiatives of cooperation with foreign partners in education and in the field of science on different directions, and also by possibility of improvement of material
and technical equipment of educational process, attracting in Ukraine leading German scientists. For university entrants,
educating on such faculties is attractive and after their completion the graduates have the best chances of successful
employment.
Key words: the Bologna process, academic mobility, curricula, programs
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ВИМОГИ РИНКУ У СФЕРІ СТАНДАРТІВ НА ТОВАРИ Й ПОСЛУГИ ТА ЇХ ПРОСУВАННЯ
В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
С. І. Кузьмин
Секретаріат Європейської Економічної Комісії ООН
Палац Націй, CH-1211 Женева 10, Швейцарія. E-mail: serguei.kouzmine@unece.org
О. О. Павленко
Університет митної справи та фінансів
вул. Дзержинського, 2/4, Дніпропетровськ, 49044, Україна. E-mail: o.pavlenko@mail.ru
Висвітлюються питання: як знання стандартів може допомогти компаніям конкурувати на міжнародних ринках; чи є потреба на ринку праці у компетенціях в області стандартів. Автори показують постійно зростаючу
важливість стандартів як нового засобу конкурентної боротьби та акцентують увагу на тому, що на навчання в
сфері стандартизації суттєво впливає організація національної освітньої системи. Також описано, як в національних навчальних закладах організовано підготовку фахівців з питань стандартизації. Авторами дискутується
питання щодо необхідності в горизонтальному загальному навчанні основам стандартизації студентів нетехнічних спеціальностей з метою продемонструвати їм міждисциплінарний характер стандартів у сучасному світі;
питання щодо потреби в навчальних програмах із стандартизації для інших сфер (наприклад, митна справа тощо). Поетапно представлено діяльність Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй щодо
просування стандартів і навчання стандартам, а також нову “Типову навчальну програму зі стандартизації”
ЄЕК ООН і новий спецкурс “Основи стандартизації”. Як висновок авторироботи оцінюютьотримані результати
та висловлюють свою думку стосовно проблеми, що досліджується.
Ключові слова: освіта в сфері стандартизації, навчання стандартам.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Процеси глобалізації
демонструють постійно зростаючу важливість стандартів як нового засобу конкурентної боротьби.
Стандарти є основою торгівлі й економічної інтеграції, а також усіх аспектів сталого розвитку. У той
же час вони можуть стати знаряддям протекціонізму
шляхом встановлення більш жорстких вимог для
іноземної продукції або обмеження постачань, що
базуються на невиправданих ризиках. Саме тому
актуальним для політиків і для бізнесу стає розуміння різних аспектів стандартів, як таких, що
спрощують міжнародну торгівлю, і таких, що гальмують її. Нещодавнє дослідження бар’єрів для комерціалізації інноваційних товарів і послуг у 28 країнах Європейського союзу [1] виявило, що 62 %
компаній відмітили складність відповідності регламентам і стандартам. У свою чергу, це означає, що
для компаній важливі знання про роль стандартів, а
також компетенції їхніх співробітників у сфері стандартизації.
Отже, в галузі професійної освіти актуальним
викликом часу стає навчання стандартам відповідно
до вимог ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми.
Метою даної роботи є вивчення кореляції вимог
ринку у сфері стандартів на товари й послуги та їх
надання в навчальних програмах вишів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Осмислення необхідності в компетенціях у сфері
стандартів зростає й відбивається у відповідних вимогах бізнесу. За даними Міжнародної федерації
користувачів стандартів (станом на 2014 р.) [2]
практично всі співробітники компаній від топменеджмента до маркетингових і торгових агентівповинні мати, щонайменш, загальне уявлення про
стандарти. Так, топ-менеджмент має знати: іденти-

фікацію ризиків і можливостей; глобальний процес
впровадження; вплив на процес лобіювання. Проте
більш глибокі знання потребуються від інших працівників, насамперед, від тих, які зайняті у відділах
стандартизації, виробництва, продаж і реалізації.Заслуговує на увагу дослідження, що було проведено в Німеччині (2010–2012 рр.) на тему важливості кваліфікацій у сфері стандартів. Виявилося, що
приблизно на тисячу вакансій, де в пропозиціях від
компаній були слова “стандарт” або “інженер” у
назві посади, усі компанії шукали фахівців з додатковим досвідом у сфері стандартів (або конкретного
стандарту) [3].
З метою вироблення підходів до освітніх програм із стандартизації робоча група ЄЕК ООН порівняла існуючі програми та розробила “Типову навчальну програму зі стандартизації” ЄЕК ООН
(15 модулів) і базовий спецкурс “Основи стандартизації”. Програма охоплює мінімальне коло питань,
які потрібно знати фахівцям, щоб мати загальне уявлення з теми з точки зору бізнесу або держави.
Програма спрямована на загальний рівень університетських навчальних програм, а не на спеціалізоване
поглиблене навчання стандартизації. ВНЗ самостійно визначають мету, контингент, наповнення навчального курсу та терміни.
ВИСНОВКИ. Доведено необхідність у горизонтальному загальному навчанні основам стандартизації студентів нетехнічних спеціальностей з метою
продемонструвати їм міждисциплінарний характер
стандартів у сучасному світі, що актуалізує потребу в
навчальних програмах із стандартизації для інших сфер.
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ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
В. В. Прошкін
Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, Україна. Е-mail: kubg@kubg.edu.ua
І. О. Прошкіна
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703, Україна. E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com
У роботі висвітлено поняття: „система”, „системний підхід”, „загальна теорія систем”, здійснено історичний
екскурс становлення системного підходу в наукових дослідженнях. Указано особливості педагогічних систем, а
також основні вимоги до їх опису. Зазначено, що структуру системи становлять виділені за певними критеріями
елементи (компоненти), а також зв’язки між ними. Подано типову структуру педагогічної системи: цільовий
компонент (мета, завдання, результат); суб’єкт-об’єктний компонент (викладачі та студенти, їх взаємодія в
контексті об’єкту дослідження); змістовий компонент (форми та методи педагогічного процесу);технологічний
компонент (педагогічна технологія реалізації різних форм і методів педагогічного процесу). Виділено принципи, особливості побудови та реалізації педагогічної системи.
Ключові слова: педагогічна система, наукове дослідження, системний підхід, структура педагогічної системи.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Детальне вивчення
робіт сучасних учених (Г. Александрова, В. Афанасьєва, В. Безрукова, В. Беспалько, І. Блауберга,
О. Глузмана,
М. Данилова,
В. Загвязинського,
Т. Ільїної, М. Кагана, В. Краєвського, Ю. Конаржевського, Н. Кузьміної, Л. Спіріна, В. Садовського,
З. Сазонової, В. Сєрікова, О. Сидоркіна, В. Сластьоніна, О. Урсула, Б. Юдіна, О. Яковенко та ін.), а
також власний досвід організації та проведення
наукових досліджень підштовхнуло нас до розуміння того, що ефективне вирішення різних наукових
проблем, що виступають предметом сучасних педагогічних досліджень, може бути отримане за умови
застосування системного підходу як провідного та
стратегічного напряму наукового пізнання.
Як зазначають згадані вчені, потреба в способі
дослідження, який пояснює взаємини між частиною
та цілим, об’єднує в спільну систему понять різноманіття вже відомих і нових отримуваних наукових
фактів, установлює загальні закономірності для
різних за якістю класів явищ, привело до виникнення нового наукового пізнання, яке дістало назву
„системний підхід”. Тому логічним кроком наших
наукових пошуків є визначення сутнісних характеристик і властивостей застосування педагогічних
систем у наукових дослідженнях.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
процесі наукових пошуків ми виходимо з основних
положень: використання системного підходу спирається на дослідження відомих учених, їхнього бачення педагогічної системи (поняття системи, її
компоненти, структура та ін.); у педагогічній системі наявні компоненти, структура, мета, функції;
педагогічна система повинна відповідати таким
критеріям, як цілісність, відкритість, стабільність, а
також співвідноситися з принципами ефективності її
функціонування.
Відомо, що система (грец. systema – „ціле, складене з частин; з’єднання”) – множина закономірно
пов’язаних один з одним елементів (предметів,
явищ, поглядів, принципів, знань та ін.), що є певним цілісним утворенням, єдністю. Можна ствер-

джувати, що такі елементи об’єднані спільною метою функціонування та єдності управління, вступають у взаємодію із середовищем як нове цілісне
явище.
Поняття „система” з’явилося в ХVІІ–ХVІІІ ст.,
його використовували насамперед у філософії й
природознавстві. Зародження системного руху належить до середини ХIХ ст. та пов’язане з іменами
Л. Берталанфі, К. Маркса, Ф. Енгельса, Г. Гегеля та
ін. Пізніше з’явилися варіанти загальної теорії систем М. Месаровича, У. Росс Ешбі, А. Уйомова,
Ю. Урманцевої, Дж. Кліра та ін.
У 60–70 рр. минулого століття складна взаємодія
загальнонаукових тенденцій, соціокультурного фону, глибоких системо логічних традицій вітчизняної
педагогіки та процесів, які проходили в педагогічній
науці та практиці, зумовили звернення вітчизняної
педагогіки до системного підходу.
Із поняттям „система” тісно пов’язане поняття
„системний підхід” як напрям методології наукового пізнання, в основі якого лежить розгляд об’єкта
як системи. Крім того, системний підхід полягає в
обліку й аналізі всіх компонентів системи та взаємозв’язків між ними. Системний підхід розглядають
як цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів
(І. Блауберг, В. Садовський, Є. Юдін), сукупність
взаємодіючих об’єктів (Л. Фон Берталанфі), сукупність речей та відношень між ними (А. Холл,
Р. Фейджин), інтеграцію, синтез, розгляд різних
аспектів явища або об’єкта (А. Холл), вираження
процедур подання об’єкта як системи та способів їх
розробки (В. Садовський) та ін. Укажемо на основні
відмінності системного підходу від методу: підхід є
більш загальним і менш визначеним, ніж метод;
включає найбільш загальні принципи дослідження
систем; одному підходу може відповідати кілька
методів.
Із системним підходом пов’язана загальна теорія
систем (теорія систем) – наукова та методологічна
концепція дослідження об’єктів, що є системами.
Загальна теорія систем конкретизує принципи та
методи системного підходу. До завдань загальної
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теорії систем належить розробка узагальнених моделей систем, побудова логіко-методологічного
апарату опису функціонування та поведінки системних об’єктів, створення узагальненої теорії систем
різних типів, зокрема теорія динаміки систем, історичного розвитку, ієрархічної будови систем, процесів зв’язку й управління в системах та ін.
Перший варіант загальної теорії систем висунений Людвігом фон Берталанфі. Такі розробки загальної теорії систем подані багатьма вченими
(О. Богданов, У. Росс Єшбі, К. Боулдінг, О. Рапопорт, Р. Жерар, Р. Акоф та ін.).
Якщо говорити про педагогічні системи, уважаємо за доцільне звернутися до класиків педагогічної
думки – В. Беспалька та Н. Кузьміної. Науковці
вказують, що педагогічна система – сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості
із заданими якостями. Важливими нам також здаються міркування сучасних авторів, які символічно
подають педагогічну систему:

: М ; х; F ; G,

ються під час змін у системі та забезпечують існування і системи, і найважливіших її властивостей.
Усі структурні компоненти педагогічної системи
мають прямий і зворотній зв’язок.
Беручи до уваги розробки В. Беспалька та
Н. Кузьміної, а також зважаючи на принципи оптимальності та доцільності, визначимо структуру педагогічної системи:
 цільовий компонент (мета, завдання, результат);
 суб’єкт-об’єктний компонент (викладачі та
студенти, їх взаємодія в контексті реалізації об’єкту
дослідження);
 змістовий компонент (форми та методи педагогічного процесу);
 технологічний компонент (педагогічна технологія реалізації різних форм і методів педагогічного
процесу).
У низці сучасних досліджень учені виділяють
також контрольний, регулювальний, оцінювальний,
результативний
компоненти,
спрямовані
на
з’ясування ефективності функціонування педагогічної системи, вивчення результативності дії кожного
компонента, унесення оптимальних коректив, аналіз, оцінку процесу та результатів дослідницької
роботи та ін.
Під час розробки педагогічної системи важливий
облік чинників:
 взаємодія компонентів системи породжує нові інтеграційні якості, яких не має жоден з окремо
взятих компонентів;
 інтеграційні якості системи не є механічною
сумою якостей частин, що її утворюють.
Проаналізувавши різні підходи, виділимо системоутворювальний чинник педагогічної системи –
мету, яка потребує засобів і способів її досягнення.
Зазвичай мета не з’являється самостійно, а зумовлена, з одного боку, соціальним замовленням, що формулюється суспільством, а з іншого – запитами
самої особистості як учасника освітнього процесу.
Мета співвідносяться з результатами, утворюючи
замкнутий цикл. Повнота збігу мети з результатами
постає орієнтиром ефективності педагогічного процесу, що вивчається.
Серед характеристик системи виділяють її функції – усе те, що виконує система або може виконувати відповідно до свого призначення. Множина функцій системи є перетворенням призначення системи
в дії, тобто сукупність послідовних її станів у просторі та часі. Під час взаємодії функцій часто виникає
нова властивість (властивості), котра не виявляється
в окремих складниках системи. Одна й та сама функція може бути реалізована різними шляхами й засобами. Системи класифікують за певними ознаками. За об’єктивністю існування системи можуть
бути матеріальними (наявними об’єктивно, незалежно від свідомості людини), ідеальними (сконструйованими у свідомості людини як гіпотези, образи,
уявлення). Залежно від зв’язку з довкіллям системи
можуть бути відкритими, відносно відокремленими,
закритими, ізольованими. Зауважимо, що педагогіч-

(1)

де {М} – множина елементів системи, {х} – множина зв’язків і відношень між ними, F – функція (нова
властивість системи), що характеризує її інтегративність і цілісність, G – системоутворювальний чинник.
Укажемо особливості педагогічних систем:
1. Педагогічні системи складні та динамічні.
Вони функціонують в умовах змінювання різних
чинників зовнішнього оточення, а також внутрішніх
станів системи, що викликані цими чинниками.
2. Педагогічні системи – це цілеспрямовані системи, які мають відносну незалежність від зовнішнього середовища й оточення.
3. Педагогічні системи – це системи, що розвиваються. Залежно від громадського, соціального та
науково-технічного прогресу системи вдосконалюються, розвиваються в структурному, функціональному й історичному аспектах. Зміни, що відбуваються в них, мають упорядкований характер. У цьому аспекті педагогічні системи є системами, що
самоорганізуються.
Виділимо основні вимоги до опису педагогічних
систем:
1. Передумовою системного дослідження є вказівка той об’єкт, який буде описаний як система.
2. Опис системи повинен починатися з виділення якоїсь ознаки або властивості об’єкта.
3. Виділення серед множини внутрішніх
зв’язків системоутворювальних, що забезпечують
певну впорядкованість системи.
4. Визначення принципів взаємодії системи із
середовищем.
Кожна педагогічна система має структуру. Структуру системи становлять виділені за певним критерієм елементи (компоненти), а також зв’язки між
ними. Структура відтворює найсуттєвіші зв’язки
між елементами та підсистемами, що мало зміню-
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ні систем розрізняються не своїми сутнісними характеристиками, а їхнім призначенням, особливостями
організації та функціонування.
Відтак, виділимо основні особливості побудови
педагогічної системи.
1. Система складається з елементів – об’єктів,
частин, компонентів, які взаємозв’язані.
2. Система має властивості – якості, що дають
можливість описати систему.
3. Певний характер зв’язку елементів у системі свідчить про її структуру як форму організації системи.
4. Системи керовані та самокеровані, будь-яка
система існує як частина системи вищого порядку.
5. Усі системи, перебуваючи в певному стані,
мають зв’язок із зовнішнім середовищем. Стійкість
системи визначається як здатність зберігати на будьякий термін заздалегідь заданий стан.
6. Система функціонує, тобто реалізує певні
властиві їй функції. Тут необхідно розрізняти сис-

темні функції, що є наслідком взаємодії елементів
через певну структуру, і функції елементів, які можуть здійснюватися відносно автономно й мати
вплив на системні функції.
7. Системи є динамічними та процесуальними.
8. Для системи характерна множинність описів.
ВИСНОВКИ. Отже, важливим напрямом наукового пізнання є системний підхід, коли предмет
дослідження розглядається як педагогічна система з
виділеними компонентами та механізмами її впровадження в освітній процес. Системний підхід орієнтує на дослідження як на визначення певної цілісності, що є сукупністю компонентів, взаємодія яких
породжує нові інтеграційні якості. Системний підхід
розглядається як стратегічний, водночас вважається
обґрунтованим застосовувати до нього й інші наукові підходи, які є ефективними для вирішення суперечностей наукового дослідження.
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УДК: 37.018
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39614, Україна. E-mail: poyasoktb@mail.ru; bespartochnay@mail.ru
Розглянуто необхідність формування у системі освіти моральних, інтелектуальних, дидактичних принципів і
норм її створення, подачі та розповсюдження інформації. Проаналізовано ознаки вступу суспільства в інформаційну еру. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність. Виявлено взаємозв’язки
системи освіти та інформаційного суспільства та зпрогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного
інформаційного суспільства. Виокремлено основні виклики інформаційного суспільства системі освіти. Визначено сутність інформатизації освіти. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.
Ключові слова: інформаційне суспільство, система освіти, модернізація.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. XXI століття часто
називають епохою змін, інновацій, інтелекту,
глобалізації, яка вимагає оволодіти ключовими
компетентностями в інтелектуальній, громадянській,
правовій, комунікаційній, інформаційній сферах,
змінює суму знань, необхідних сучасній людині, та
способи вивчення нового, докорінно змінює
політику у галузях науки й освіти, формує
багатофункціональні,
понадпредметні,
базові
компетентності.
Ще у 80–90-х роках минулого століття досить
багато країн світу почали розробляти державну
політику, кінцевою метою якої має стати побудова
інформаційного суспільства. Так 1995 року „Великою
Сімкою” у Брюсселі була проведена нарада, присвячена проблемам інформаційного суспільства. На ній
була висунута ідея „глобальної інформаційної інфраструктури”, у створенні якої країни „Великої Сімки”
повинні відіграти вирішальну роль [6].
Інформаційне суспільство – це суспільство
глобальної комунікації, в якому управління під час
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій стає відкритим і динамічним, з
розвиненим оперативним зворотним зв’язком і
зменшеним часом на узгодження та прийняття
управлінських рішень.
Можна сказати, що інформаційне суспільство
XXI ст. – це суспільство глобальної компетентності,
основою якого є інформація та інформаційні
технології.
Україна протягом останніх років стабільно утримує середні/нижче середніх позиції у світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства. Але
серед 55 країн світу, які вже вступили в інформаційну еру України ще не має.
Метою роботи є виявлення взаємозв’язку системи вищої освіти та інформаційного суспільства.
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Сучасний стан суспільного розвитку людства дослідники кваліфікують як перехід від цінностей та
пріоритетів індустріального суспільства до інформаційного, основним ресурсом якого є освітній капітал.
Якщо в індустріальному суспільстві пріоритетним
визначалося виробництво матеріальних благ, то в
інформаційному – це продукування інформації [1].

Серед основних параметрів інформаційного суспільства Є.А. Роговський виділяє наступні:
 доступність інформаційних ресурсів, необхідних для професійної діяльності чи в особистих
цілях, які кожен член суспільства, група осіб, організація чи заклад можуть використати у будь-який час;
 доступність сучасних інформаційних технологій і засобів зв’язку;
 створення розвинутої інформаційної структури, яка дозволяє постійно оновлювати інформаційні
ресурси у кількостях, необхідних для вирішення
задач соціального, економічного і науковотехнічного розвитку [3].
С. Куцепал вважає, що інформаційне суспільство
– це суспільство нового типу, яке формується у результаті нової соціальної революції, стрімкого розвитку та конвергенції інформаційних і комунікаційних технологій; головною умовою благополуччя
держави і кожної людини стають знання, отримані
завдяки безперешкодному доступу до інформації та
вмінню нею користуватись; суспільство, яке сприяє
взаємопроникненню культур, а також відкриває кожному співтовариству і кожній людині нові можливості для самоідентифікації [4].
Нинішні світові глобалізаційні процеси відбуваються у час, коли основним ресурсом стає інформація, а фактором, що стимулює чи обмежує розвиток
суспільства – знання [5].
ЮНЕСКО підтримує концепцію множини спільноти знань, а не концепцію глобального інформаційного суспільства, тому що інформаційні потоки,
які все зростають, самі по собі є недостатньою умовою для того, щоб зрозуміти її сприятливі можливості для розвитку, які дає знання.
У спільнотах знань отримання і розповсюдження
освітніх, наукових і культурних відомостей, збереження свого спадку у цифровій формі, якість навчання і освіти повинні розглядатись як найважливіші
задачі. Інформаційні і комунікаційні технології слід
розглядати і як освітню дисципліну, і як педагогічні
інструменти розвитку ефективних освітніх послуг [2].
Суспільство, яке вступає в «інформаційну еру»,
набуває цілком певних ознак:
 створення глобального інформаційного простору;
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 збільшення ролі інформації і знань;
 збільшення питомої ваги інформаційних технологій;
 створення глобального інформаційного середовища;
 подолання інформаційної нерівності, задоволення людських потреб в інформаційних продуктах
та послугах.
Директор Центру статистики Фінляндії Х. Дженанел-Сундстом визначає інформаційне суспільство
як суспільство, яке ґрунтується на широкому використанні інформаційних мереж і інформаційних технологій, в якому виробляється велика кількість
інформації, комунікаційних товарів, послуг, і в якому існує розвинута індустрія виробництва різноманітного інформаційного змісту [6].
На сьогодні вища школа знаходиться в деякому
перехідному стані: з об'єктивних причин вона не
може, а іноді і не хоче, повністю відмовитися від
стандартів і вимог індустріального суспільства, але
й не спроможна миттєво відреагувати на виклики
інформаційного суспільства.
Освіта, як будь-яка система, звичайно, реагує на
зовнішні впливи та зміни внутрішнього стану. При
цьому вона має зберігати свою внутрішню структуру, залишатися керованою, а також бути залежною
від властивостей її елементів.
Розвиток
людини та суспільства у країні
сприймаються системою освіти як виклики, які
можна поділити на технологічні, інформаційні,
соціально-економічні, політичні, культурні та
моральні. Вони найчастіше є глобальними, але іноді
і несуть локальний характер.
Виклики інформаційного суспільства сучасній
освіті з кожним роком все більше впливають на
компоненти освітньої системи і, щоб бути стабільною та розвиватися, вона має реагувати на них, має
весь час модернізовуватися, змінюватися відповідно до
потреб та вимог сучасності, успішно
розв’язувати проблеми навіть за умов обмеженого
фінансування з боку держави.
Аналіз сучасних досліджень дозволив виділити
такі пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства:
1. Забезпечення державних гарантій доступності
та відкритості освіти.
2. Досягнення сучасної якості освіти, яка відповідає потребам країни та світовим стандартам, введення загальноєвропейської системи гарантії якості
освіти, системи накопичення, реалізація принципів
Болонської декларації.
3. Формування
ефективних
нормативноправових та організаційно-економічних механізмів
використання інформаційних технологій, зокрема
дистанційних, в освіті.
4. Підвищення інформаційної культури та професійного рівня педагогічних працівників, посилення їх державної підтримки.
5. Реорганізація системи управління освітою,
впровадження інформаційних систем управління в

освітню сферу.
Інформатизація освіти передбачає створення і
використання інформаційних технологій для
підвищення ефективності видів діяльності, що
здійснюються в системі освіти, а також створення
єдиного інформаційного освітнього простору –
платформи інтеграції і демократизації освіти.
Вона пов'язана не тільки із забезпеченням
навчальних закладів засобами комп’ютерної техніки
та її підключенням до мережі Інтернет. Її слід
розглядати як цілеспрямований процес зміни змісту,
методів
і
організаційних
форм
навчання,
впровадження
моделей
відкритої
освіти
з
необмеженим доступом усіх учасників навчальновиховного процесу до навчальних матеріалів.
Зважаючи на стрімкий розвиток інформаційних
технологій у світі, кожна держава повинна також
захистити своїх громадян від загроз, негативних
впливів, що на жаль несе інформаційне суспільство.
До загроз, що несе інформаційне суспільство
освіті, в першу чергу, можна віднести появу у
молодих
людей
Інтернет-залежності
та
дегуманізацію освіти.
Брак взаємозв'язку, спілкування між людьми,
спричинений комп'ютеризацією та електронними
засобами зв'язку вносять елементи дегуманізації,
підміни живої комунікації штучним, віртуальним
діалогом, а також породжують і провокують
соціальну нерівність.
У другій половині ХХ століття стався якісний
зсув у обсягах і формах подачі інформації, яка доноситься до людини: урізноманітнилися способи постачання інформацією, полегшився доступ до альтернативних інформаційних джерел.
Збільшення кількості інформації, яку повинна
сприйняти людина, потребує вироблення у неї навичок та стимулів самостійного оволодівати новими
знаннями, навчитися навчатися, виробити потребу в
навчанні впродовж життя.
Поряд з цим, швидкий і інтенсивний розвиток
Інтернету породив ряд парадоксів, основний з яких
такий: експонентний ріст обсягів інформації у мережі Інтернет приводить одночасно і до ускладнення пошуку дійсно необхідної інформації, і все більшої актуальності цього процесу. Іншими словами,
даних усе більше, а знайти їх все складніше.
Процес глобалізації також спричинив низку модернізаційних зрушень і у системі вищої освіти, зокрема, характерним явищем сьогодення стали: зміна
сучасної філософсько-освітньої парадигми, в основу
якої покладена ідея гуманізації і гуманітаризації
вищої освіти та пріоритетності якості освіти; ступневість освіти та продовження її тривалості («освіта
протягом життя»): активізація міжнародного обміну
студентами і викладачами та їх академічної і трудової мобільності; розвиток дистанційної освіти (діяльність «електронних університетів», що забезпечують освіту «без кордонів»); активне впровадження
у
навчальний
процес
інформаційнокомунікаційних технологій, новацій в управлінні
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вищою освітою, зміцнення децентралізованої
управлінської моделі тощо.
До негативних впливів глобалізаційних викликів інформаційного суспільства сучасній освіті можна віднести те, що ці процеси приводять до значних ризиків втрати освітніми системами власної
ідентичності, національних традицій та стандартів.
Запобігти негативним впливам глобалізації можна лише завдяки виваженій модернізаційній стратегії відповідно до національних потреб.
До реакцій сучасної освіти на соціальноекономічні виклики можна віднести реалізацію компетентнісного підходу в освіті, що передбачає формування “компетентного фахівця”, конкурентоспроможного на ринку праці.
Конкурентоспроможність фахівця на ринку праці
можуть забезпечити лише висока якість здобутої
освіти, постійне самовдосконалення людини й навчання протягом усього життя, вміння змінюватися
та пристосовуватися до нових потреб ринку праці,
активно діяти, швидко приймати рішення.
Реакцією сучасної освіти на полікультурні виклики є створення полікультурного освітнього середовища, усунення міжкультурних бар’єрів, сприяння доброзичливим відносинам між людьми різного
віку, мови, культури, етносу, релігії, а також боротьбі проти расизму, дискримінації та всіх форм нетолерантності та насильства.
Негативними чинниками цих процесів є недостатня увага політичних еліт до проблематики полікультурності й меншин, очевидна недооцінка потенціалу культурного розмаїття нашого суспільства. Нарешті, слабка готовність до полікультурних змін
системи освіти. Удосконалення вимагають і нормативна база, інфраструктура, і підготовка викладацьких кадрів, але особливо – підручники та навчальні
програми.
Ідея інформаційного суспільства та глобалізації
неминуче містить у собі ідеологічний компонент. У
зв’язку з цим особливої гостроти набуває питання
про вибір морально-етичного напрямку подальшого
розвитку України.
Наприклад, ХХ століття позначилося найбільшим стрибком у розвитку технології, засобів інформації та зв'язку. У той же час у минулому столітті у
кровопролитних війнах загинуло більше людей,
аніж за всю попередню історію людства.
Сучасному суспільству притаманне цілеспрямоване формування не лише поглядів, а й механізмів
саморегуляції особистості за допомогою інформаційних технологій.

Інформаційний потік, що звалився на сучасну
людину, виглядає хаотичним лише частково, на перший погляд. В цілому ж це інформаційні потоки
спрямовуються на індивідуальну й масову свідомість. Інформація перетворюється на досить ефективну зброю, яка знищує не людей, а, перш за все,
соціокультурні та моральні механізми регуляції людини й суспільства.
Управління індивідуальною та масовою свідомістю, а також контроль за діями людини в інформаційному суспільстві спрощується за рахунок розвитку інформаційних технологій, “оцифровування” величезних обсягів інформації, створення інформаційних банків даних.
ВИСНОВКИ. Всезагальний характер інформатизації сучасного суспільства виявляє нові завдання і
породжує нові тенденції у розвитку сучасної педагогічної науки. Система освіти зобов’язана враховувати виклики інформаційного суспільства і своєчасно
та адекватно реагувати на них, чому сприятиме заміна традиційної площини проблематики дослідження освітнього процесу проблематикою інформаційної діяльності при його здійсненні.
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MODERNIZATION OF EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39614, Ukraine. E-mail: poyasoktb@mail.ru; bespartochnay@mail.ru.
The necessity of formation of moral, intellectual, didactic principles and norms of its creation, filing and distribution
of information in education system is reviewed. Signs of society accession into information era were analyzed. Basic
parameters of the information society and its essence are shown. Relationships of education system and information
society and predictable response of education system for challenges of modern information society are revealed. The
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essence of information of education is determined. Priority areas of modernization of education in the information society were highlighted. Attention is focused on threats of the information society to education.
Key words: information society, education system, modernization.
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УДК 159.923.35:008
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Г. Ф. Москалик
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: G21023@yandex.ru
Зроблено спробу розкрити поняття інтелекту, визначити його роль як ресурсу розвитку сучасної цивіл ізації. Увага приділена ролі ресурсів у розвитку сучасного суспільства. Аналізується поняття інформаційноінтелектуальних ресурсів. Розглядаються інтелектуальні ресурси як стратегічний чинник суспільного розвитку. Описується проблема реалізації інтелектуального потенціалу суспільства через інтелектуальну працю. Автор роботи аналізує сучасну кризу університету як соціального інституту, що ознаменована пошуком нових ефективних форм свого існування в умовах глобальних ринків та експансії інформаційних те хнологій. Модернізація української освіти та науки у їхній єдності, що забезпечує інтелектуальний по ступ
суспільства відповідно до світових стандартів цивілізаційного розвитку, передбачає надання підтримки
навчальним та науковим закладам, стимулювання інноваційної діяльності, дотримання принципу єдно сті
освіти та науки, усебічну інформаційну забезпеченість освітньої системи.
Ключові слова: інтелект, ресурси, інтелектуальний потенціал суспільства, інтелектуальна праця, криза
університету.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією із закономірностей розвитку сучасної цивілізації є поступове зростання ролі інтелекту, розумової діяльності людини. Інтелект дозволяє проникнути в сутність речей, оточуючих явищ та закономірностей
процесів, передбачити перебіг подій, обрати оптимальне рішення, залучити ресурси та визначити
технології діяльності. Проблема розвитку інтелекту як стратегічного ресурсу поступу цивілізації
потребує як глибокого теоретичного осмислення,
так і системного практичного втілення ідеї розвитку інтелектуального потенціалу нашої країни.
Мета роботи полягає у спробі розкрити поняття інтелекту, визначити його роль як ресурсу розвитку сучасної цивілізації, визначити роль ресурсів у розвитку суспільства, проаналізувати поняття інформаційно-інтелектуальних ресурсів, розкрити проблему реалізації інтелектуального потенціалу суспільства через інтелектуальну працю.
Схарактеризувати суть сучасної кризи університету як соціального інституту, що ознаменована
пошуком нових ефективних форм свого існування
в умовах глобальних ринків та експансії інформаційних технологій.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Поняття «ресурси» походить від франц. ressource
(цінність, запас, джерело засобів). Проте сьогодні
не існує єдиного, чітко визначеного його тлумачення. Зокрема, так позначають можливі, засоби,
джерела чого-небудь запаси, можливості (природні, інтелектуальні тощо), які можуть використатись в господарській діяльності [5]. До видів ресурсів відносять природні, сировинні, матеріальні,
трудові, фінансові цінності, а напрямами використання ресурсів визначають потреби на створення
продукції, надання послуг, одержання додаткової
вартості [1].
Ресурси – це своєрідний «запас міцності», тобто засоби, властивості, які перебувають у наявності, якими система реально володіє, це сукупність
об’єктивно існуючих умов та засобів, що необхід-

ні для виконання певних процесів. Відповідно,
поняття ресурсу цивілізаційного розвитку, на нашу думку, охоплює основні джерела, можливості і
цінності, необхідні для поступального розвитку
цивілізації.
Поняття інформаційно-інтелектуальних ресурсів має комплексний зміст. Інформаційні ресурси
зазвичай визначають як окремий документ та/або
масив документів, створений у результаті людської діяльності, який є джерелом інформації чи
засобом для отримання фізичними та/або юридичними особами знань, які формуються у процесі
такої діяльності [4]. Поняття інтелектуальних ресурсів характеризує спільну здатність до проявів
інтелекту детермінованою кількістю людей (особою або групою) як природного джерела ресурсів,
які можуть використовуватися, а можуть залишатися незайманими [8].
Розгляд інтелектуальних ресурсів як стратегічного чинника суспільного розвитку дозволяє сформулювати висновок, що цей тип ресурсів характеризується низкою відмінностей порівняно з іншими ресурсами суспільного розвитку:
– формування інтелектуальних ресурсів забезпечується комплексом галузей, що порівняно недавно посіли самостійне місце поряд із галузями
реального сектора економіки;
– взаємодія галузей інтелектуального забезпечення виробництва із реальним сектором економіки не вміщується у звичайну схему ринкових відносин: формування освітнього, а також культурного потенціалу населення, нагромадження знань
завжди були прерогативою держави й різного роду суспільних інститутів;
– вартісна оцінка інтелектуальних ресурсів на
макрорівні як детермінанти економічного зростання надзвичайно ускладнена (якщо взагалі можлива);
– витрати на інтелектуальні ресурси мають характер довгострокових інвестицій, віддача від
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яких може бути отримана набагато пізніше, ніж
від інших типів інвестицій [3].
Поняття інтелекту як ресурсу розвитку людства розкриває потенційну і реальну здатність підтримувати творчу енергетику в усіх сферах діяльності соціуму – науці, освіті, політиці, культурі
тощо [9].
Інтелектуальний потенціал суспільства реалізується через інтелектуальну працю. Даний тип
праці визначається як творчий процес взаємодії
інтелекту з елементами культури, що постає фундаментальним ресурсом створення інтелектуальної продукції та відтворення творчої особистості
[2].
Згідно підходу Д. вириденка, сучасний світ потребує, щоб студенти були здатні піднятись над
рівнем репродукції ідей інших до рівня створення
власних ідей, керуючись розвиненими навичками
творчого, гнучкого, критичного мислення, за допомогою яких би долались застійні явища, а мисленнєвий процес носив би нелінійний характер
[7].
«Перехід університетів на ринкову модель є
адекватною реакцією на зміну зовнішніх умов (у
термінах теорії еволюції Ч. Дарвіна), коли виживання та розвиток якогось виду залежить від його
вміння вписуватись у нові умови. Якщо екстраполювати цей підхід на умови глобальної економіки,
виживання та розвиток університетів (як суб’єктів
господарювання) залежить від вміння трансформуватись у відповідності до вимог «агресивного»
середовища» [7]. Ідеологічним попередником зазначеної тези стали ідеї автора «Загибелі університету» Б.Ріддінгза: «Університет… стає транснаціональною бюрократичною корпорацією або
пов’язаною із транснаціональними інстанціями
управління, такими, як Європейський Союз, або
такою, що функціонує незалежно за аналогією із
транснаціональною кампанією» [6].
Дійсно, зараз університет як соціальний інститут переживає кризу, ознаменовану пошуком нових ефективних форм свого існування в умовах
глобальних ринків та експансії інформаційних
технологій, а однією із таких провідних форм існування вважається так званий віртуальний університет (поряд із ним використовуються поняття
«відкритий університет», «мегауніверситет» тощо) [7].

ВИСНОВКИ. Модернізація української освіти
та науки у їхній єдності, що забезпечує інтелектуальний поступ суспільства відповідно до світових
стандартів цивілізаційного розвитку, передбачає
надання підтримки навчальним та науковим закладам, стимулювання інноваційної діяльності,
дотримання принципу єдності освіти та науки,
усебічну інформаційну забезпеченість освітньої
системи. Саме на таких засадах інтелект зберігатиме й примножуватиме своє значення стратегічного ресурсу розвитку сучасної цивілізації.
Не менш важливою умовою зрощення соціального інтелекту є забезпечення принципу доступності знань.
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THE ROLE OF INTELLECT AS RESOURCE OF DEVELOPMENT OF MODERN CIVILIZATION
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: G21023@yandex.ru
The attempt to expose the concept of intellect, define its role as the resource of development of modern
civilization is made. Attention is paid to the role of resources in the development of modern society. A concept of
informatively intellectual resources is analysed. Intellectual resources as strategic factor of community
development are examined in the article. The problem of realization of intellectual potential of society is
described through intellectual labour. The author of the article analyses the modern crisis of university as a social
institute, that marked the search of new effective forms of the existence in the conditions of global markets and
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expansion of information technologies. Modernisation of Ukrainian education and science in their unity that
provides intellectual advancement of society in accordance with the world standards of civilization development
envisages the grant of support to educational and scientific establishments, stimulation of innovative activity,
observance of principle of unity of education and science, all-round informative material well-being of the
educational system.
Key words: intellect, resources, intellectual potential of society, intellectual labour, crisis of university.
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СТРУКТУРНІКОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ
І. О. Солошич
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.E-mail: solo_ira@mail.ru
O. M. Солошич
Ланьчжоуский транспортный университет
Обґрунтовано необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, які здатні
поєднати в своїй професійній діяльності досягнення науки та результати особистої науково-дослідної діяльності.
Розглянуто дослідну виробничу функцію та типові задачі діяльності фахівців напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Виділено дослідницьку компетентність майбутніх фахівців-екологів, що поєднує в собі когнітивну, аксіологічну, або мотиваційно-ціннісну, методологічну, праксеологічну, діяльнісну, комунікативну, рефлексивну, емоційно-вольову, контрольно-оціночну компоненти. Відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності майбутніх фахівцівекологів розроблено зміст критеріїв, що дозволяють визначити рівень її сформованості: мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, операціональний, комунікативний, особистісно-смисловий.
Ключові слова: дослідницька компетентність, фахівці-екологи, структурні компоненти.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема раціонального природокористування та екологічного мислення
постає надзвичайно гостро та є актуальною не лише
для сучасного суспільства, але й для забезпечення
екологічно-комфортного існування майбутніх поколінь. Важливу роль у її вирішенні відіграють ВНЗ, які
готують професіоналів у сфері охорони навколишнього середовища.
Національною доктриною розвитку освіти України
в XXI столітті [1] наголошено, що основними чинниками подальшого її розвитку є: інтенсифікація наукових досліджень у ВНЗ; єдність освіти і науки як умови
модернізації освітньої системи; формування змісту
освіти на основі новітніх наукових досягнень; залучення до науково-дослідної діяльності (НДД) студентської обдарованої молоді. Тому завдання національної
екологічної політики спрямовані на підготовку фахівців-екологів (ФЕ), які здатні поєднати в своїй професійній діяльності досягнення науки та результати особистої НДД з метою раціонального використання
природних ресурсів, впровадження безвідходних технологій та охорони навколишнього середовища.
Методологічні основи проблеми формування дослідницької компетентності, знайшли висвітлення в
працях М.В. Архипової, М.В. Золочевської,
Ю.В. Риндіної та ін. Зокрема, М.В. Архипова [2] вивчала проблему формування дослідницької компетентностіта визначала її структурні компоненти у майбутніх інженерів-педагогів, М.В. Золочевська [3] – у
вчителів інформатики, Ю.В. Риндіна [4] – у вчителів у
процесі професійної підготовки.
Водночас визначення структурних компонентів,
критеріїв оцінки дослідницької компетентності ФЕ
поки не стало предметом розгорнутих наукових досліджень,тому актуальним завданням є розробка струк-

турних компонентів, критеріїв оцінки дослідницької
компетентності у майбутніх ФЕ.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В
умовах постійної зміни характеристик і динаміки розвитку суспільства робота ФЕ все більшою мірою модифікується і набуває науково-дослідну спрямованість, що передбачає їх участь у проектній роботі,
проведенні досліджень, спрямованих на вирішення
науково-екологічних проблем. Дослідницька компетентність стає передумовою навчальної успішності і
освоєння професійної компетентності, механізмом
саморозвитку індивіда, фактором конкурентоспроможності на ринку праці. Ми поділяємо погляди авторів
[2–4], які визначають поняття дослідницька компетентність, як цілісне інтегративне утворення особистості,
конгломерат знань, умінь, навичок, досвіду діяльності
дослідника, його мотиваційно-ціннісних і вольових
якостей, що виявляються в готовності і здатності до
НДД з використанням методів наукового пізнання з
метою отримання нових знань, застосуванні творчого
підходу в плануванні, аналізі, прийнятті рішень та
оцінці результатів НДД.
Відповідно до змісту освіти, закріпленому ГСВО
України для напряму підготовки 6.040106 «Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» ОКР «Бакалавр» і «Магістр»
[5], виділено дослідницьку виробничу функцію ФЕ.
Для ОКР бакалавр вона передбачає такі типові задачі
діяльності як: оцінювання стану геосфер; обґрунтування висновків щодо тенденцій їхніх змін і підготовки пропозицій для поліпшення екологічного стану
екосистем. Для ОКР магістр дослідницька виробнича
функція передбачає виконання дослідних робіт, збирання, аналіз та систематизацію науково-технічної,
економічної інформації, оцінювання рівня впливу виробництв на об’єкти довкілля [5].
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Ґрунтуючись на поглядах дослідників [2–4], виділимо структурні компоненти дослідницької компетентності майбутніх ФЕ:
– когнітивна (знання про актуальні напрями досліджень, здатність цілеспрямовано управляти своєю
розумовою діяльністю, критично оцінювати адекватність методів вирішення дослідженої проблеми);
– аксіологічна, або мотиваційно-ціннісна (високий
рівень сформованості дослідного інтересу, бажання і
прагнення домагатися успіху в цьому виді діяльності);
– методологічна(усвідомлення системи
принципів, способів організації дослідження, готовність використовувати сучасні наукові методи для
вирішення дослідних проблем);
– праксеологічна (здатність визначити методику
досліджень, включення практичних дій у межах НДД,
обробка отриманих результатів);
– діяльнісна (готовність використання сучасних
комп’ютерних технологій для збору та обробки результатів наукових експериментів, здатність розробити обґрунтований план науково-дослідної діяльності);
– комунікативна (знання мов, здатність до співпраці
в процесі НДД, володіння навичками міжособистісних
відносин і публічних виступів, вміння науково обґрунтовувати свої методи та результати дослідження);
– рефлексивна (розвинення рефлексивних здібностей і прагнення до самоосвіти);
– емоційно-вольова(вміння долати організаційні
негаразди в експерименті, негативні результати, труднощі в отриманні та аналізі наукової інформації),
– контрольно-оціночна (здатність до самооцінки
результатів своєї НДД, а також до бачення подальших
напрямків досліджень).
Беручи до уваги розробки науковців [2–4], відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності ФЕ розроблено критерії її оцінки,
які дозволяють визначити рівень її сформованості:
– мотиваційно-ціннісний (усвідомлене розуміння
цінності сучасної екологічної освіти, ціннісне ставлення до процесу, змісту, результатам НДД);
– когнітивний (міцність, глибина, системність, узагальненість методологічних і екологічних знань, методів якісних і кількісних екологічних досліджень;
знання логіки проведеного дослідження; орієнтованість в системі процесу вирішення проблеми; логікосмислове моделювання);
– операціональний (усвідомленість, послідовність,
самостійність у визначенні актуальності проблеми;знаходження оптимального вирішення екологічної
проблеми; самостійність у використанні прийомів

пошуку, збору, аналізу наукової інформації; самостійність у плануванні та здійсненні НДД, адекватне оцінювання ризиків і переваг кожного рішення, публікація результатів);
– комунікативний (готовність вести дискусію, виступати з доповіддю; уміння й готовність організовувати спільне з партнерами пізнання, обмін, зіставлення ідей);
 особистісно-смисловий (самоорганізація, самоконтроль, саморегуляція продуктивності НДД, ініціативність, відповідальність і наполегливість у досягненні цілей саморозвитку, вміння долати труднощі в
отриманні та перетворенні інформації).
ВИСНОВКИ. Таким чином, дослідницька компетентність майбутніх ФЕ, як цільова й змістовна характеристика сучасної вищої освіти, є складним інтегративним утворенням особистості, що поєднує в собі
когнітивну, аксіологічну, або мотиваційно-ціннісну,
методологічну, праксеологічну, діяльнісну, комунікативну, рефлексивну, емоційно-вольову, контрольнооціночну компоненти.
Зміст критеріїв, розроблених відповідно до визначених структурних компонентів дослідницької компетентності ФЕ, дозволяють визначити рівень її сформованості, що може служити програмою для її самостійного розвитку в майбутніх фахівців-екологів.
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The necessity of forming of research competence of environmental experts who are able to combine their professional
achievements of science and the results of personal research activity is grounded. Experimental production function and
typical problem of specialists in 6.040106 "Ecology, Environmental Protection and Balanced Nature" training direction is
considered. Research competence of environmental experts that combines cognitive, axiological or motivational values,
methodological, praxeological, active, communicative, reflexive, emotional and volitional control and evaluation
components is distinguished. According to certain structural components of the research competence of environmental
experts the content of the criteria to determine the level of formation is developed, such as: motivational value, cognitive,
operational, communicative, personal and meaningful.
Keywords: research competence, environmental specialists, structural components
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УДК 372.834
ЮРИДИЧНА ОСВІТА Й ЮРИДИЧНА НАУКА: ЧИ МОЖЛИВЕ ЇХ ВІДОКРЕМЛЕНЕ ІСНУВАННЯ?
І. І. Митрофанов
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: mitrofanov@i.ua
Досліджуються питання реформування вищої юридичної освіти, що гуртуватися на взаємодії останньої з
юридичною наукою. Труднощі при викладанні юридичних дисциплін виникають у зв’язку з постійними змінами законодавства. Знання, що передаються студентами юристам мають бути істинними – відповідати
об’єктивній правовій реальності. Констатується наявність певних особливостей встановлення істини в правотворчості, правореалізації й у самій юридичній науці. Ці особливості мають враховуватися науковопедагогічними працівниками при викладанні юридичних дисциплін у вищій школі, а встановити їх можливо
завдяки науковій діяльності самих працівників. Аналізуються недоліки сучасної вищої юридичної освіти. Акцентується увага на прогалинах у підготовці студентів-юристів нашого університету. Вказується на необхідність зайняття науковою діяльністю кожним науково-педагогічним працівником. Робиться висновок, що сучасний вищий навчальний заклад має виконувати не лише функцію викладання навчальних дисциплін, передбачених відповідними освітньо-професійними програми підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство», але й зосереджувати науковий потенціал, який необхідно постійно розвивати
через планову наукову діяльність.
Ключові слова: юридична освіта, юридична наука, конвергенція юридичної освіти та науки, модернізація
юридичної освіти.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сьогодні широко
обговорюється проблема реформування вищої школи в Україні, що обумовлює існування жвавих дискусій серед усіх зацікавлених осіб. Не може оминути ця проблема і науково-педагогічних працівників,
які викладають юридичні дисципліни студентам, що
навчаються за напрямом підготовки 6.030401 –
«Правознавство». Найбільш перспективним у цьому
зв’язку виглядає функціональна модернізації освітнього механізму на ґрунті тісної взаємодії вищих
навчальних закладів (ВНЗ) і науково-дослідних
установ. Від вирішення проблем конвергенції науки
й освіти, у тому числі й юридичної, залежить як
їхній власний розвиток, так і визначення напрямів
руху України або до цивілізованого суспільства, або
до повної руйнації сучасної країни та завершенню
проекту – держава «Україна».
Мета дослідження – виробити концептуальні підходи до створення сучасної моделі взаємопроникнення юридичної науки й юридичної освіти, що
слугуватиме надійним фундаментом для реформування останньої.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Сьогодні взаємодія освіти та науки, навчання юридичним дисциплінам, потребує суттєвих змін, що
поясняється корінною перебудовою політики, руйнуванням економіки, кардинальною трансформацією національного законодавства, в якому потрібно
не тільки вільно орієнтуватися, але й вміти аналізувати з точки зору науки. Щорічно правотворчими
органами держави приймаються тисячі нормативних
актів (закони (кодекси), укази, постанови, розпорядження тощо), що корегують найчастіше діаметрально ті чи інші правові норми. У зв’язку з цим будьякі підручники чи навчальні посібники з юридичних
дисциплін в досить короткий строк починають містити посилання на неіснуючі або існуючі з іншими
формулюваннями норми права, тобто перестають
адекватно відображати законодавче регулювання

того чи іншого питання, що негативно впливає на
подачу інформації студентам-юристам.
Разом з тим, необхідно виходити з того, що
знання, які знайшли відображення в актах правотворчості і правозастосування, у принципах, законах і
категоріях теорії держави та права, мають відповідати тим частинам реальної дійсності, що їх опосередковують. Ці знання відображають відповідні фрагменти дійсності не цілком, не у всіх їхніх зв’язках, а
у певних межах, відносинах. При такому підході
вони представляють відносну істину. У правотворчості йдеться про істинність знань про суспільні
відносини, що потребують правового регулювання,
про їхню специфіку, фактичний стан і напрями
(шляхи) вдосконалення, про метод, межі і рівень
владного впливу на них, про характер загальних
результатів такого впливу. У разі, якщо ці знання
повно і точно відображають об’єктивну дійсність, її
нагальні потреби і адекватно виражені у відповідних
нормативних розпорядженнях, то вони правильні. У
зв’язку з цим обґрунтовано вести розмову про істинність змісту створених правових норм, на що
справедливо вказується в юридичній літературі.
Досягнута в правотворчості об’єктивна істина містить абсолютне знання не про всі, а лише про певні
моменти регульованих суспільних відносин, тому у
ній наявні аспекти як абсолютної, так і відносної
істини. Однак такі знання, зафіксовані у нормативних правових актах, до скасування чи зміни останніх функціонують безперервно, хоча процес його
поглиблення в юридичній науці і практиці триває й
надалі. У процесі реалізації норм права істинність
знань пов’язується з їх змістом, змістом
суб’єктивних прав, що ними передбачені та врегульовані, свобод, обов’язків, повноважень і заходів
державного впливу, юридично значущих властивостей фактів і обставин, що підпадають під дію відповідних норм права. Такі знання характеризуються
абсолютністю і відносністю в тій частині, у якій
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вони стосуються встановлюваних у конкретному
провадженні фактів і обставин, після прийняття
правозастосовчого акта не відбувається їх подальше
поглиблення – об’єктивна істина залишається у
вигляді, досягнутому при реалізації права. Причому
в цій частині істинність знання в правозастосуванні
досягається через процесуальне доказування, що
здійснюється за допомогою передбачених у законі
засобів (докази, їхні джерела і способи (правова
процедура) одержання).
Юридична наука має справу з істинністю наших
знань як про предмет правознавства в цілому, так і
про окремі його складові. Ці знання стосуються
закономірностей державно-правових явищ, одержуються і накопичуються за допомогою засобів
теоретичного пізнання. Наукові знання також характеризуються абсолютним і відносним. Тому вони
безперервно поглиблюються, а завдяки науковим
пошукам вносяться ті чи інші корективи в розуміння
об’єктів пізнання, надається «статус» доктринальних тим чи іншим положенням.
Отже, є певні особливості розв’язання проблеми
істини в правотворчості, правореалізації й у самій
юридичній науці. Ці особливості мають враховуватися науково-педагогічними працівниками при викладанні юридичних дисциплін у вищій школі, а
встановити їх можливо завдяки науковій діяльності
самих працівників.
Стан галопуючого законодавства в Україні негативно впливає на процеси правозастосування та
передачу знань від викладача студенту, що згубні
для сучасної диференційованої юридичної освіти, у
межах бакалаврату і магістратури. Юридична вища
освіта має спиратися на наукову фундаментальність,
у якій переважає ґрунтовна аналітика, що поєднується з вивченням найзагальніших правових феноменів з паралельним звертанням до конкретних
правових констант. Саме в тісній інтеграції юридичної освіти й юридичної науки вбачається можливість вироблення оптимальної моделі реформування
вищої юридичної школи. Невипадково в країнах
Європейського Союзу активно пропагують і нормативно врегульовують наукову складову освіти.
Підтвердженням нашої думки може слугувати
положення закону Німеччини «Про суддів», згідно з
якими до суддівської діяльності допускається той,
хто здобув науково-правову освіту в університеті з
першим державним іспитом. Після складання цього
іспиту випускник набуває статус референдарія і
стажується у державних і приватних юридичних
структурах (суд, прокуратура, органи управління,
юридичні фірми, підприємства). Складання другого
державного іспиту є фактичним допуском до суддівської діяльності.
Університети Німеччини зацікавлені в тому, щоб
видатна професура працювала на їхніх кафедрах,
задля чого пропонуються та створюються найвигідніші умови праці. Такий підхід пояснюється бажанням німецьких університетів всіляко сприяти тісній
науковій
співпраці
студентів
з
науковопедагогічними працівниками. Крім того, у Німеччи-

ні сьогодні жваво дискутується проблема взаємозв’язку юридичної освіти й юридичної науки.
Обговорюються питання про існування їх на паралельних рівнях, з’ясовуються точки дотику. Професура Німеччини у переважній більшості переконана
в тому, що у період навчання студент у вищій юридичній школі до моменту референдатури має опанувати правову науку. Підготовленість науковопедагогічних працівників у Німеччині до навчання
студентів-правників оцінюється винятково з урахуванням наукових досягнень, від яких залежить і їхня
професійна репутація.
Проблема конвергенції юридичної науки й освіти цікавить і Міністерство освіти та науки України,
на чому наголошував міністр С.М. Квіт під час пресконференції, присвяченій презентації проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», що
відбулася 22 травня 2015 року. Крім того, С.М. Квіт
вказує на те, що сьогодні необхідно роз’яснювати
соціуму загальні ідеї, що мають трансформувати
організацію наукових досліджень в Україні. Як він
справедливо вважає, що наукова сфера є надзвичайно важливим компонентом розвитку країни та суспільства, вищої освіти, оскільки не існує вищої освіти без науки.
Проблема конвергенції юридичної науки й освіти набула суспільного значення, а держава започатковує визначення стратегічних напрямів у сфері
політики, пов’язаної з інтеграцією науки й утворення. Так, у Державній цільовій науково-технічній і
соціальній програмі «Наука в університетах» на
2008–2017 рр. акцентувалась увага на тому, що у
ВНЗ слабкі зв’язки науково-дослідної роботи з процесом навчання. Рівень наукової діяльності та її
інтеграції з навчальним процесом не забезпечує
необхідної підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів і створення конкурентоспроможних
наукових розробок. Наукова діяльність здебільшого
здійснюється формально, тому випускники університетів фактично не використовують досягнення
науки в практичній діяльності, зазнають значних
труднощів в організації науково-дослідної роботи,
хоча зрозуміло, що без оволодіння методами наукового пізнання унеможливлюється глибоке усвідомлення сутності педагогічних явищ і процесів. На
жаль, вказана державна програма була скасована
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 71.
Незважаючи
на
труднощі
соціальноекономічного та політико-правового характеру в
країні процеси інтеграції юридичної освіти й юридичної науки нехтувати ні за яких умов неможна,
оскільки це відкриває шлях до середньовіччя як в
юридичній освіті, так і державотворенні. Ми виходимо з того, що юридична освіта й юридична наука
впливають на вироблення методологічних положень
і загальних засад наукового дослідження правових
явищ, різноманітних правил та рекомендацій для
здійснення діяльності у сфері нормотворення, правозастосування та реалізації норм права для доціль-
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ної діяльності людини в соціумі. Для цього науковопедагогічні працівники, які готують студентівюристів, за влучним висловом В.Я. Тація, мають
бути на передньому краї науки відповідної галузі
права, оскільки їхній високий науковий рівень обумовлює високу якість викладання.
Багато молодих викладачів недостатньо усвідомлюють того, що неможливо відокремити сучасну
педагогіку від юридичної науки. Висококваліфікований педагог у галузі вищої юридичної освіти має
постійно займатися науковою діяльністю – бути
вченим, а його професійні знання й уміння мають
оцінюватися його науковими здобутками. Разом з
тим невмотивованість викладацького складу частково пояснюється недостатністю, а іноді повною відсутністю фінансування наукових досліджень в
юриспруденції та низьким рівнем оплати їхньої
праці, що фактично унеможливлюють зайняття ними цілеспрямованою науковою діяльністю.
Проведені нами дослідження серед випускниківюристів КрНУ показали наявність в них певних
практичних труднощів, що виникають після отримання диплому. Ці труднощі пов’язані з недостатньою підготовкою, що впливають на низький рівень
їхніх публічних виступів, неспроможність логічно
обґрунтувати прийняті рішення та підготувати узагальнюючий документ, слабку психологічну готовність до юридичної практики, що відображається на
взаємовідносинах з членами колективу тощо. Крім
того, нами встановлено коло знань і навичок, яких
випускникам-юристам бракувало на початку їхньої
практичної діяльності: навички будувати відносини
зі слідчими, суддями, співробітниками оперативних
підрозділів, потерпілими від кримінальних правопорушень, уміння правильно і грамотно складати не-

обхідні процесуальні документи з відповідною аргументацією своїх доводів, робити висновки й ін. Як
вважають випускники-юристи, навчальний процес
має бути орієнтованим на юридичну практичну
діяльність,
підготовку
з
використанням
комп’ютерних і інших сучасних інформаційних
технологій, психологічній підготовці, що спрямовання на набуття навичок спілкування з керівництвом і співробітниками, глибоке вивчення судової
практики, у тому числі європейського суду з прав
людини. На думку випускників-юристів, при проведенні практичних занять з кримінального, цивільного і господарського процесів, а також адміністративного судочинства використовувати ділові ігри,
Інтернет, інформаційні правові системи, самостійне
відвідування організацій, у яких працюватиме майбутній
випускник.
До
навчальних
планів
обов’язково включати міжнародне співробітництво
в сфері кримінального провадження, психологію
міжособистісного спілкування, конфліктологію,
корпоративне право тощо. Також випускникиюристи вважають за необхідне більше уваги приділяти науковій складовій, що полягає у залученні
студентів до участі в наукових конференціях з доповідями з актуальних проблем правозастосування та
реалізації норм права.
ВИСНОВКИ. Сучасний вищий навчальний заклад
має виконувати не лише функцію викладання навчальних дисциплін, передбачених відповідними
освітньо-професійними програми підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки
6.030401 – «Правознавство», але й зосереджувати
науковий потенціал, який необхідно постійно розвивати через планову наукову діяльність.
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РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
В. Д. Шаповал
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: v.d.shapoval@gmail.com
Роботу присвячено актуальній проблемі – низькій якості юридичної освіти, що пов’язується, насамперед, із
надмірною кількістю юридичних вищих навчальних закладів, більшість із яких не спроможні забезпечити належний рівень навчання. Їхні випускники не можуть нормально працевлаштуватися, а якщо й приступають до
юридичної роботи на державній службі або в приватному секторі, не справляються з покладеними на них
обов’язками внаслідок своєї некомпетентності. Для підтвердження зазначеного можна навести таку статистику:
кількість вищих навчальних закладів, що випускають правників, в Україні нині сягає майже 300, тоді як у
Польщі їх налічується лише 25, у Німеччині – 42, у Великій Британії – 97 і навіть у Сполучених Штатах Америки –
менше 200. Зважаючи тільки на ці цифри, вже можна поставити під сумнів доцільність наявної кількості юристів в Україні. За даними Міністерства освіти і науки України, перевипуск юристів в Україні становить 400 %, а
роботу за спеціальністю знаходить лише один із 12 випускників юридичних факультетів [1].
Ключові слова: реформування, юридична освіта, юридичні вищі навчальні заклади, статистика.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розв’язання питання, пов’язаного з великою кількістю юридичних
навчальних закладів в Україні, натомість, не варто
вирішувати шляхом їх примусового скорочення.
Головним способом тут має стати конкуренція, яка,
власне, і вирішить, який з ВНЗ змушений піти з ринку освітніх послуг.
Проте, першим кроком у цьому напрямку має
стати перевірка МОН України, з обов’язковим залученням громадськості та, бажано, європейських експертів усіх існуючих на сьогодні ВНЗ на предмет
дотримання ними ліцензійних умов. Ті навчальні
заклади юридичного профілю, які розташовані у
квартирах, не мають достатнього аудиторного фонду, бібліотек, необхідної кількості персоналу тощо,
необхідно ліквідувати. Решта ВНЗ має доводити
своє право "на існування", як вже було сказано, у
конкурентній боротьбі.
Якість випускника ВНЗ юридичного профілю
великою мірою залежить від організації підсумкової
атестації (державних іспитів) студентів. Зрозумілим
та очевидним є той факт, що поверхнева атестація
(тобто та, у межах якої перевіряється обмежений
обсяг знань або атестація, яка проводиться комісією,
що не є у повній мірі незалежною від ВНЗ) спонукатиме студента до думки про зайвість максимального
заглиблення у навчальний матеріал, що позначатиметься на рівні його знань виключно негативно.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Відомою є також і проблема негативного оцінювання
студентів під час державних іспитів. Подекуди
українськими ВНЗ незадовільні оцінки студентів
розглядають як власний недогляд – як результат,
який негативно характеризує навчальний заклад,
відтак вони не зацікавлені у негативних оцінках
студентів.
Як наслідок, кількість незадовільних оцінок у
наших ВНЗ є невеликою, у той час як, наприклад, у
Німеччині у 2011 р. з 11 685 осіб, які складали перший державний іспит, 3 389 осіб його не склали [2].
Зрозуміло, що наразі мова не йде про необхідність
збільшення кількості українських студентів, які ма-

ють отримати незадовільну оцінку на державному
іспиті. Мова йде лише про зміну підходів до організації та проведення державної атестації студентівюристів, яка має здійснюватися з дотриманням
принципів об’єктивності, неупередженості та незалежності членів державної екзаменаційної комісії.
Суттєвим недоліком українського процесу державної атестації студентів-юристів є також і відсутність чітких стандартів щодо критеріїв оцінювання
їхніх відповідей під час іспитів, наслідків неявки
студентів на іспит та використання ними під час
іспиту заборонених речей тощо. Чинний на сьогодні
наказ Міністерства освіти та науки України від
24.05.2013 р. № 584 "Про затвердження Положення
про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних
закладах України" ці та інші важливі питання організації та здійснення державної атестації не врегульовує або врегульовує неналежним чином [3].
Таким чином, для реформування юридичної
освіти в Україні важливими є ті ж самі ключові моменти, які мають значення у будь-якій іншій сучасній правовій державі – юридичні ВНЗ готують до
юридичних професій (суддів, прокурорів, державних службовців, адвокатів та юрисконсультів на
підприємства). Як відомо, посадам судді, прокурора,
державного службовця притаманна спільна риса —
вони реалізують демократичну, соціальну і правову
державу. Така організована на основі Конституції
держава існує не на папері, на якому вона і всі інші
закони написані. Вона існує тільки тоді, коли мільйони разів і щодня виконуються її гарантії, а державні службовці забезпечують її функціонування. Це
означає, що ці "слуги держави" повинні бути відповідним чином навчені. Отже, підготовка фахівців за
цими професійними напрямами є державним завданням, адже це безпосередньо випливає з ідеї конституційної правової держави.
Для інших юридичних професій важливо, що
держава бере на себе певні гарантії якості. Наочним
прикладом є професія адвоката, який робить значний внесок у реалізацію і захист прав громадян. У
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Німеччині він вважається "органом застосування
права / турботи про право" (нім. "Organ der
Rechtspflege ") – вже це вказує на реалізацію адвокатом певних суспільних інтересів. Зрештою, надання адвокатами своїх послуг на достатньому рівні
якості – це питання економічної доцільності [4].
Щоправда таке державне завдання перебуває у
конфлікті з університетською автономією і свободою вибору освіти, гарантованою статтею 53 Конституції України. Однак якщо держава юридично
позбавлена права прямого втручання у підготовку
юристів, то вона має виконати своє поставлене конституційними положеннями завдання іншим чином.
У цьому зв'язку у нагоді буде досвід німецького загального державного іспиту для юристів.
Для такого іспиту держава визначає вимоги, які
мають задовольнити всі учасники для того, щоб
скласти іспит, а відтак – відповідати професійним
стандартам. Не виключається також, що поряд з цими вимогами можуть перевірятись й інші кваліфікаційні якості. У німецькій системі підготовки присутні так звані факультативні предмети, або предмети
на вибір, у яких спеціалізуються студенти. Тим не
менш, виключається ситуація, що хто-небудь, освоївши лише частину спеціалізованих дисциплін, може
бути визнаний як юрист широкого профілю (нім.
Volljurist).
Зазначені вимоги до державних іспитів формують зміст німецької університетської освіти, оскільки жоден юридичний факультет не може дозволити
собі запропонувати зміст освіти, що не забезпечує
базових знань, необхідних для державного іспиту.
Часто там, де бере участь держава, відразу голосно вказують на проблему корупції. Навіть якщо
запобігти всім зловживанням повною мірою навряд
чи колись вдасться, системи перевірки якості освіти
в європейських країнах пропонують достатньо прикладів ефективної протидії цьому. Крім того, систему перевірки, організовану на національному рівні,
легше захистити від корупції, ніж ті, що відбуваються на рівні конкретних університетів.
ВИСНОВКИ. Як підсумок вище зазначених аспектів знаходимо конструктивну відповідь на заклик
професора Р.О. Стефанчука до стандартизації юри-

дичної освіти, за якої потрібно зберігати і підтримувати різноманітність різних освітніх установ. Потім
юристи, підготовлені за відповідними державними
стандартами, становитимуть міцну основу для організації підвищення кваліфікації та перепідготовки у
межах спеціальностей і напрямків суддівських академій, шкіл публічних службовців та академій адвокатури. Наприкінці такого навчального ланцюга
юристи, які стають "довіреними особами і уповноваженими представниками" юридичної професії,
зможуть примножувати авторитет і визнання держави громадянами.
У нинішній ситуації зміцнення університетської
автономії дозволяє зробити перші кроки у напрямку
освіти, яка буде здатна витримати таку перевірку
державними іспитами. Тож критичні моменти, перераховані вище, на нашу думку, формують правильний підхід до цієї нелегкої справи.
Нижче наводимо приклади і матеріали, які можуть служити орієнтиром для реформування юридичної освіти в Україні.
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The work is dedicated to an urgent topic – low quality of legal education, which is linked primarily to excessive law
schools, most of which are unable to provide the appropriate level of training. Their graduates can not find work fine,
and if they begin to legal work in the civil service or in the private sector can not cope with their duties due to their incompetence. To confirm referred can cite the following statistics: the number of higher education institutions that produce lawyers in Ukraine now reaches almost 300, while in Poland there are only 25, Germany – 42 in the UK – 97 and
even in the United States of America – less than 200. Because only these numbers, we can question the appropriateness
of the existing number of lawyers in Ukraine. According to the Ministry of Education and Science of Ukraine, re lawyers in Ukraine is 400 %, and specialty work is only one of the 12 graduates of law schools 1.
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ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
С. М. Сошенко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: po@kdu.edu.ua
Висвітлено актуальність впливу позитивної мотивації до професійної діяльності на адаптацію студентівпершокурсників. З`ясовано чинники адаптації та високої успішності майбутніх психологів, а саме: позитивна
мотивація до майбутньої професійної діяльності сприяє успішній адаптації особистості, проте відповідні результати досягаються за рахунок фізіологічних втрат організму та високої працездатності студентів. Зазначено,
що викладач відіграє ключову роль у навчальному процесі щодо вчасного виявлення адаптації-дезадаптації
студентів-першокурсників та психологічної корекції з метою впливу на успішність навчання й створення психологічного комфорту.
Ключові слова: мотивація до професійної діяльності, соціальна адаптації, дезадаптація, студенти.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасне суспільство
висуває підвищені вимоги до якості підготовки фахівців, тому метою вищої освіти є не лише підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності, а
й створення оптимальних умов для реалізації здібностей і потреб особистості.
У процесі здобуття вищої освіти студент потрапляє в нове соціальне середовище, в якому актуальною є проблема адаптації, а її швидкість і ступінь
впливають на успішність навчання й психологічний
комфорт.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Теоретичними аспектами проблеми соціальної адаптації особистості займалися Г. Сельє, Ю. Олександрівський, Х. Хартман, Л. Філіпс, Ж. Піаже та ін.
Адаптація студентів як соціальне явище охоплює
два види:
– професійна (пристосування до характеру,
змісту, умов і організації навчального процесу,
формування навичок самостійності в навчальній і
науковій роботі);
– соціально-психологічна (пристосування особистості до групи, взаємовідносин у ній, формування
власного стилю поведінки) [1–3].
Б. Ананьєв, І. Кряжева зазначають, що в
абітурієнтів після періоду психічного стану радості,
успіху, віри в майбутнє, планування перспектив
студентського життя, очікування початку навчального року настає складний для більшості першокурсників період адаптації, зумовлений зміною динамічного стереотипу і пов’язаними з ним емоційними переживаннями, нервово-психічною напругою
[2, 4].
Соціально-психологічна дезадаптація породжує
втрату сформованих позитивних установок і відносин студента-першокурсника, зокрема: стан напруженості і сторожкості новачків, зниження активності в навчанні та інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії.
С. Самигін зазначав, що адаптація студентів до навчального процесу закінчується в кінці 2-го на початок 3-го семестру [1, 5].
У цілому на процес адаптації студентів впливає
мотивація до навчання і професійного самовизна-

чення, самостійність розумової праці, соціальні та
моральні цінності, відносини з викладачами й одногрупниками, тому позитивним аспектом навчального процесу є така взаємодія особи і соціального середовища, коли соціум сприяє реалізації її потреб і
прагнень, розвитку індивідуальності [3, 5].
Формування позитивної мотивації студентів
особливо актуальне в процесі навчання, тому що
має сприяти становленню студента як активного
суб`єкта власної діяльності, здатного долати труднощі, прагнути до успіху, до якісного виконання
діяльності.
Метою нашого дослідження є визначеня ролі мотивації в процесі адаптації студентів першого курсу
до навчальної діяльності у ВНЗ.
У процесі дослідження брали участь 50 осіб
(дві групи) студентів-психологів Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського віком 17–19 років. Ураховуючи специфіку дослідження, було визначено найбільш оптимальний тип психодіагностичної та психокорекційної
ситуації – добровільна участь у експерименті та вимоги до відбору респондентів – відсутність порушень когнітивних процесів і клінічно значущих особистісних якостей.
Результати дослідження за методикою “Самооцінка адаптивності” дозволяють констатувати, що
всі студенти мають помірний 64 % осіб та виражений рівень адаптації 36 % осіб, тобто студенти І курсу досить успішно адаптувалися до нового середовища, не зважаючи на зміну динамічного стереотипу
та вимоги вищої школи.
Показники адаптації: здатність до навчання, психоемоційний та клінічний статуси свідчать, що процес адаптації супроводжується переважно середнім
рівнем пізнавального інтересу (3,4 бали із 5), підвищеною працездатністю (3,76 бали із 4) та максимальними показниками клінічного статусу (8–10 балів
із 10), тобто результати навчання компенсуються за
рахунок фізіологічних втрат (головний біль 3,92
бали із 5, порушення сну 3,8 балів із 5).
Потребують особливої уваги особи, у яких низька здатність до навчання (2–3 бали з 15), проте максимальний показник за клінічним статусом (10 балів
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із 10), тобто максимальний фізіологічний дискомфорт, виснаження організму.
Середній бал успішності студентів за перший рік
навчання підтверджує високі показники процесу
адаптації й працездатності (табл. 1).
Очевидно, що процес адаптації потребує внутрішньої самоорганізації, уміння розподілити час і си-

ли в навчальному режимі, стимулює роботу по виявленню й усвідомленню життєвих цінностей, уточненню перспективних планів. Саме тому отримані
дані обумовлюють необхідність виявлення чинника,
який дозволив майбутнім психологам успішно адаптуватися й навчатися в умовах ВНЗ.

Таблиця 1 – Рівень адаптації та успішність студентів-психологів (І курс)
№

1. 2.

3.

особи
рівень
4 4
3
адапт
серед.
бал
4 3,4 4,2
успішн

4.

5.

6.

4

3

4

4,6

3

3

7.
3

8.
3

4,4 3,2

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
3

4

3

4,4

4

4

3

3

3

3

3,6 4,4 4,6 3,6 3,2

Дослідження студентів за методикою “Мотивація до професійної діяльності” К. Замфір (модифікація А.А. Реана) свідчить, що в досліджуваних
домінує внутрішня мотивація, тобто для майбутніх
психологів має суттєве значення сам процес професійної діяльності. Проте не відіграють важливої
ролі прагнення до задоволення потреб зовнішніх
щодо змісту самої діяльності (мотиви соціального
престижу й заробітної плати).
За умови відсутності в студента належного мотиваційного рівня успішність виконання діяльності
досить сумнівна. Очевидно, що побудова діяльпотреба в соціальному визнанні

3

4

3

3

5

4 3,2

4

4

3

4,4

4

3,8

3

3

4

3,6 3,2 3,3

ності шляхом створення ситуації успіху, дозволить
забезпечити зміни внутрішньої особистісної мотивацій, що сприятиме певній перебудові особистості.
Такі студенти прагнутимуть включатися в
діяльність, щоб досягти успіху.
Отже, діяльність студентів спонукається багатьма мотивами, які можуть змінюватися залежно
від змін у внутрішній структурі особистості та зовнішніх умовах її життєдіяльності. Проте саме мотивація, як система мотивів, визначає форми діяльності або поведінки кожного студента (рис. 1).

показник адаптації студентів

Рисунок 1 – Зв`язок мотивації й адаптації студентів І курсу
За результатами проведених дросліджень можна
зазначити, що існує зв`язок мотивації й рівня адаптації та успішності студентів. Вплив мотивації полягає в тому, що особистості з позитивною мотивацією успішніше адаптуються до вимог вищої
школи й виявляють хороші показники успішності.
Проте зазначені показники досягаються студентам
першого
курсу за
рахунок
надзвичайних
фізіологічних втрат організму (порушення сну, головний біль) та працездатності особистості.
Саме тому значну увагу викладач ВНЗ повинен
приділяти заходам вчасного виявлення рівня адап-

тації студентів і психологічній корекції, як важливому чиннику психологічної підтримки.
Психологічна значимість раціональної організації
праці та відпочинку зумовлена тим, що завдяки робочому динамічному стереотипу діяльності ліквідується особливий внутрішньо-особистісний конфлікт.
Це знімає нервово-психічну напругу, стабілізує нервово-психічну стійкість, зменшує рівень тривожності. Одночасно поліпшується суб’єктивний стан, фізична та розумова працездатність, розширюються можливості соціально-психологічної адаптації.
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ВИСНОВКИ. Важливим стимулом до діяльності
та успішної адаптації є внутрішні позитивні мотиви
особистості, а структура мотивів студента, що формується в період навчання, стає стержнем особистості майбутнього фахівця. Позитивна мотивація до
навчання сприяє формуванню активної особистості,
здатної самостійно будувати й корегувати свою
навчально-пізнавальну й професійну діяльність.

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 508 с.
3. Фёдорова Е.Е. Адаптация студентов вузов к
учебно-профессиональной деятельности. – Магнитогорск, 2007. – 185 с.
4. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. – СПб.: Речь, 2001. – С.17–93.
5. Чернов Ю.А., Артоболевский Д.В. Проблемы
адаптации студентов в процессе обучения // Медична
психологія та психокорекція. Матеріали 2 міжнар.
психолог. читань. – Харків, 1995. – С. 149–183.
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POSITIVE MOTIVATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY IS CONDITION OF SUCCESSFUL
ADAPTATION OF FUTURE SPECIALIST
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The questions of the impact of positive motivation for professional activity on the successful adaptation of first-year
students. The factors of successful adaptation and high performance of future psychologists, namely positive motivation
contributed to the successful adaptation, but the good results achieved at the expense of the body and loss of physiological disability students. It is indicated that the teacher plays a key role in preventing maladjustment by introducing
measures of psychological correction and rational organization of work and rest in the learning process.
Key words: motivation for professional activity, social adaptation, maladjustment, students.
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УДК 37.01.(09)
РОЛЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
НАРОДНИХ ВЧИТЕЛІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
В. О. Крот, М. М. Савінцев
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: ukrzn.jimdo.com
Робота присвячена діяльності Кременчуцького повітового земства в галузі початкової освіти. Головна увага
приділена народним вчителям, поліпшенню їхньої професійної підготовки шляхом організації короткотермінових курсів та вчительських з’їздів. Досліджується фінансування вказаних заходів та їхня програма. В публікації
відзначається позитивна роль земства щодо розвитку початкових навчальних закладів у нашому краї.
Ключові слова: земство, народні вчителі, з’їзди, курси, училища, фінансування.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В цьому році виповнюється півтора століття з часу запровадження земських установ на Лівобережній Україні. Варто наголосити, що реформа місцевого самоврядування стала другою за значимістю після відміни кріпосного
права 1861 року. Земства стали першими виборними
органами в Російській імперії. Вони опікувалися
місцевим господарством, освітою, медициною, дорогами. Особливу увагу земства приділяли початковій школі, народним вчителям. На жаль, до сьогоднішнього дня роль цього органу місцевого самоврядування в підготовці учительських кадрів висвітлена
недостатньо, особливо це стосується Кременчуцького повіту.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Кременчуцьке земство було обрано у 1865 році. На
початку своєї діяльності орган місцевого самоврядування зіткнувся з браком педагогічних кадрів. Їх
не вистачало для відкриття нових навчальних закладів. На зборах Кременчуцького повітового земства
1866 р. гласний Ф. Кумме вніс пропозицію, щоб
особам, які успішно закінчили повітове училище,
пропонувати посаду помічника вчителя. Його ідея
знайшла підтримку на зібранні. Вирішили запросити
членів училищної ради для більш детального обговорення цієї пропозиції.
Наступного року земські збори виділили 254 руб.
на кілька стипендій в Полтавській педагогічній семінарії. Вони передавалися в розпорядження училищної ради. 1868 р. асигнування на поліпшення
педагогічного персоналу зросли до 498 руб.
[1]. Треба зазначити, що вказані кошти виділялися із
залишків, які не були використані в попередні роки
з кошторису асигнувань на народні училища. У
1870 р. Полтавський і Переяславський єпископ,
губернська училищна рада просили Кременчуцьке
земство сприяти відкриттю педагогічного класу в
повітовому училищі. Однак воно виявилися не готовим до надання фінансової підтримки в реалізації
зазначеної ідеї.
Освітній рівень вчителів протягом всієї другої
половини XIX століття залишався вкрай низьким.
Про це писав О. Кониський на сторінках часопису
«Земский обзор». Станом на 1883 р., у Кременчуцькому повіті працювало 57 вчителів, з них середню
освіту мали 22 (39 %); нижчі навчальні заклади за-

кінчили 14 (25 %); не закінчили жодного закладу
або здобули домашню освіту 21 особа (36 %). Тобто,
майже 60 % педагогів були малограмотними. Така ж
ситуація була й в інших повітах.
Претенденти на вакансію вчителів підбиралися
земствами, а потім затверджувалися інспекторами
народних училищ. З 1879 року їхні кандидатури
узгоджувалися з губернаторами з питання політичної благонадійності. Учителі, як і всі наймані службовці, могли в будь-який момент бути звільнені за
наказом губернатора. Це право діяло по всій Російській імперії до Лютневої революції 1917 року.
Школа знаходилася під контролем законовчителя, а ними були в основному священнослужителі.
Вони за викладання Закону Божого мали додаткового жалування 60 руб. щорічно.
Підвищенням кваліфікації вчительського персоналу займалося і Кременчуцьке повітове земство.
Воно сприяло організації педагогічних з’їздів та
курсів. У 1875 році земські збори, зважаючи на клопотання училищної ради, виділили 400 руб. для
поїздки всіх вчителів народних училищ на курси до
містечка Кобеляки, які тривали з 15 липня до
15 серпня. Проте в наступні роки управа не надавала
ніяких асигнувань на педагогічні курси, мотивуючи
свою відмову браком коштів [1]. Згодом губернське
земство стало виділяти 600 руб. на зазначені заходи
за умови, що 300 руб. надасть повітове земство.
Але незважаючи на те, що губернське земство
брало на себе більшу частину витрат, що надавалися
на курси для вчителів, їх вважали недостатніми.
Тому вказані заходи проводилися нерегулярно.
Управа вважала їх малокорисними, тому неохоче
давала кошти, хоча і погодилася в 1886 році збільшити свій внесок вдвічі, до 600 руб. [1].
З другої половини 80-х рр. XIX століття інтерес
до педагогічних курсів дещо згасає. Він відродився
лише на початку XX століття. Новим напрямком
земської практики щодо підготовки учителів початкових народних училищ стало проведення загальноосвітніх курсів. Їх мета полягала в ознайомленні
вчителів з новітніми досягненнями в різних галузях
наук, адже майже половина з них мала початкову
освіту.
Полтавська губернська земська управа в
1901 році порушила питання про проведення зага-
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льноосвітніх курсів в Полтаві. Однак дозвіл на них
отримали тільки в 1910 році Тоді ж навесні працівники педагогічного бюро (органу з координації земської діяльності в галузі народної освіти, підпорядкованого губернській управі) здійснили значну підготовчу роботу. Вони листувалися з лекторами,
закуповували необхідні методичні посібники, складали списки слухачів, розробляли програму курсів.
Протягом 1910–1914 років загальноосвітні курси
проходили в Полтаві. Щороку на них приїжджало
приблизно 200 слухачів з усіх 15 повітів губернії.
Для читання лекцій були запрошені провідні вченіпедагоги з різних міст Російської імперії.
20 квітня 1913 року надзвичайні земські губернські збори затвердили програму, яка передбачала
практичні заняття з психології, педагогіки, методики
викладання російської мови, арифметики, природознавства, ручної праці. Такі курси працювали в
Кременчуці в 1914 році Вони були організовані
Полтавською губернською земською управою. Кременчуцьке повітове земство зі свого бюджету виділило 1475 руб. Ще 1500 руб. надало Полтавське
земство. На курси відрядили 59 земських учителів.
Кожен з них отримав по 25 руб. на проживання й
харчування. Також курси відвідували педагоги з

Кременчука та приміських сіл [118]. Як зазначалося в
звіті Полтавського губернського земства, насправді
заняття на курсах у Кременчуці відвідало 211 слухачів з різних повітів губернії. Крім лекцій, влаштовувалися виставки нових навчальних і методичних
посібників та наочностей [2].
ВИСНОВКИ. Отже, поступово з розвитком шкільництва збільшувалась кількість учителів, поліпшувалося їхнє становище, зростав їх освітній рівень.
У цьому поступі варто наголосити і на заслугах органів місцевого самоврядування. Однак задля справедливості необхідно зазначити, що становище земського вчителя було далеким від належного рівня.
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THE ROLE OF THE LOCAL SELF-GOVERNING BODIES OF THE KREMENCHUK
IN PROFESSIONAL PREPARATION OF NATIONAL TEACHERS FROM THE SECOND
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The article is about activity of the local self-governing bodies of the Kremenchuk in the branch of primary education. The main attention is granted to national teachers, improving of their professional preparation thanks to organization short-term courses and teachers’ congresses. It is researched financing of the measures and their programme. The
publication is noted positive role of the local self-governing bodies concerning development of primary educational
institution in our region.
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УДК 378.016:81’25
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: secr@kdu.edu.ua
Розглянуто особливості формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів у вищій школі. Розмежовано поняття «перекладацької компетенції» та «фахової компетентності перекладача» на тій підставі, що
перше є ієрархічно нижчою ланкою по відношенню до другого і, відповідно, є однією з його складових. Представлено загальну характеристику фахової компетентності перекладача та її структуру, що включає низку таких
компетенцій, як білінгвальна, екстралінгвістична, власне перекладацька, особистісна й стратегічна. Деталізовано структуру перекладацької компетенції та субкомпетенцій, що входять до її складу: проаналізовано її базові,
специфічні та спеціальні складові; окреслено інструментальну та дослідницьку субкомпетенції; визначено основні навички та уміння, якими має оволодіти майбутній перекладач у процесі професійної підготовки у вищій
школі.
Ключові слова: компетенція, компетентність, перекладацька компетенція, фахова компетентність.
АКТУАЛЬНІСТЬ. Інтеграція України в європейський простір ставить перекладачів в умови гострої
конкуренції, що зумовлює необхідність визначення
ефективних шляхів формування професійних якостей у межах підготовки майбутніх фахівців. Таким
чином, актуальність цієї розвідки зумовлюється сучасним періодом розвитку нашої країни, який відкриває широкі можливості для оновлення змісту вищої освіти та стимулює виховання нового покоління
професіоналів, здатних навчатися й підвищувати
кваліфікацію впродовж усього життя.
Метою даного дослідження є окреслення особливостей формування перекладацької компетенції у
межах професійної підготовки перекладачів у вищій
школі.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Однією із ключових складових у методиці навчання
перекладу є поняття перекладацької компетенції,
яка є базовим елементом фахової компетентності
перекладача. Професійна підготовка перекладачів у
вузі здійснюється в рамках курсу теорії та практики
перекладу та його похідних. Ми дослідили компоненти фахової компетентності перекладача, які сформувалися у студентів до 4–5 курсу. Здобуті результати дозволили виокремити основні види компетенцій, які слід цілеспрямовано виховувати у межах
професійної підготовки студентів-перекладачів.
Доцільно відокремлювати перекладацьку компетенцію (translation competence), тобто здатність продукувати прийнятний текст перекладу, від ширших
сфер
компетенції
перекладача
(translator’s
competence) [2, с. 85]. Фахова компетентність перекладача – це експертна система, яка потребує особливого формування, що відбувається у процесі спеціально організованого навчання [3]. Відповідні складові, що входять до її структурної моделі, називаються компетенціями, які, у свою чергу, розпадаються на субкомпетенції, а саме [2, с. 85]:
– білінгвальна компетенція включає мовну
(знання двох мов, у тому числі, у контрастивному
плані), а також мовленнєву (володіння ними у тих
видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі) субкомпетенції;

– екстралінгвістична компетенція включає усі
знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих, тобто будь-які фонові (енциклопедичні, тематичні, соціобікультурні тощо) і предметні
(інформація щодо поняттєвого складу певної галузі
людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках)
знання;
– перекладацька компетенція включає знання
загальних принципів перекладу, а також навички та
уміння його здійснення. Базова складова частина
перекладацької компетенції включає знання, вміння
та навички, які потрібні фахівцю в усіх типах перекладу – письмовому або усному незалежно від жанру
оригінального тексту (науково-технічний, діловий,
газетний або публіцистичний). До специфічних
складових частин перекладацької компетенції можна віднести знання, уміння та навички, необхідні в
одному або декількох споріднених видах перекладу
(письмовому, візуально-усному, абзацно-фразовому,
послідовному, синхронному). Спеціальні складові
перекладацької компетентності – це елементи, необхідні при перекладі текстів конкретного жанру і
стилю:
юридичних,
економічних,
науковотехнічних, художніх, медичних тощо [1]. До перекладацької компетенції доцільно також включити ті
субкомпетенції, що мають безпосереднє відношення
до процесу перекладу, тобто інструментальну (використання документальних та технологічних ресурсів, що мають відношення до роботи перекладача)
та дослідницьку або пошукову (здатність швидко
знайти інформацію, необхідну для розв’язання перекладацьких завдань) [4];
– особистісна компетенція включає психофізіологічний компонент (когнітивні, психомоторні та
поведінкові механізми – пам’ять, увагу, психологічну стійкість, критичне відношення тощо), моральноетичну субкомпетенцію (почуття відповідальності за
якість власної праці; об’єктивність та надійність;
скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності), субкомпетенцію самовдосконалення (готовність та потреба у постійній самоосвіті), а також
фахово-соціальну субкомпетенцію (прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, умін-
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ня пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо);
– стратегічна компетенція розглядається як надкомпетенція, інтегроване уміння перекладати, що
ґрунтується на координації решти компетенцій у
процесі здійснення перекладацької діяльності.
ВИСНОВКИ. Таким чином, ключовими особливостями формування перекладацької компетенції
майбутніх перекладачів у вищий школі є комплексність та системність. Чітке розуміння її структури
має першочергове значення для навчання перекладу,
оскільки закладає надійне теоретичне підґрунтя під
створення відповідних завдань. При цьому слід наголосити, що формування перекладацької компетенції є не кінцевою метою навчання майбутнього
спеціаліста, а необхідною базою для набуття ним
фахової компетентності перекладача
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PROSPECTIVE TRANSLATORS: TRANSLATION COMPETENCE FORMATION
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The article highlights the translation competence forming specifics in the process of professional training of prospect translators in higher school. It differentiates between the conceptions of “translation competence” and “translator’s competence” for the reason that the first one is hierarchically lower section towards the second one, and is one of
its constituents, respectively. The article presents the overall performance of translator’s competence and its structure,
including quite a number of such elements as bilingual competence, extralinguistic competence, translation competence
itself, personality competence and strategic competence. It lays out the specifics of translation competence and its subcompetences: it gives the analyses of its basic, specific and special elements; outlines the instrumental and exploratory
competences; defines the key skills prospective translator should acquire in the process of professional training in higher school.
Key words: competence, expert knowledge, translation competence, translator’s competence.
REFERENCES
1. Myronova, М.S. "Some aspects of training in
translation to the profession in terms of higher education
institution", available at: www.interklasa.pl/portal/
dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm35_07.
(in Ukrainian)
2. Chernovatyy, L.M. (2014), "The meaning of "professional competence interpreter" as a component of
teaching methods", Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo

universytetu imeni Ivana Franka, Vol. 2, pp. 84–86.
(in Ukrainian)
3. Hurtado, A., Beeby, A., Fernández, M. et al.
(2005), "PACTE 2005: Investigating Translation
Competence: Conceptual and Methodological Issues",
Meta, Vol. 50, no. 2, pp. 609–619.
4. Tinsley Royal, L. (1973), "Guidelines for college
and University programs in translator training", ADFL
Bulletin, Vol. 4.

Артеменко
Юлія Олександрівна,
к. філол. н., ст. викл.,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук,
39600, Україна
Тел.: (05366) 3-60-00
E-mail: secr@kdu.edu.ua

Artemenko
Yulya Oleksandrivna,
Candidate of Philology, Senior Lecturer,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University,
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk,
39600, Ukraine
Tel.: (05366) 3-60-00
E-mail: secr@kdu.edu.ua

Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
55

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко, 2015
Шульженко Юлія Миколаївна,
ст. викл.,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук,
39600, Україна
Тел.: (05366) 3-60-00
E-mail: secr@kdu.edu.ua

Shulzhenko Yulya Mykolaivna,
Senior Lecturer,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University,
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk,
39600, Ukraine
Tel.: (05366) 3-60-00
E-mail: secr@kdu.edu.ua

Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
56

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Л. В. Герасименко, Н. М. Кузнєцова, 2015
УДК 159.923.2
ПИТАННЯ САМОЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Л. В. Герасименко, Н. М. Кузнєцова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Первомайська, 20, м. Кременчук, 39614, Україна. E-mail: office@kdu.edu.ua
Розкрито суть поняття "самоздійснення", визначено його структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний
(розуміння власних потреб, інтересів і життєвих цілей, усвідомлення внутрішнього потенціалу та інтенцій, ставлення до себе як до суб’єкта діяльності, бажання діяти і творити самого себе, розуміння мети, що визначає
спосіб життя), діяльнісно-вольовий (внутрішня зібраність і концентрація, позиція людини як учасника свого
створення: ініціативність, рішучість, активність, прийняття рішення, уміння зробити вибір і довести справу до
кінця, незважаючи на виникаючі труднощі, упевненість у правильності прийнятого рішення та своїх дій, готовність нести відповідальність за прийняті рішення і вчинки), результативний компонент процесу самоздійснення
виділено окремо на кожному етапі життя людини залежно від актуальної мети. Виявлено особливості формування самоздійснення в умовах навчально-виховного процесу вищої школи. Проведено порівняння понять самості (самоактуалізація, саморозвиток, самотрансцеденція, самореалізація, самовираження, самоствердження,
самовизначення), що дозволяє виявити специфічні властивості, які визначають сутність процесу самоздійснення: діяльнісна природа, вікова специфіка, продовженість в часі, продуктивність процесу, свобода й відповідальність. Автори доходять висновку, що самоздійснення можна визначити як безперервний процес реалізації особистістю свого внутрішнього змісту, який передбачає незалежний вибір способу взаємодії зі світом та відповідальність людини за здійснені вчинки.
Ключові слова: самоздійснення, структурні компоненти, сутність процесу самоздійснення, специфічні властивості.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ.Існування в сучасному світі вимагає від людини осмисленого вибору
життєвого шляху. Для ефективної реалізації в різних
сферах особистість повинна займати суб᾿єктну позицію, активно розвивати свої найкращі якості, використовувати наявний потенціал і можливості, що
забезпечать їй процес самоздійснення.
Проблема життєвого самоздійснення людини –
одна з найскладніших в науці. Це багатогранний і
складний феномен, який ще недостатньо вивчений,
але активно висвітлюється сучасною наукою. До
питання самоздійснення звертається філософія, акмеологія, культурологія. У психологічній літературі
воно розглядається у зв᾿язку з такими категоріями,
як:
самоактуалізація
(Ф. Перлз,
А. Адлер,
Г.В. Олпорт,
А. Маслоу),
самореалізація
(Г.С. Сковорода, К.О. Альбуханова-Славська), саморозвиток
(С. К᾿єркегор,
К. Хорні,
С.Л. Рубінштейн).
Проведений аналіз дозволив встановити тісний
зв’язок між самоздійсненням та іншими поняттями
самості: самоактуалізацією, саморозвитком, самотрансцеденцією, самореалізацією, самовираженням,
самоствердженням, самовизначенням. Порівняння
понять самості дозволяє виявити специфічні властивості, які визначають сутність процесу самоздійснення:
– діяльнісна природа;
– вікова специфіка;
– продовженість в часі;
– продуктивність процесу;
– свобода й відповідальність.
Ураховуючи названі особливості самоздійснення, визначимо його як безперервний процес реалізації особистістю свого внутрішнього змісту, який
передбачає незалежний вибір способу взаємодії зі

світом та відповідальність людини за здійснені вчинки.
Найповніше сутність поняття розкривається у
процесі аналізу його структурних компонентів.
Проведене дослідження не дозволило виявити наукових праць, де б структура самоздійснення вивчалася як окрема проблема. Тому, спираючись на діяльнісний підхід, визначено три основних компоненти процесу самоздійснення:
– мотиваційно-ціннісний,
– діяльнісно-вольовий,
– результативний.
Мотиваційно-цінніснна складова виявляється у
визначенні особистістю свого життєвого покликання і включає в себе:
– розуміння власних потреб, інтересів і життєвих
цілей;
– усвідомлення внутрішнього потенціалу та інтенцій;
– ставлення до себе як до суб’єкта діяльності;
– бажання діяти і творити самого себе;
– розуміння мети, що визначає спосіб життя.
Діяльнісно-вольовий компонент процесу здійснення людиною себе представлений як:
– внутрішня зібраність і концентрація;
– позиція людини як учасника свого створення
(ініціативність, рішучість, активність, прийняття
рішення);
– уміння зробити вибір і довести справу до кінця,
незважаючи на виникаючі труднощі;
– упевненість у правильності прийнятого рішення та своїх дій;
– готовність нести відповідальність за прийняті
рішення і вчинки, яку Л. С. Виготський назвав
вищою культурною формою поведінки зрілої
людини.
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Результативність процесу самоздійснення можна
виділити окремо на кожному етапі життя людини
залежно від актуальної мети.
Сьогодення надає багато можливостей для розвитку людини. Разом з тим це потребує вміння правильно визначити цілі діяльності, втілити їх у життя,
а також нести відповідальність за свої вибори та
вчинки.
Юнацький вік є особливо значущим для процесу
самоздійснення тому, що саме цей період характеризується виникненням новоутворень, які детермінують розвиток найважливіших особистісних структур. Цьому етапу властиве активне осмислення
дійсності, побудова образу світу, пошуку свого місця в суспільстві, планування майбутнього.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.З
метою з`ясувати особливості самоздійснення студентів ВНЗ було проведено дослідження на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. В тестуванні брали участь
студенти першого та четвертого курсів. Методологічною та теоретичною основою дослідження є теорія діяльності особистості. При доборі методик дослідження враховано вимоги вивчення психіки в діяльності та дослідження психічних явищ у
розвитку.
Згідно теми дослідження використано методики,
що характеризують процес самоздійснення: методика діагностики особистості на мотивацію до успіху
Т. Елерса; методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач Т. Елерса; методика
діагностики готовності до ризику Шуберта; методика діагностики рівня професійної спрямованості
студентів Т. Д. Дубовицької; тест на локус контролю Дж. Роттера.
Діагностика за тестом Т. Елерса (мотивація до
успіху) показала, що у студентів першого і четвертого курсів переважає середній рівень мотивації
досягнення. У першокурсників він складає 46,7 %, у
студентів четвертого курсу – 66,7 %, що на 20 %
більше.
Низький рівень мотивації досягнення показали
6,70 % студентів першокурсників і тільки 3,30 %
студентів четвертого курсу.
Для першокурсників характерним є великий показник занадто високого рівня мотивації досягнення
(33,30 %), на відміну від чотирикурсників, серед
яких занадто низький рівень мають тільки 3,30 %
опитаних.
Проведення методики діагностики особистості
на мотивацію до уникнення невдач Т. Елерса виявило, що низький рівень (6,70 %) має однакова кількість опитаних студентів першого і четвертого курсу.
Найменшим за значенням серед студентів першого курсу є низький рівень мотивації уникнення
невдач (6,70 %), а серед юнаків та дівчат четвертого
курсу – низький та високий рівні (6,70 %).
Високий рівень у студентів першого курсу складає 10,00 %, у студентів четвертого курсу 6,70 %.

Таким чином, порівняння результатів дослідження показує, що в період ранньої юності студенти більше спрямовані на уникнення невдач, ніж в
пізній юності.
За діагностикою ступеня готовності до ризику
Г. Шуберта визначено, що у групах студентів першого і четвертого курсів переважає середній ступінь
готовності до ризику. Але слід відзначити, що даний
показник на 13,40 % більший у студентів четвертого
курсу. Зазначено, що серед юнаків і дівчат четвертого курсу відсутні студенти з дуже ризикованою поведінкою.
Важливою характеристикою процесу самоздійснення є показник локусу контролю поведінки (інтернальний та екстернальний), який було виміряне за
допомогою методики Дж. Роттера. Встановлено, що
серед студентів першого курсу переважає екстернальний локус контролю (80 %).
У студентів четвертого курсу більший за значенням показник інтернального локусу контролю
(56,70 %).
Професійну спрямованість студентів першого та
четвертого курсів визначено за методикою Т.Д. Дубовицької визначено, що найвищий (66,70 %) і найнижчий (3,30 %) рівні професійної направленості
студентів спостерігається у студентів першого курсу. Серед юнаків та дівчат четвертого курсу спостерігається досить низька професійна направленість
(40 %), що дає нам змогу припустити наявність незадоволеності у них вибраною професією.
ВИСНОВКИ.Отримані експериментальні дані
свідчать про те, що студенти першого курсу у своїй
діяльності намагаються уникати невдач, схильні до
ризикованих дій. У них переважає екстернальний
локус контролю, який свідчить, що юнаки і дівчата
цієї вікової групи недостатньо відповідальні у поведінці. Це свідчить про ускладнення процесу
самоздійснення студентів молодших курсів. Професійна спрямованість у них має досить високі показники, що зумовлено романтизацією вибраної професії,
недостатньою
усвідомленістю
власних
потенційних можливостей і специфіки майбутньої
професії.
Результати дослідження студентів четвертого
курсу дозволяють констатувати, що вони мотивовані на досягнення успіху у своїх справах, ризикована
поведінка не властива переважній більшості опитаних Це засвідчує здатність старшокурсників свідомо
планувати свою діяльність і передбачати можливі
результати, активно включаючись у процес самоздійснення. Більшій половині досліджених студентів
четвертого курсу властивий інтернальний локус контролю, що говорить про їхню готовність відповідати за прийняті рішення і дії. Визначено низький рівень професійної спрямованості, що можна пояснити невідповідністю очікувань юнаків та дівчат реальному змісту професійного навчання; розбіжністю
потенційних можливостей і здібностей студентів з
вимогами вибраної професії. Для забезпечення ак-
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тивного самоздійснення студентів рекомендовано
проведення соціально-психологічного тренінгу.
Подальшими напрямками дослідження проблеми
життєвого самоздійснення студентів може бути вивчення її гендерного ас пекту та чинників, які впливають на результативність цього процесу.
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THE SELF-REALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
L. Gerasimenko, N. Kuznetsova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: office@kdu.edu.ua
In the theses gist of conception “self-realisation” is revealed, its structural components are defined: motivationalvalue component (understanding of person’s own needs, interests and life goals, awareness of internal capacity and intentions, attitude to him- or herself as the individual of activity, willing to act and create him- or herself, understanding
of the aim, which determines lifestyle), activity-volitional component (internal composure and concentration, personal
position as participant of self-creating: initiative, determination, activity, decision-making, ability to make a choice and
to carry things through, despite difficulties arising, confidence in the rightness of his or her own decisions and actions,
willingness to take responsibility for decisions and actions), an effective component of self-realisation process is pointed out at every stage of lifetime, depending on an actual aim.Features of self-realisation formation during educational
process under higher education conditions are discovered. Comparing of concepts of self (self-actualisation, selfimprovement, self-transcendence, self-realisation, self-expression, self-determination) are conducted, which allows to
identify specific attributes that define the self-realisation process gist: an activity origin, age specificity, time continuance, productivity of the process, freedom and responsibility. The authors conclude that self-realisation can be defined
as a continuous process of implementation by a person his or her internal content, which provides an independent
choice of a method of interaction with the world and person’s responsibility for committed actions.
Key words: self-realisation, structural components, self-realisation process gist, specific attributes.
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УДК 159.922.8:316.61
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Р. М. Білоус, Д. О. Писаренко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: www: kdu.edu.uа
Робота присвячена актуальній проблемі визначення рівнів соціальної зрілості сучасних підлітків, що базуються на компонентах відповідальності, толерантності, саморозвитку та позитивному мисленні. Розглянуто
провідні думки науковців щодо компонентів соціалізації, обґрунтовано їх зміст. Порівняння теорій вітчизняних
і зарубіжних учених щодо соціальної зрілості дозволило з’ясувати вплив рівня соціалізації на розвиток особистості підлітків, низький рівень якої гальмує процес адаптації. Дослідження засвідчило більшу адаптованість
дівчат до змін у сучасному суспільстві у порівнянні з хлопцями.
Ключові слова: соціалізація, соціальна зрілість.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час в умовах
швидкоплинності перебігу подій і загострення соціальної кризи особистість повинна вміти швидко
адаптуватися до мінливого оточення і успішно себе
в ньому реалізовувати. Основною умовою розвитку
особистості є її власна соціальна активність, спрямована на засвоєння важливих для неї зразків поведінки і цінностей, на побудову стосунків зі своїм
оточенням. Людина включається у різні види суспільно-корисної діяльності, що розширює сферу спілкування, можливості засвоєння соціальних цінностей, сприяє формуванню моральних якостей. Проте
низький рівень власної соціалізації ускладнює процес адаптації до нових умов, що актуалізує заявлену
тему дослідження.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Теоретичною основою роботи стали уявлення про особистісну зрілість та процеси соціалізації особистості
у вітчизняній і зарубіжній психології (А.Г. Асмолов,
В.І. Слободчиков, Е. Фромм, В.А. Петровський,
А. Адлер, Б.С. Братусь, А. Маслоу, Г. Олпорт,
К. Роджерс, В. Франкл, та ін.).
Соціалізація – це процес засвоєння індивідом
зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, що дозволяють йому успішно функціонувати в суспільстві.
Соціальна зрілість є стійким станом особистості, що
характеризується цілісністю, передбачуваністю, соціальною спрямованістю поведінки у всіх сферах
життєдіяльності. Поділяючи точку зору більшості
авторів (Л.Н. Коган, Є.І. Головаха, О.В. Позняков,
А.А. Гудзовський, С.М. Вишнякова, А.О. Реан,
П.Г. Якобсон, М.В. Лукичева та ін.), розглядаємо
соціальну зрілість не тільки з позиції формальних
показників соціалізації (досягнення певного віку,
набуття прав і обов’язків), а з урахуванням показників внутрішньо-особистісного розвитку, визначених
якостей суб’єкта, що забезпечують йому свідоме,
активне та творче життя. Результатом становлення
особистості є досягнення нею зрілості, як здатності
до самостійного та відповідального вибору з урахуванням своїх можливостей і суспільних потреб [2].
С. Л. Рубінштейн зазначає, що зовнішні причини
завжди діють лише опосередковано через внутрішні

умови, адже при поясненні певних психічних явищ
особистість виступає цілісною сукупністю внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні
впливи. Саме ці внутрішні умови включають у себе
психічні уявлення, психічні властивості і стани особистості [1].
Дослідження рівня соціальної зрілості за методикою Р. Мокшанцева «Рівень соціалізації особистості» було проведено на базі Кременчуцької спеціалізованої школи I–III ступенів № 10 з поглибленим
вивченням англійської мови серед учнів 9 класів у
березні–квітні 2015 року. Отримані результати дозволили встановити, що переважна більшість учнів
(68 %) мають високий і середній рівні соціалізації.
Такі дані свідчать про високу здатність до адаптації,
саморозвитку, налагодження контактів із навколишнім середовищем, розвинене позитивне мислення,
відповідальність та толерантне ставлення до оточуючих людей. Проте у третини учнів (32 %) спостерігається низький та достатній рівні соціалізації; вони
демонструють недостатній рівень комунікативних
якостей, відповідальності та виявляють небажання
толерантно відноситися до помилок оточуючих. У
хлопців наявний низький рівень соціальної зрілості
(20 %) на відміну від дівчат (7 %), при цьому у дівчат домінує середній рівень соціальної зрілості
(53 %).
ВИСНОВКИ. У результаті дослідження встановлено, що у дівчат провідним є середній рівень соціальної зрілості, у хлопців вищий показник низького
рівня Отже, дівчата більш адаптовані до змін у сучасному суспільстві, ніж хлопці. Перспективними
надалі вбачаються дослідження щодо розвитку провідних компонентів соціалізації особистості та їх
формування засобами соціально-психологічного
тренінгу.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SOCIALIZATION IN ADOLESCENCE
R. Bilous, D. Pisarenko
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: www: kdu.edu.uа
The research is dedicated to an urgent topic of determine the levels of social maturity modern teenagers, based on
components of responsibility, tolerance, self-development and positive thinking. Were reviewed scientists leading
thoughts about components of socialization were reviewed. Comparison of theories of domestic and foreign scientists
about social maturity allowed to clarify the influence of socialization on personality development teenager which low
levels inhibits the process of adaptation is made. The study showed higher level of adaptabilityof girls to changes in
society compared to boys.
Key words: socialization, social maturity.
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УДК 378.37.011
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Л. А. Олексієнко
Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: oleksienko@mail.ru
Визначено, розглянуто та проаналізовано основні базові поняття професійної підготовки майбутніх перекладачів. Зазначається, що головним завданням професійної освіти є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійних знань, умінь і навичок. На підставі аналізу психологопедагогічної літератури висвітлено погляди вітчизняних і закордонних вчених щодо трактування понять «професійна діяльність перекладача», «професійна підготовка перекладача», «професійна готовність перекладача» і
«професійна компетентність перекладача», здійснено теоретичне обґрунтування їх сутнісних характеристик.
Ключові слова: професійна діяльність перекладача, професійна підготовка перекладача, професійна готовність перекладача, професійна компетентність перекладача.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наш час, коли в
державі стрімко розвиваються міжнародні ділові й
політичні відносини, особливого значення набуває
професійна підготовка майбутніх перекладачів. Перекладач як спеціаліст міжкультурної комунікації
стає центральною фігурою міжнародного спілкування. Суттєво підвищуються вимоги до якості перекладу і виникає необхідність удосконалення системи підготовки перекладачів, яка б відповідала
рівню світових стандартів. Для цього, насамперед,
необхідно виокремити базові поняття, на яких буде
ґрунтуватися дослідження особливостей професійної підготовки перекладачів задля підвищення
її якості.
Мета дослідження – виявлення й уточнення базових понять професійної підготовки майбутніх перекладачів, на підґрунті теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Професійна діяльність займає особливе місце серед
усіх видів соціальної діяльності людини, адже вона
є основною формою активності суб’єкта і саме їй
присвячена значна частина життя людини.
Професійна діяльність перекладача виявляється
у здійсненні двомовної опосередкованої комунікації, яка реалізується в уміннях переключатися з однієї мови на іншу; здатністю утримувати в пам’яті
різного обсягу мовленнєві продукти; швидкістю
формування і формулювання висловлювання; толерантним ставленням до співрозмовників з різним
соціальним статусом і рівнем володіння мовою
[1–6].
І. Анікеєва називає перекладацьку діяльність
креативним процесом, оскільки задача перекладача
полягає не в засвоєнні певних норм, правил і рецептів, а в оволодінні принципами, методами і прийомами перекладу і вмінні їх застосовувати по-різному
у конкретних ситуаціях. Перекладач вирішує типові
(які дозволяють застосовувати відомий прийом або
спосіб рішення) і індивідуальні (які потребують нового рішення на основі загальних принципів перекладацької стратегії і врахування особливостей контексту і ситуації) задачі, а пошук рішення зумовле-

ний модифікацією або відмовою від типового на
користь унікального [1].
У рамках нашого дослідження важливим є аналіз
поняття «професійна готовність перекладача». М.
Рєпіна трактує професійну готовність студентівперекладачів як інтегративну якість особистості, яка
характеризується високим рівнем лінгвістичних і
соціокультурних знань, здатністю до саморегуляції і
самоконтролю, вмінням взаємодіяти з іншомовними
партнерами [2].
На нашу думку, найбільш повно розкриває сутність готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності запропонована О. Александровою
модель готовності перекладачів, яка включає в себе
чотири взаємопов’язаних компоненти:
– мотиваційно-ціннісний (усвідомлення специфіки і значимості професії, прагнення оволодіти професією, спрямованість на самовдосконалення і саморозвиток);
– професійно-особистісний (професійна пам'ять,
зосередженість, вміння переключатися і т.п.);
– процесуальний (професійно значущі компетенції);
– когнітивний (професійний лінгвокультурний
тезаурус перекладача) [3].
Виконання певної професійної діяльності є неможливим без оволодіння необхідним рівнем професійної підготовки. О. Сєргєєва визначає поняття
«професійна підготовка перекладачів» як «процес
оволодіння теоретичними знаннями та професійнометодичними уміннями й навичками на когнітивному, діяльнісному та особистісному рівнях, що є необхідним для виконання професійних завдань з урахуванням специфіки мовного потенціалу, культурних і національних особливостей країн, мови яких
вивчаються, типових особистісних характеристик
комунікантів, вимог щодо адекватності та чіткості
перекладу як професійного продукту» [4].
Професійна підготовка майбутніх перекладачів
здійснюється на основі освітньо-професійної програми і передбачає теоретичну і практичну підготовку.
Теоретична підготовка визначається навчальним
планом спеціальності, який містить перелік основних навчальних дисциплін. Зміст навчальної дисци-
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пліни залежить від особливостей вивчаємого предмету і кінцевої мети навчання. Підготовка майбутніх
перекладачів у вузі як правило відбувається на основі курсу теорії і практики перекладу, метою якого
є здобуття теоретичних знань з перекладу, а також
розвиток вмінь і навичок застосовувати набуті знання у професійній діяльності.
Обов’язковою формою організації навчального
процесу майбутніх перекладачів є практична підготовка, метою якої є набуття студентами практичних
вмінь і навичок шляхом їх залучення до процесу
професійної діяльності. Практична підготовка проходить під керівництвом викладача університету і
фахівця з місця проходження практики.
Теоретична і практична підготовка майбутніх
перекладачів є невід’ємною складовою навчального
процесу у вищих начальних закладах і є необхідним
елементом професійного становлення майбутнього
перекладача.
Обов’язковим компонентом змісту навчання у
професійній підготовці майбутнього перекладача є
формування професійної компетентності.
В. Комісаров охарактеризував професійну компетентність перекладача як суму знань, умінь, навичок і особистісних характеристик, які потрібні перекладачу для успішного здійснення своїх професійних функцій [5].
Авторка інтегративного навчання перекладу
Н. Гавриленко зазначає, що перекладацька компетентність – явище не однорідне і інтегрує у собі ряд
компетенцій, які співвідносяться із чотирма основними сторонами діяльності перекладача у сфері професійної комунікації: міжкультурним спілкуванням в
певній професійній сфері, власне професійною діяльністю перекладача, професійним перекладацьким
середовищем і особистістю професіонала [6].
У своєму дисертаційному дослідженні, присвяченому проблемі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій, А. Шиба визначає професійну
компетентність перекладача як широке, багатопланове, інтегральне поняття, яке означає міру оволодіння професією перекладача, виявляється в адекватності розв’язання фахових завдань і містить професійно-пізнавальний, особистісно-мотиваційний та
соціально-комунікативний компоненти [7].
Отже професійна компетентність перекладача є
важливою складовою його професіоналізму і є основою для подальшого формування його особистості як професіонала. Ми будемо розуміти під профе-

сійною компетентністю майбутнього перекладача
його володіння відповідним комплексом знань,
вмінь і навичок, які дають можливість приймати
ефективні рішення при здійсненні професійної діяльності.
ВИСНОВКИ. Таким чином, базовими поняттями
професійної підготовки майбутніх перекладачів є
«професійна діяльність перекладача», «професійна
підготовка перекладача». Особливої уваги заслуговують визначення понять «професійна готовність
перекладача» і «професійна компетентність перекладача», оскільки дозволяють збагатити теоретикометодологічні засади професійної підготовки майбутніх перекладачів. Перспективними напрямами
наших наукових досліджень ми вважаємо розгляд
особливостей професійної підготовки перекладачів
в умовах формування загальноосвітнього європейського простору.
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BASIC CONCEPTS THEORETICAL ANALYSIS IN PROFESSIONAL TRAINING OF TRANSLATOR
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The article defines, considers and analyzes basic definitions of translator- and interpreter-student’s professional education. The article discusses the definitions of the terms, “translators’ and interpreters’ professional activities”, “translators’ and interpreters’ professional ability”, “translators’ and interpreters’ professional training” and “translators’ and
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interpreters’ professional competence”. The author emphasizes the main task of professional education that lies in training of competent, competitive professionals having high level of special knowledge and skills. High-quality professional education enables implementing gained in study knowledge in different spheres of professional activity. Translators
and interpreters’ professional activity is expressed through bilingual indirect communication and involves bilingualism
and biculturalism. The article highlights national and foreign scientists’ ideas as to the definitions of the terms “translators’ and interpreters’ professional activities”, “translators’ and interpreters’ professional ability”, “translators’ and interpreters’ professional training” and “translators’ and interpreters’ professional competence”. Theoretical and practical
training in study is an integral part of education process and necessary component of professional realization for translatorand interpreter-students. Professional competence formation for translator- and interpreter-students makes the principal
part in their education. This professional competence formation is determined as corresponding complex of knowledge and
skills that students gained and that enables effective decision-making in professional activities.
Key words: translators’ and interpreters’ professional activities, translators’ and interpreters’ professional ability,
translators’ and interpreters’ professional training, translators’ and interpreters’ professional competence.
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УДК (378.146. 062–51: 378–057.875) «18»
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
І. А. Кузнецова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kuznetsoff.inna@yandex.ua
Розглядається актуальність проблеми гуманізму взагалі та гуманізації взаємовідносин викладачів та студентів у процесі контролю знань зокрема. Автор звертається до поглядів видатних постатей ХІХ століття: М. Пирогова, К. Ушинського, В. Стоюніна, Д. Менделеєва, Х. Алчевської, П. Каптерєва, М. Чехова та досліджує, як
вони вирішують питання проведення екзаменів, його доцільності, ставлення до учнів, врахування їх індивідуальних особливостей при проведенні екзаменів тощо. На основі аналізу поглядів представників педагогічної думки ХІХ століття робиться висновок про доречність застосування їх здобутків у сучасну навчальну практику.
Пропонується дотримання таких шляхів забезпечення гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань як: поважати особистість студента, сприяти всебічному розвитку студента, приділяти особливу увагу роботі студента протягом семестру чи навчального року, при проведенні іспиту створювати сприятливу атмосферу, враховувати психологічні особливості студента при проведені контрольних заходів, порівнювати динаміку успіху чи неуспіху студента протягом певного часу, а не порівнювати студентів між собою тощо.
Ключові слова:.гуманізм, гуманістичний підхід, контроль знань, психологічні особливості.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У теперішній час
найактуальнішою проблемою життєдіяльності нашої країни є питання цінності людського життя і
повернення до основного принципу нормального
функціонування суспільства – гуманізму. Гуманізм
визначається як розуміння цінності й індивідуальності кожної людини, пошана до особи та її гідності,
толерантне ставлення до людини будь-якої національності, соціального статусу та особистих якостей.
Освіта є могутнім знаряддям перетворення суспільства. Гуманізація є одним із найголовніших завдань реформування сучасної освіти. У Законі України «Про вищу освіту» гуманізація розглядається як
пріоритетний напрямок державної політики в галузі
вищої освіти. Національна доктрина розвитку освіти
України у ХХІ ст. вказує на те, що гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарнодисциплінарної моделі навчання на особистісноорієнтовану. У статті 56 Закону України «Про освіту» зазначено, що педагогічні та науковопедагогічні працівники зобов’язані настановленням
і особистим прикладом утверджувати повагу до
принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості,
інших доброчинностей; додержувати педагогічної
етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента.
Гуманізація спрямована на розкриття індивідуальних характеристик та творчого потенціалу людини. Основною метою освіти має бути не просто передання певних знань та норм, а формування активної особистості, яка прагне до розвитку, творчості.
Для реалізації цієї мети педагогічний процес необхідно організовувати таким чином, щоб кожний із
тих, хто навчається, міг би стати суб’єктом власного
розвитку.
Для покращення якості підготовки майбутніх фахівців необхідна ефективна організація та управління

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, спрямованої на засвоєння системи знань, вмінь і навиків,
оволодіння досвідом творчої діяльності. У той же час
для забезпечення якісної підготовки фахівців потрібний контроль навчальної роботи студентів.
Протягом усієї навчально-пізнавальної діяльності важливо дотримуватися принципу гуманізму, але
при здійсненні контролю знань ця ідея набуває провідного значення. Звернемось до історичного ракурсу висвітлення питання щодо гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю
навчально-пізнавальної діяльності у працях та практиці педагогів ХІХ ст.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналізуючи погляди таких видатних діячів педагогічної думки ХІХ століття як М.І. Пирогов,
К.Д. Ушинський, В.Я. Стоюнін, Д.І. Менделєєв,
Х.Д. Алчевська, П.Ф. Каптерєв, М.В. Чехов, ми можемо виділити наступні підходи щодо гуманізації
взаємовідносин викладачів і студентів у процесі
контролю знань.
Усебічний розвиток учнів.
М.І. Пирогов відводив учителеві пріоритетну
роль в управлінні розвитку творчих можливостей
учнів, психічних процесів, сприянні формуванню
рис характеру і здібностей, навиків самостійної діяльності школярів, організації міжособистісних стосунків з учнями, побудові навчальної та виховної
діяльності згідно з принципами гуманізму й демократизму, створенні атмосфери взаємного довір’я,
співдружності та співробітництва, що передбачало
повагу до особистості кожного окремого учня, дотримання їхніх прав і свобод.
К.Д. Ушинський зазначав, що «обов’язком учителя є пробудження й розвиток «душевних сил» учнів, і контроль має бути підпорядкований цій меті.
Педагог вважав, що вчитель повинен допомагати
вчитися своїм учням, а не просто вчити їх.
Яскравим прикладом упровадження гуманістичних ідеалів у педагогічний процес є діяльність
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Х.Д. Алчевської, і хоча її діяльність була пов’язана
зі школою, зразок побудови взаємовідносин між
учнями та учителями ми можемо взяти за взірець
взаємовідносин між викладачами та студентами вищого навчального закладу. Головним завданням
своєї школи Х. Алчевська вважала зацікавлення учнів своїм самостійним навчанням, прищепити їм
любов до розумової праці. Вона зі своїми колегами
прагнули створити таку атмосферу, щоб діти йшли
до школи з радістю, а цього можна досягнути любов’ю та довірою.
Наголос на виховному значенні контролю.
М.І. Пирогов був незадоволений існуючою освітньою системою, він вважав, що екзаменаційна форма контролю не відповідала цілям та завданням
навчання. На його думку, основним завданням навчання є виховання «справжньої людини», тому
викладачі у процесі навчальної діяльності повинні
виховувати своїх учнів. На екзаменах же переслідується прагматична мета – здати його, а не
набути знань. «Процес осягнення істини – творчий,
індивідуальний і у достатній мірі інтимний погано
узгоджується з формальною процедурою іспиту…»
[2].
В.Я. Стоюнін наголошував на соціальному значенні екзаменів; зазначав, що вони являються смугою перешкод, яку мають подолати усі, хто прагне
поступити на державну або громадську службу. Педагог відзначав великий морально-виховний вплив
екзамену на особистість, їх зв’язок з першими кроками молодої людини у доросле життя.
Контроль не повинен лякати учнів.
К. Ушинський виділяє дві позиції, які педагоги
можуть займати стосовно контролю навчальної діяльності учнів: консервативна й прогресивна. Консервативна позиція виявляється у залякуванні учнів
поганими оцінками, виставленні низьких балів.
Прогресивна позиція вчителя передбачає виховання
моральності своїх учнів, розвиток їх розумових здібностей. А контрольні заходи не повинні лякати, а
виявляти причини незадовільних результатів. Будувати навчання на основі страху перед контролем –
це значить «назавжди задавити в учневі здібність і
силу думати» [2].
Д.І. Менделєєв зазначав, що при складанні іспиту переживає «муки фізичні та моральні» не лише
той, хто відповідає, а й той, хто питає, відчуваючи
відповідальність за результати навчання.
Спостереження за роботою учня протягом вивчення дисципліни.
М. Пирогов наголошував на тому, що офіційна
атмосфера іспиту перешкоджає неупередженому й
точному розв’язанню питання про набуті знання
учнів. Він не пропонував зовсім відміняти іспити,
але вважав за доцільне перенести акцент з екзаменаційного випробовування на спостереження за роботою учнів протягом року.
Д. Менделєєв пропонував компроміс, який використовував сам при проведенні екзаменів: якщо
вчитель знає про плідну роботу учня протягом року,

то їх питає лише заради формальності; якщо учень
протягом року особливо не відзначився, але добре
відповів на 2–3 питання на іспиті, то ставити йому
гарну оцінку, щоб заощадити час на роботу з учнями, які погано працювали протягом року, або погано
відповідають на питання екзамену. Їм необхідно
давати час на роздуми, знижувати рівень вимог, підвести до того, щоб учень сам усвідомив недостатність підготовки. Але це можливо, якщо вчитель
знає роботу учня протягом тривалого часу. До того
ж вчений вважав, що перехідні та випускні екзамени
треба знищити, а на вступні дивитися як на неминучу необхідність.
На думку П.Ф. Каптерєва, іспити взагалі не потрібні, якщо вчитель спостерігав за учнями протягом
навчання.
На відміну від зазначених вище думок, Х.Д. Алчевська вважала проведення екзаменів потрібною
справою, але наголошувала на тому, щоб «примітивному контролю, який завершується оцінками у балах, вчителя протиставляли педагогічні спостереження за учнями, над розвитком їх психології та
формуванням особистості» [2].
Знати про життя учнів поза навчальним процесом.
К.Д. Ушинський вважав, що для того, щоб ефективно здійснювати контроль, учитель має знати своїх
учнів. З цього випливає, по-перше, що учнів повинно
бути не дуже багато, і, по-друге, вчитель має цікавитись життям учнів і поза навчальним процесом.
На думку М.В. Чехова, вчитель не може керувати навчальною діяльністю учнів, не знаючи їх. А чи
знає вчитель, коли оцінює двох учнів, їх природні
здібності, домашню атмосферу, в якій доводиться
готувати уроки, попередній стан підготовленості?
При контролі знань враховувати індивідуальні
особливості учня.
На думку В.Я. Стоюніна, питання щодо екзамену
не можна досліджувати без врахування характеру,
фізичного та психічного стану учня. Молодь при
складанні іспиту виявляє нерішучість, невпевненість, перебільшену сором’язливість при неправильній відповіді тощо. «У 10-ти хвилинній розмові з
екзаменатором «достатньо розумні молоді люди»
можуть здаватися недалекими. До того ж, багато з
них ще не навчилися «спостерігати за собою», не
можуть прийняти невимушену позу, приховувати
хвилювання, не реагувати гостро на можливі зауваження екзаменаторів. Крім цього, екзамен, зазвичай,
супроводжується безсонними ночами, перевтомою
учнів, перенапруженням їх нервової системи»
[2, c. 89].
Д.І. Менделєєв наголошував на тому, що вчителю не можна не приймати до уваги особисті якості
учнів. «Інший сором’язливий і легко збивається, а
між тим прекрасно вчиться – до нього одне ставлення, а інший жвавий і гаразд на слова – до нього треба ставитись інакше» [1].
Створення сприятливої атмосфери проведення
контролю знань.
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В.Я. Стоюнін підкреслював, що основна причина
почуття страху, який оволодіває учнями під час екзамену – його публічність, урочистість. Тому необхідно «зробити усний екзамен схожим на бесіду, «а
не на тортури», а письмовий – схожим на «спокійну
роботу у власному кабінеті» [2, c. 89]. Педагог засуджував тих викладачів, які під час екзамену думають лише про власний імідж, задаючи питання, які
ставлять учнів у незручне становище, збивають з
думки. При проведенні контролюючих заходів не
можуть мати місце сміх, приниження, підвищення
голосу з боку екзаменатора тощо. Справжні педагоги повинні підбадьорювати дітей, заспокоювати,
допомагати їм показати свої знання. Важливого значення педагог надавав атмосфері екзамену, яка має
сприяти кращому розкриттю учня.
Характерною рисою школи Х. Алчевської стали
теплі стосунки між учителями та учнями, девіз школи: «Як можна більше свободи і як можна менше
обмежень». Проведення поточного контролю мало
на меті встановлення міцності знань і учні, коли
бачили щире співпереживання своїх учителів, ставились до контрольних заходів свідомо і з розумінням. Проведення іспитів вважалося корисним і для
вчителів, і для учнів: вчитель перевіряє на практиці
методи своєї роботи, учні – мають можливість самостійно визначити рівень своєї підготовленості. Одним із методів контролю була також бесіда, у ході
якої у доброзичливій атмосфері учні розкривали
перед учителем свої здібності.
Заміна оцінок письмовими характеристиками.
П.Ф. Каптерєв піддав критиці існуючу систему
балів. Він вважав, що цифрові відмітки треба замінити письмовими характеристиками (дві на рік –
для встигаючих, чотири характеристики на рік – для
невстигаючих учнів), які будуть вказувати на ставлення учня до занять, але порівнювати його треба не
з іншими учнями, а з собою «у минулому». Цікаво,
що нагороди та покарання за успішність педагог
вважав за потрібне відмінити «як такі, що збуджують нездорові інстинкти дитячої природи» [2, c. 63].
М.В. Чехов, як і П.Ф. Каптерєв, був проти бальної системи оцінювання знань. Він вважав, що учні
дивляться на відмітку, як на плату за їх працю. А де
є плата, там є і конкуренція, і свавілля роботодавця.
У таких відносинах можуть виявлятися такі негативні прояви: студенти торгуються за оцінку; жаліються, що їх праця недостатньо оцінена; намагаються представити свою роботу такою, яка варта більшої оцінки; можуть обдурити, щоб отримати більшу
плату (відмітку). Це призводить до того, що студенти намагаються виглядати встигаючими, а не бути
такими. Якщо, на думку вченого, студент випадково
потрапив у розряд «двієчників», то йому дуже важко
виправити своє становище. А це може привести до
інших неприємностей: залишитися на «другий рік»,
розлучитися з друзями, викликати гнів батьків,
отримати удар по самолюбству тощо. Це, у свою
чергу, веде до нервового напруження, яке дуже втомлює учнів, а почуття страху приходить на зміну

спокою, без якого неможливо здійснювати розумову
діяльність. До того, завжди знайдуться учні, які будуть незадоволені своїми відмітками, а такі випадки
тягнуть за собою переконання у несправедливості
вчителя.
Вчитель повинен вести відмітки про заняття учнів
не лише для своєї пам’яті, а й для того, щоб більш
уважно ставитися до учня. Батькам потрібно надавати інформацію про: ступінь засвоєння матеріалу та
існуючі прогалини; ступінь засвоєння навчальних
навиків; відношення учня до предмету та занять.
Так, як і П.Ф.Каптерєв, педагог вважав, що не
можна порівнювати успіхи різних учнів, тому пропонує нову систему оцінки, яка повинна показувати
ступінь засвоєння предмета одним і тим самим учнем протягом року чи декількох років й зміни у його
відношеннях до предмету та занять. Система Н. Чехова полягає у наступному: відгуки робити кожної
чверті; якщо відгуку немає, значить питання ще вивчається; відгуки робляться для викладачів, а не
учня чи його батьків; для батьків робиться витяг з
відгуку стосовно питань, які, на думку педагогічної
ради, потрібно до них донести; надалі відгук викладач може виправляти, якщо знайде помилки. Форма
відгуку повинна бути вільною і має прагнути не до
оцінки чи осуду учня, а вказувати на сутність недоліків, точно визначити коло питань, які учень не
засвоїв.
ВИСНОВКИ. Розглянувши погляди видатних діячів ХІХ століття щодо проблеми гуманізації взаємовідносин педагогів та студентів у процесі контролю знань, ми можемо упровадити їх здобутки у сучасну навчальну практику:
1) поважати особистість студента;
2) сприяти всебічному розвитку студента;
3) навчаючи, виховувати студентів;
4) приділяти особливу увагу роботі студента
протягом семестру / року;
5) при проведенні іспиту створювати сприятливу атмосферу для розкриття знань, умінь і навичок
студентів;
6) враховувати індивідуальні особливості студента при проведені контрольних заходів;
7) простежувати динаміку успіху чи неуспіху
студента протягом певного часу, а не порівнювати
студентів між собою.
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THE PROBLEM OF HUMANIZATION OF THE RELATIONSHIP OF TEACHERS AND STUDENTS
IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONTROL IN THE VIEWS OF PROMINENT FIGURES
OF THE ХІХ CENTURY
I. Kuznetsova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraina. E-mail: kuznetsoff.inna@yandex.ua
The paper deals with the actuality of the problem of humanity and humanization in the relationship of teachers and
students during the knowledge control. The author refers to the views of prominent scholars of the nineteenth century:
M. Pyrogov, K. Ushynskyi, V. Stoyunin, D. Mendeleev, H. Alchevska, P. Kapteryeva, M. Chekhov and examines how
they consider the issue of examinations, its feasibility, attitude to the students taking into account their individual characteristics during exams and so on. According to the analysis of the views of representatives of educational thought of
the nineteenth century it has been made a conclusion about relevance of their achievements in the application of modern
educational practices. It has been suggested that the following way to ensure humanization of relationships of teachers
and students in knowledge control as respect the personality of the student, promote the comprehensive development of
students, pay special attention to the work of a student during the semester or academic year, during the exam to create
a favorable atmosphere, take into account the psychological characteristics of students when carry out control measures
to compare the dynamics of success or failure of the student for a particular period of time but do not compare students
to each other and so on.
Key words: humanism, humanist approach, control of knowledge, psychological characteristics.
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УДК 373.31 (430)
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ РІДНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ
В. А. Левицька
Національний університет водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, Україна. E-mail: mail@nuwm.edu.ua
Характеризуються головні аспекти професійної підготовки вчителя рідної мови у старшій школі Польщі в
контексті формування європейських стандартів освіти. Сьогодні підготовка вчителів-словесників набуває особливого значення з огляду на глобалізаційні та інтеграційні процеси, наслідком яких може стати виникнення
гібридної світової культури, втрата національних традицій та мов у Європі. Нині свідченням цього є зниження
мовної грамотності населення провідних європейських країн, позаяк рідна мова та література є не лише засобами здобуття освіти, а й невід’ємною частиною її змісту. Саме тому в новій парадигмі розвитку вищої освіти
зарубіжних країн чільне місце належить удосконаленню професійної підготовки вчителів рідної мови, зростанню професійної компетентності педагогів у контексті діалогу культур. Перед сучасною школою і вчителем
стоїть важлива проблема – викликати інтерес до навчання в цілому, а особливо до вивчення рідної мови через
підвищення внутрішньої мотивації школярів. Учитель повинен бути так налаштований, щоб кожен учень мав
мотивацію на успіх.
Ключові слова: європейський вимір освіти, мовна освіта, вчитель рідної мови, підготовка вчителясловесника, професійна компетентність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасна ситуація,
пов’язана з глибоким і системним реформуванням
освітньої системи Польщі, вимагає перегляду, переосмислення та якісного оновлення всіх ланок оволодіння рідною мовою в рамках шкільної програми як
значущим компонентом освіти кожної людини.
Актуальною є необхідність створення ефективної
шкільної мовної освіти шляхом реформування й
оновлення традиційної.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рівень освіти в Польщі – один з найкращих у порівнянні з країнами постсоціалістичного табору.
Польща пропонує дуже великий вибір освітніх послуг. Після вступу в Європейський Союз ця країна
адаптувала свою систему освіти до європейських
стандартів та приєдналась до Міжнародних норм
класифікації освіти (ICSED). Дипломи провідних
польських вищих навчальних закладів визнаються
всіма країнами Європи та Америки.
Реалізація у вищій освіті Польщі ідей Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи щодо підготовки сучасних учителів вимагає формування
фахівців нової генерації, здатних до активного життя та ефективного виконання своїх професійних
функцій [1–6].
Сучасна система вищої освіти в Польщі характеризується як консервативним збереженням національних виховних традицій, так і інтенсивною модернізацією, курсом на інтеграцію в європейський освітній простір. У Польщі ухвалено низку законів,
спрямованих на захист чистоти польської мови,
зокрема суржик заборонено законом. На підготовку
юних громадян, свідомих «своєї приналежності до
європейської спільноти, з європейським відкритим і
демократичним менталітетом», – як стверджують
К. Хиц і А. Василюк [5], спрямована вся діяльність
сучасної реформованої польської школи. Замість
транслювання учням енциклопедичних академічних
знань першочерговий акцент робиться на навичках і

вміннях, необхідних для життя й успішної діяльності в демократичній Польщі. Важливим аспектом
освітньої реформи є зміна практично всіх програм
навчання у школах, гімназіях, збільшена кількість
годин на вивчення польської мови і культури, історії
і засад діяльності суспільства, домінування інтегрованого навчання.
Серед українських науковців, які досліджували
різні аспекти професійної освіти Польщі, варто назвати такі імена: А. Василюк, Л. Гриневич, С. Когут,
Н. Ничкало, Л. Юрчук. Важливими є також праці з
питань підготовки вчителів у вищих навчальних
закладах України і Польщі А. Василюк, М. Євтуха,
І. Зязюна, Х. Квятковської, І. Ковчиної, Т. Левовицького, І. Мищишин, М. Тадеєвої.
Підготовка нового типу вчителя, здатного виконувати свої професійні обов’язки в мобільній, демократичній та гуманістичній педагогічній системі –
основне завдання всіх вищих педагогічних закладів
Польщі.
Перехід до нових стандартів компетентнісноорієнтованої освіти зумовлює реалізацію інноваційних підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника. Такий фахово-компетентний
педагог викладає предмети з урахуванням найновіших досягнень лінгвістики і літературознавства,
логічно, послідовно, відповідно до норм літературного мовлення формує творче, аналітичне мислення,
філологічний смак учнів, розвиває в них прагнення
пізнавати філософію слова, потребу й уміння самостійно поповнювати свої знання, здійснює дослідницькі пошуки в галузі філологічних, психологопедагогічних наук, мобільний до прийняття різних
нововведень і найбільш оптимальних рішень.
Цілісна система навчання, обов’язковими складовими якої виступають фундаментальність, глибина, інтелектуальна і практична спрямованість, особистісно- і професійно-орієнтовний характер, має
бути спрямована на формування його лінгвістичної,
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мовної, комунікативної, фольклорної, літературної,
культурознавчої, педагогічної, психологічної, методичної, інформаційної, дослідницької компетенцій.
У середовищі польських освітян побутує думка, що
навчально-методичне
забезпечення
соціальногуманітарної, філологічної, психолого-педагогічної
підготовки, призначене для подання студентам готових знань, не відповідає вимогам часу. Тож важливості набуває перехід до продуктивної освіти,
орієнтованої на розвиток мотиваційної сфери, творчого мислення особистості. Варто зазначити, що у
ВНЗ Польщі, як справедливо стверджує О. Семеног
[3], отримала поширення концепція формування
компетентного спеціаліста, основна ідея якої – досягнення майбутніми вчителями професійних умінь і
навичок, акцент на індивідуальний підхід, розвиток
самоорганізації, саморозвитку і самовдосконалення,
спеціалізація не тільки з урахуванням обраного
навчального предмета, а й специфіки навчального
закладу, де працюватиме фахівець.
Дослідниця І. Ковчина [1] наголошує на пошуку
польськими методистами відповідних знань і вмінь,
необхідних для вчителя майбутнього. Соціокультурна реальність, вважає науковець, робить актуальною потребу в діловому спілкуванні, мобільному
прийнятті важливих рішень, у толерантності, здатності відгукнутися на дитячу радість і горе; у вихованні учнів у дусі гуманізму, справедливості, моральності, на ідеях демократизму.
На думку І. Мищишин, намагаючись наслідувати
європейські реформи, система підготовки вчителів у
Польщі вже сьогодні зрікається технологічного
характеру і набуває ознак моделі функціональної та
професійної майстерності, у якій процес підготовки
вчителя є не ремеслом, а мистецтвом, що характеризується переживанням, креативністю, рефлексією над
практикою, правом на помилку. Учитель, що має
стати провідником у світі вартостей, «батьком чужих
дітей» (Я. Корчак), повинен володіти такими рисами:
емпатія, наполегливість, турботливість, раціональність мислення, професійна компетентність, педагогічний оптимізм, відповідальність, демократичне
ставлення до учнів, особиста культура [2].
Серед пріоритетних завдань сучасної освіти значне місце належить підготовці вчителів, оскільки
педагог був, є і залишається головною дійовою особою, покликаною реалізувати її цілі. Таким чином,
модель
сучасного
європейського
вчителясловесника можна окреслити як вчителя, котрий
повинен мати «Я-образ», що поєднує європейську і
національну ідентичність, має розвинену самосвідомість, підвищену самооцінку, самоповагу, володіє

стійкою системою мотивів і потреб постійно вдосконалювати свій фах, здатний адаптовуватися до
постійних змін, адекватно оцінювати ситуацію і
приймати правильні рішення. Позитивно сприймаючи досвід зарубіжних країн, сучасні зарубіжні
технології в підготовці фахівця-cловесника, освітні
процеси, що відбуваються в Україні, насамперед
мають враховувати національні особливості [4].
Сучасні вчителі мають бути готовими до змін та
вдосконалення навчально-виховного процесу, розробки нових технологій підвищення якості освіти та
здатними своєчасно їх освоювати.
ВИСНОВКИ. Сьогодні перед учителями Польщі
поставлено надзвичайно складне завдання, а саме:
підготувати молоде покоління, яке спроможне бути
успішним, здатним співпрацювати й ефективно
взаємодіяти з іншими. Люди, котрі вирішуватимуть
такі питання, не можуть мотивувати своє професійне самовизначення лише покликанням, емоціями чи
високими ідеалами. Для повноцінної професійної
мотивації вчителів необхідне підняття престижу
їхньої праці та відповідної сатисфакції у системі
матеріального забезпечення. Системи освіти Польщі
та України мають подібні проблеми. Тому досвід їх
вирішення у Польщі можна запозичувати й творчо
використовувати у вітчизняній освітньо-виховній
сфері.
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THE INCREASE OF THE ROLE OF MOTHER TONGUE TEACHER AT SENIOR SCHOOL IN POLAND
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The major aspects of professional preparation of teacher of the mother tongue and teacher of foreign languages are
characterized in the article, mainly English, at senior school of Poland in the context of forming of the European
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standards of education. Today preparation of teachers-philologists takes on the special significance taking into account
globalization and integration processes, investigation of which the origin of hybrid world culture, loss of national
traditions and languages, can become in Europe. Presently the certificate of it is a decline of linguistic literacy of
population of the leading European countries, as the mother tongue and literature is not only facilities of receipt of
education but also inalienable part of its maintenance. For this reason in the new paradigm of development of higher
education of foreign countries a main place belongs to the improvement of professional preparation of teachers of the
mother tongue, growth of professional competence of teachers, in the context of dialog of cultures. An important problem stands before modern school and teacher – to cause interest to the studies on the whole, and especially to the study
of the mother tongue through the increase of internal motivation of schoolboys. A teacher must be so adjusted, that
every student had motivation on success.
Key words: European measuring of education, linguistic education, teacher of the mother tongue, preparation of
teacher-philologist, professional competence.
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УДК 351.361
ЯКИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК У СФЕРІ СТАНДАРТІВ ПОТРЕБУЄ РИНОК: ВІДПОВІДЬ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О. В. Кондрашова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, Кременчук, 39600, Україна. E-mail: olgakondrat@meta.ua
Розглянуто актуальні питання професійної підготовки менеджерів організацій у контексті глобалізації і стандартизації. Автор визначає високу динаміку оновлення знань і концепцій управління організаціями в світовій
практиці. Висвітлено основні підходи до підготовки майбутніх менеджерів та презентовано український досвід
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з пілотування та впровадження
нового спецкурсу “Основи стандартизації” в навчальні програми для майбутніх менеджерів. Дослідження фокусується також на таких питаннях: як в національних навчальних закладах організована підготовка з питань
стандартизації (на прикладі менеджерів організацій), чи потрібні навчальні програми зі стандартизації. І на заключення, авторка статті оцінює отримані результати та висловлює свою думку стосовно проблеми, що досліджується.
Ключові слова: менеджери організацій, стандарти, навчання стандартам.
АКТУАЛЬНІСТЬ. В епоху глобалізації спостерігаються процеси, які докорінно змінюють ринок, і
метою багатьох світових процесів, що охоплюють
різні сфери розвитку суспільства, у тому числі й
сферу професійної освіти, стає питання щодо уніфікації вимог як до процесів і процедур діяльності, так
і до компетенцій фахівців. Тому питома увага як на
глобальному, так і національному рівнях приділяється, з одного боку, стандартизації професійної
підготовки фахівців різних галузей. А з іншого боку,
все голосніше та впевненіше мова йде про вимоги
ринку праці до знань та навичок в області стандартів
[1, 2]. Це зумовлено тим, що процеси глобалізації
свідчать про постійне зростання важливості стандартів як нового засобу конкурентної боротьби. Тому
актуальність теми нашої статті щодо дослідження
стану проблеми професійної підготовки менеджерів
організацій у контексті глобалізації і стандартизації
обумовлена
потребою
розвитку
суспільноекономічних відносин.
Метою роботи є обґрунтування потреб у навчальних програмах зі стандартизації та порівняння
досвіду організації підготовки студентів з основ
стандартизації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Суттєвий інтерес для даного дослідження становлять праці, які досліджують проблеми освітніх
У ході дослідження визначено високу динаміку
оновлення знань і концепцій управління організаціями в світовій практиці. Професійні спільноти активно розробляють або послуговуються визнаними
стандартами, які уніфікують вимоги до процедур і
процесів у різних галузях. Так, відомі Міжнародні
стандарти
бухгалтерського
обліку
(МСБО)
(http://libr.org.ua/book/90/2639.html), стандарти професійної діяльності HR-менеджерів, розроблені американським
інститутом
Certification
Human
Resources
Institute
(CHRI)
(http://hrforum.ua/
navchannaya-ta-sertifikatsiya/).
Деякі стандарти активно впроваджуються на міжнародному та національному рівнях, а саме: Про-

фесійні стандарти менеджменті та лідерства NOS,
які відповідають і узгоджені зі стандартами ISO;
Національні освітні технологічні стандарти і показники діяльності для учнів, учителів, адміністраторів,
США (National Educational Technology Standards –
NETS; Performance Indicators for Students, 2007,
Performance
Indicators
for
Teachers,
2008;
Performance Indicators for Administrators, 2009) [3];
єдині європейські стандарти для оцінки ІКТкомпетентностей, створені європейською спільнотою за участю «Qualifications and Curriculum
Authority», 2006 рік [там само, с. 32]; стандарт Австралії для Тихоокеанського регіону з оцінювання ІКкомпетентностей, який інтегрує міжнародний досвід
з тематики й орієнтується на широку громадськість
(https://www.det.nsw.edu.ua/reviews/macqt/comppro.htm)
стандарти
ЮНЕСКО
щодо
оцінки
ІКкомпетентностей [3, 33–35] тощо. Стандарти діяльності (професійні) впроваджуються й в інших галузях.
Проте теоретичний аналіз дає змогу підтвердити,
що професійні спільноти все ще зазначають відсутність єдиних вимог до професійного та освітнього
рівня фахівців у різних галузях, наприклад, відсутність професійних стандартів діяльності менеджерів
комерційних організацій, внутрішніх аудиторів тощо.
Міжнародна федерація користувачів стандартів
(МФКС), яка об’єднує великі промислові ком-панії,
у 2014 році підготувала керівництво з метою оприлюднити, які аспекти/знання стандартів необхідні на
різних рівнях (у різних підрозділах) в компаніях [1].
З’ясовано, що майже всі робітники компаній від
топ-менеджмента до маркетингових або торговельних агентів повинні мати, принаймні, загальне уявлення про стандарти. Наприклад, за МФКС найвища
посадова особа компанії та топ-менеджмент повинні
мати “суттєві знання” щодо необхідності відповідності стандартам і регламентам; щодо стратегій у
сфері стандартизації; ролі бізнес-асоціацій у розробці стандартів; стандартів і систем управління компанією тощо [там само]. Слід відзначити також: під
час семінару-тренінгу ЄЕК ООН “Workshop on
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standardization management” (ENECE, 20–21 March
2012, Valencia, Spain) було оприлюднено результати
дослідження, проведеного в Німеччині у 2010–2012
рр., а саме: посади зі словом стандарт у назві включали в себе 39 % основних обов’язків менеджерів [2].
На вимогу часу ЄЕК ООН провела моніторинг
існуючих програм з стандартизації і запропонувавла
“Типову навчальну програму зі стандартизації”.
Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського вивчив основні підходи
до підготовки майбутніх менеджерів і долучився до
пілотування та впровадження нового спецкурсу
“Основи стандартизації” в навчальні програми для
майбутніх менеджерів. Цей досвід дав позитивні
результати.
ВИСНОВКИ. Таким чином, в епоху глобалізації
можна визнати високу динаміку оновлення знань і
концепцій управління організаціями. Нагальними
стають питання створення «критичної маси» освічених менеджерів організацій, які володіють компете-

нціями з питань стандартів на рівні стратегічних та
операційних менеджерів. У ході дослідження відслідковано характер змін у вимогах до компетентностей менеджерів різних рівнів управління, що стало
підґрунтям для проведення пілотного впровадження
навчального курсу з основ стандартизації для майбутніх менеджерів організацій з метою удосконалення роботи менеджерів різних галузей і напрямків
діяльності.
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УДК 37.013
ПРОВІДНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ
ВИЩОЇ ШКОЛИ
В. В. Лаппо
Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
вул. Лисенка, 8, м. Коломия, 78200, Україна. E-mail: www33@i.ua
Роботу присвячено проблемам розвитку духовних потреб студентів, які є передумовою формування усталених духовних цінностей. На підставі теоретичного, структурного аналізу визначено поняття «духовні потреби»
як комплексне явище, його особливі функціональні ознаки. Уточнено етапи, організаційні форми, методи і засоби, що забезпечують виховний вплив на духовну сферу особистості студента. Підкреслено важливість комплексного виховного впливу на емоції, світогляд, спосіб і якість життя, цінності особистості у студентському
віці. З’ясовано, що виховання духовних потреб студентів полягає у підготовці фахівця, який прагнутиме до
кращих зразків моральної поведінки, здатного приймати моральні рішення, готового до активної роботи над
духовним самовдосконаленням. Оптимізація вже сформованих та виховання нерозвинутих духовних потреб
студентів передбачає: підвищення культури етичного мислення, забезпечення позитивної мотивації до самовдосконалення, включення у процес взаємодії з оточенням, стимулювання до вияву почуття глибокої сердечної
прихильності, здійснення морального вчинку. Автор статті наголошує на потребі спеціального педагогічного
супроводу й створення виховних програм спрямованих на вдосконалення процесу формування духовних потреб особистості у період професійного становлення.
Ключові слова: духовні потреби, професійна підготовка, педагогічний супровід, виховна робота ВНЗ, форми організації виховання, методи виховання, духовне самовдосконалення.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Реформування освітньої парадигми вищої школи України передбачає
забезпечення умов для професійного становлення
особистості та вдосконалення її духовної царини.
Позаяк розвиток інтелектуальних, моральних, творчих якостей майбутнього фахівця сприяє якомога
кращому виконанню професійних завдань і формує
стале відчуття задоволення своєю працею. Розвиток
особистості детермінує діяльність, в тому числі,
професійну. Вона ж є і засобом формування суб'єкта
діяльності, може стати потребою, ціллю, цінністю і
смислом життя. Професійну діяльність визначають
як цілеспрямовану діяльність суб'єкта, в якій до
нього ставляться певні вимоги, що стають стимулами для розвитку особистості.
Історичний досвід й сучасні наукові дослідження
засвідчують – духовний світ особистості є провідною передумовою професійної зрілості особистості.
Лише високо розвинута духовність вирізняє визначних представників різноманітних професій, що своєю працею посприяли цивілізаційному і культурному поступу людства.
Дослідники проблеми інтеграції духовного і
професійного вважають, що предметом вивчення
мають стати особливості внутрішнього світу людини, її самосвідомість і суб'єктивні шляхи сходження
до духовних вершин буття. Отже, духовність постає
підґрунтям саморозвитку і самореалізації людини –
зверненням до вищих ціннісних інстанцій конструювання особистості.
Розвиток і самореалізація духовного «Я» суб'єкта
починається тоді, коли він усвідомлює необхідність
визначення для себе того, як конкретно він повинен
розуміти загальнолюдські духовні цінності (наприклад, істину, добро, справедливість, толерантність).
Мотиваційною основою психологічної готовності до засвоєння духовних цінностей є духовні потре-

би суб'єкту. К. Ясперс вважає, що: «духовні потреби
– це прагнення до пізнання певного стану буття і до
присвячення себе тому стану, який проявляється в
цінностях: релігійних, естетичних, етичних чи таких, які належать до поглядів суб'єкта на істину і які
переживаються як абсолютні» [1–5]. Отже, духовноціннісне становлення особистості не можливе буз
усталеної системи духовних потреб.
Метою дослідження є визначення теоретичних
передумов і провідних чинників організації виховної роботи ВНЗ у справі оптимізації духовних потреб сучасного студентства.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Духовні потреби відображають складну психічну реальність, витоки якої слід шукати у глибинному смислі вчинків людей. Така інтерпретація сутності духовних потреб дає змогу виділити в їх структурі два
провідні компоненти:
1) рецептивний (можливість сприймання духовних цінностей, емоційне ставлення до них, задоволення від побаченого, почутого);
2) продуктивний (виявляється у творчості, духовній діяльності, створенні духовних цінностей).
Аналіз різноманітних підходів до визначення духовності (Т.В. Артамонова, В.П. Ляхоцький,
Н.І. Караульна, А.А.Мельниченко, В.Ф. Москаленко, І.В. Пиголенко, П.В. Симонов, Г.С. Шевченко)
дозволяє розглядати означену категорію як процес
зумовлений нейродинамічною організацією людини,
спрямований на добро, моральність, альтруїзм
[1]. Водночас існує й інша інтерпретація, згідно якої
духовність – це внутрішнє життя суб’єкта, його
почуття, думки, погляди, стосунки, що спрямовані
на усвідомлення та засвоєння Істини, Добра і Краси
[2].
На підставі викладених узагальнень, духовну потребу можна охарактеризувати як специфічну фор-
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му самореалізації особистості, що пов’язана з її
світоглядом, свідомістю, співчуттям; як первинну
детермінанту активності особистості, що відрізняється цілісністю рецептивного та продуктивного
структурних компонентів і виявляється в практичній
духовній діяльності.
Дослідження сутності духовних потреб, їх ролі у
формуванні особистості студента як майбутнього
фахівця, визнання можливості цілеспрямованого
педагогічного впливу на його особистість надають
підстави до окреслення визначальних чинників
формування духовних потреб:
духовні потреби виховуються під впливом
суспільних відносин та цінностей;
студент сприймає, засвоює потреби через
усвідомлення, оцінку потреб мікросередовища –
малих соціальних спільностей, членом яких він
виступає;
визначальну роль при цьому відіграє особистісне референтне оточення, насамперед сім’я, академічна група, гурток за інтересами, спортивна секція тощо;
при формуванні духовних потреб важливою
є орієнтація на духовні цінності людства, стимулювання самоцінних форм активності; цілеспрямоване
послідовне моделювання ефекту катарсису; створення розвиваючих завдань, які ведуть до самостійного відкриття, до духовної діяльності.
Означені чинники вимагають розробки процесуальної моделі формування духовних потреб студентів, структуру якої утворюватимуть три взаємопов’язані змістовні компоненти в певній логіці та
послідовності їх реалізації: від сприймання інформації, через її інтерпретацію до активної творчої,
моральної та пізнавальної діяльності. При цьому
необхідна циклічна повторюваність даних елементів, що на кожному етапі мала б тенденцію до
ускладнення та нового якісного виразу.
Формування духовних потреб має катарсичну
основу, позаяк орієнтоване на сприйняття різноманітних почуттів, явищ духовного життя. Починаючи
з юнацьких років, свідомість людини має образноемоційний характер, тобто вже до початку навчання
у особистості студента є база для переживання стану
духовного очищення. Отже, регулювання контрасних духовних станів – умова ефективного формування духовних потреб.
Процес формування духовних потреб в умовах
ВНЗ повинен складатися з трьох етапів.
1 етап – орієнтаційно-спонукальний, що передбачає підготовку викладачів, насамперед кураторів
академічних груп, до формування у студентів загальної установки на зацікавленість та позитивне ставлення до свого духовного зростання. На цьому
етапі варто створити творчу групу психологів та
педагогів, які запропонували б колегам розроблені
ігрові та навчальні програми морально-духовного
виховання.
2 етап – оволодіння засобами оптимізації стосунків між викладачами та студентами, збагачення
духовного осередку академічної групи, цілеспрямо-

вана спільна діяльність з метою формування духовних потреб, надання студентам можливості (на підставі індивідуальних духовних вражень та емоційночуттєвих переживань) формулювати власні судження,
впливати на загальну духовну атмосферу своєї групи.
На цьому етапі доцільно проводити години академнаставника за тематикою: «Осмислення сенсу життя»,
«Доброта й милосердя», «Що таке справжня шляхетність?», «Кожна людина цікава і цінна», «Гра, що
вчить, як стати розкутим» тощо.
3 етап – перевірка на ефективність засобів педагогічної діяльності спрямованої на формування
духовних потреб студентів. Задля цього психологи
спільно з кураторами академічних груп повинні
укласти розробити спеціальну програму духовного
розвитку кожного члена академічної групи.
Програма спрямовується на підготовку студентів
до життя в соціумі через надання їм максимальних
можливостей для визначення власних духовних
потреб. Предметом особливої уваги має стати забезпечення пізнавальних інтересів особистості, духовне
керівництво повсякденним спілкуванням, діяльністю у сфері смисложиттєвих цінностей, пов’язаних з
процесами культурного самовдосконалення.
Реалізація означеної моделі формування духовних потреб особистості студента в осередку вищої
школи уможливлюється за дотримання низки умов:
гуманітаризація навчально-виховного процесу всіх напрямів навчання;
інтенсифікація культурного життя, насичення її культурними заходами, до яких би залучалось
якнайбільше студентів, викладачів і співробітників;
поєднання
зусиль
професорськовикладацького складу, діячів культури, представників мистецької і наукової еліти у плануванні та проведенні різноманітної поза аудиторної виховної
роботи;
Саме позааудиторна виховна робота має створювати комфортну атмосферу для неформального спілкування, стимулювати студентів і викладачів до
взаємообміну духовним досвідом, формувати відчуття причетності до професійного середовища.
ВИСНОВКИ. З-поміж усталених форм означеного різновиду виховної роботи в контексті формування духовних потреб особливої значущості набувають:
1) участь студентів у внутрішньо інститутському самоврядуванні;
2) цілеспрямована пропаганда різних форм
спілкування з одногрупниками, куратором, викладачами, досвідченими фахівцями, що досягли значних
успіхів у професійній діяльності;
3) створення стимулів до розумової праці в
межах обраної професії: конкурси, олімпіади, інтелектуальні ігри;
4) розробка академічного кодексу поведінки;
5) відродження та розвиток традицій, що відображають історію і дух навчального закладу, систему цінностей, повагу до наукових здобутків, а також
до осіб, які створювали, розвивали наукову, освітню, матеріальну базу ВНЗ;
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6) формування іміджу «справжнього студента»
здатного гідно представляти свій навчальний заклад.
Освітнє середовище в навчальному закладі – це
індивідуально-розвиваючий феномен. Адже саме в
ньому акумулюються наукові, освітні, етичні та
естетичні здобутки минулих поколінь викладачів і
студентів. Перебування в ньому нового покоління
студентів має збагати їх не лише професійними
знаннями та вміннями, а й спонукати до особистісного духовного самовдосконалення.
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THE IMPORTANT BASIS OPTIMIZATION SPIRITUAL NEEDS OF STUDENTS
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vul. M. Lysenka, 8, Kolomyia Ivano-Frankivsk region, 78200, Ukraine. E-mail: www33@i.ua
The article investigates the education of students of spiritual needs. It is a theoretical and structural analysis of the
concept of spiritual needs. This concept is fundamental special functional features of regulatory, performance, dynamism, complexity, consistency. This concept is realized through various forms, methods and means of the educational
process in its implementation is an influence on emotions, outlook, image and quality of life, readiness for the spiritual
development of the individual and society. The purpose of education is the spiritual needs of students in the training of
specialists capable of ethical thought, exercise moral choice, to make moral decisions; ready for active work on spiritual
self-improvement. It was found that the task of educating the students of spiritual needs, regardless of specialty and
directions of training involves improving the culture of ethical thinking, providing positive motivation for selfimprovement; inclusion in the process of interaction with the environment for the formation of the ability to display
feelings of deep affection of the heart, the implementation of the moral act. The article explains the thesis on the need
for pedagogical accompaniment and special educational programs aimed at improving the process of formation of spiritual needs sphere of the individual student.
Key words: spiritual needs, professional training, pedagogical accompaniment, educational work of high school,
forms of education, methods of education, spiritual self-improvement.
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УДК [378.14:61](09)(477)
ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Т. В. Лутаєва
Національний фармацевтичний університет
вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна. E-mail: tanya_lutaeva@list.ru
На основі вивчення історико-педагогічних джерел проаналізовано особливості інтеграції науки та освіти в
харківській вищій медико-фармацевтичній школі у період ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: інтеграція науки та освіти, університет, науковець, наукове товариство.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Умовою розвитку
вітчизняної вищої медико-фармацевтичної школи є
врахування теорії та практики організації вищих
навчальних закладів імперської доби, що продукували професійно орієнтовану науково-педагогічну
еліту.
Мета роботи – проаналізувати особливості інтеграції науки та освіти в харківській вищій медикофармацевтичній школі у період ХІХ – початку ХХ ст.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Становлення
Харківської
вищої
медикофармацевтичної школи пов’язане з Імператорським
Харківським університетом (далі: Харківський університет, університет). Організація діяльності Харківського університету, який було відкрито у 1805 р.,
відбувалася під впливом європейських моделей університету, більшою мірою характеристик німецької
моделі. Провідною ідеєю німецької моделі університету була єдність навчального процесу і наукового дослідження, спрямована на вдосконалення змісту і методів навчання, формування творчої індивідуальності майбутніх дослідників.
Історико-педагогічні джерела свідчать, що Харківський університет з початку функціонування
сприймався як навчальний та науковий центр Харківської губернії Російської імперії. Майбутніх спеціалістів для медико-фармацевтичної галузі готували на відділеннях: лікарських і медичних наук та
фізико-математичних наук (з 1835 р. на медичному
та фізико-математичному факультетах) [1–4].
В університетських статутах були відсутні статті,
що визначали права та обов’язки професорськовикладацького складу навчальних закладів у галузі
наукової діяльності. Взаємини між державою і науковцями університетів обмежувалися переважно
науково-атестаційними справами в процесі посадових призначень і переміщень. Науково-дослідницька
діяльність була необов’язковою і добровільною,
якщо вона виходила за межі педагогічного процесу
та жорстко регламентованою міністерськими програмами в разі зайняття наукою в межах держзамовлень [2]. Для підпорядкування науки контролю з
боку чиновницького апарату ще в першій половині
ХІХ ст. було створено вчені комітети міністерств і
відомств. Серед них найвпливовішим був вчений
комітет Міністерства народної освіти. Він розглядав
пропозиції щодо проведення експедицій, відряджень
територією Російської імперії та за кордоном з відповідним фінансуванням.

Організації науково-дослідної роботи в Харківському університеті на етапі становлення навчального закладу сприяло залучення до його кадрового
складу іноземних вчених. Серед фахівців медичного
та природничого спрямування Харківського університету, які вплинули на інтеграцію в навчальному
закладі науки та освіти, слід відзначити Ф. Гізе,
Л. Ванноті, В. Дрейсіга, Ф. Делявіня, Г. Корітарі
[3].
У процесі становлення та розвитку харківської
медико-фармацевтичної школи, науковці-медики та
природознавці Харківського університету приймали
участь у популяризації наукових знань, підготували
до друку та видали низку підручників та навчальних
посібників, що сприяли ефективній організації підготовки
майбутніх
фахівців
для
медикофармацевтичної галузі у ХІХ – на початку ХХ ст. У
цих виданнях знаходили відбиток як результати розвитку певної галузі світової науки так і результати
науково-дослідної роботи авторів.
Інтеграції навчальної та наукової роботи майбутніх медиків (фармацевтів) у Харківському університеті сприяло створення та збільшення на базі факультетів навчально-допоміжних установ (ботанічний сад, ботанічний інститут, спеціалізовані кабінети, лабораторії, клініки та ін.), на базі яких організовувалися практичні заняття, виконувалися науководослідні роботи студентів під керівництвом викладачів [3; 4].
Важливим завданням Харківського університету
з самого початку його діяльності була підготовка
професійних кадрів науковців, зокрема для вищої
медико-фармацевтичної освіти.
За Університетським Статутом 1863 р. було започатковано своєрідний інститут «професорських
стипендіатів», що дав університетам можливість
мати більше кандидатів для приготування до професорського звання. Кандидатури для підготовки до
професорського знання відбирали серед тих випускників Харківського університету, які закінчували
університет з дипломом І ступеня і мали здібності та
бажання до наукової роботи. Саме вони під керівництвом кваліфікованих професорів готували магістерську дисертацію, до захисту якої потрібно було
скласти магістерські іспити [1]. Передбачалося відправлення професорських стипендіатів за кордон
для подальшого удосконалення. За Статутом
1884 р., закордонні стажування молодих учених розглядалися одним з шляхів вдосконалення системи
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наукової атестації. Результати поїздок за кордон
надавалися в Міністерство народної освіти для публікації в «Журнале Министерства народного просвещения». Звіти також публікувалися в періодичних виданнях університету. У зазначений період
дослідження вчених, проведені під час стажування
за кордоном, наукових відрядженнях, під час роботи
над дисертаціями, монографіями і т.п., знаходили
втілення в навчально-виховному процесі, в курсах
лекцій, навчальних планах, планах семінарів і практичних занять тощо.
На початку ХХ ст. були опубліковані ювілейні
видання, присвячені історії медичного та фізикоматематичного факультетів Харківського університету [3; 4]. Висвітлюючи науковий потенціал вищої
медико-фармацевтичної школи, особливу увагу автори звертали саме на інтеграцію науки та освіти,
повідомляли про наукові здобутки вчених та сумісну науково-дослідну роботу викладачів та студентів.
Науково-дослідна робота майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі організовувалася на відповідних факультетах Харківського університету
згідно до наукових інтересів викладачів й мала проблемний та практико-орієнтований характер.
Система стимулювання студентів до наукових
досліджень (премії, публікації результатів досліджень, рекомендації науковців щодо можливої подальшої наукової кар’єри майбутніх фахівців та ін.)
зумовлювала інтерес молоді до науки. Проведений
науковий пошук дозволив встановити ряд іменних
стипендій для майбутніх медиків і фармацевтів. Серед них: за кращу наукову роботу в галузі хірургії
імені В. Грубе, за кращу роботу з бактеріології і взагалі природничих наук імені Л. Ценьковського, за
кращу роботу з природничих наук ім. А. Павловського, В. Черняєва [3–5].
Роботи деяких студентів, що були виконані на
базі клінік та в лабораторіях, становили значний
науковий інтерес і друкувалися в «Записках Императорского Харьковского университета» поряд з
рецензіями провідних науковців. Разом із професорами університету студенти також готували до друку
курси лекцій, альманахи, збірники науковолітературних праць, залучалися до роботи наукових
товариств тощо.
Важливим нормативним документом, що створював умови та регламентував організацію і діяльність наукових товариств, став Університетський
статут 1863 р. «До особливої переваги університету
віднесено, – зазначалось у параграфі 9, – складання
в ньому вчених спільнот, які вправляються у словесності російській та древній, а також займаються
розповсюдженням наук дослідних і точних, заснованих на достовірних началах» [1]. Включення цього пункту в розділ про способи розвитку наукової
діяльності університетів не тільки підвищувало наукову значущість і престиж товариств, а також сприяло інтеграції науки та освіти в процесі організації
освітньої діяльності, пожвавлювало діяльність студентських наукових гуртків. Усі наукові товариства

Харківського університету відігравали значну роль
у розвитку передової науки, знань, популяризації
досліджень, надавали можливість науковцям взаємодіяти з майбутніми фахівцями.
Вивчення історико-педагогічних джерел другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. свідчить про науково-дослідний характер обов’язкової позааудиторної
самостійної роботи студентів Харківського університету з низки професійно орієнтованих навчальних
дисциплін. Так, засновник наукових шкіл ембріологів, мікробіологів та альгологів Л. Ценьківський
(1822–1887) був одним з перших професорів в Російській імперії, які організували самостійну дослідницьку роботу студента з мікроскопом. Він також
виявив ініціативу щодо створення в ботанічному
кабінеті університету першої мікробіологічної лабораторії для виготовлення вакцини сибірки й залучав
студентів до процесу її виробництва.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. професор гігієни та епідеміології І. Скворцов запровадив здійснення студентами антропологічних досліджень з
наступним аналізом отриманих результатів. Звіт та
висновки про проведену роботу студенти розміщували в чотирьох особливих «Записних книжках», які
надавалися професору напередодні семестрового
заліку. Методичні поради («Пам’ятні книжки») щодо здійснення студентами наукових досліджень
друкувалися в університетській типографії. Вони
містили короткий виклад планів та методів наукового дослідження й спрямовували науковий пошук
майбутніх медиків [3].
Відомі випадки, коли викладачі ініціювали публікації наукових досліджень студентів, оплачуючи
видання за свій рахунок. Наприклад, професор
В. Крилов видав шість томів «Школьной хроники»,
в яких було викладено результати досліджень з паталогічної анатомії, здійснених студентами медичного факультету [3].
У роки Першої світової війни науковці медичного та фізико-математичного факультетів університету отримували державні завдання на термінові наукові розробки для потреб оборонної промисловості,
польової медицини, фармакології. Відомо, що хіміки університету в лабораторії органічної хімії під
керівництвом професора І. Красуського розпочали
виробництво ліків, тобто лабораторія перейшла на
наукову роботу, що мала особливо важливе прикладне значення. До науково-дослідної роботи в лабораторії залучалися студенти.
ВИСНОВКИ. Проведений науковий пошук дозволяє свідчити, що інтеграція науки та освіти в харківській вищій медико-фармацевтичній школі зумовлювалася ідеєю європейського класичного університету, в якій відображалися такі принципи організації як єдність навчання наукам з науковими
дослідженнями.
Хоча університетські статути досліджуваного
періоду не конкретизували права та обов’язки викладачів у галузі наукової діяльності, науковий напрям був невід’ємним елементом педагогічної дія-
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льності представників професорсько-викладацького
складу Харківського університету.
Інтеграції науки та освіти на медичному та фізико-математичному факультетах Харківського університету сприяли: розвиток організаційно-правової
бази університетського життя; залучення до викладацького складу іноземних вчених та вітчизняних
фахівців, які пройшли наукову підготовку на Заході;
створення та удосконалення навчально-допоміжних
установ; участь викладачів в популяризації наукових досліджень; ініціатива та діяльність викладачів
щодо організації науково-дослідної роботи студентів та посилення вимог щодо контролю їх науководослідної роботи; створення чіткої системи стимулювання студентів до наукових досліджень; пожвавлення діяльності наукових товариств та студентських наукових гуртків.
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УДК 373. 3. 036+373.3.016:7
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВОСПИТАНИЮ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Г. С. Федьков
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь
Для устойчивого развития государства необходимы сознательные и целенаправленные усилия всех субъектов учебно-воспитательного процесса, в том числе и школьного предмета «Изобразительное искусство»,
направленные на культивирование в молодёжной среде положительных духовных ценностей, которые бы служили для неё ориентирами в общении, повседневной и иной деятельности. Учебные занятия по изобразительному искусству рассматриваются нами как процесс, способствующий усвоению будущими учителями изобразительного искусства способов приобщения школьников к общечеловеческим духовным ценностям, культуре,
традициям, обычаям своего народа и культуре искусству народов других стран, к красоте природы родного
края, героическому прошлому своего народа, эстетическим, художественным, нравственным, экологическим,
этническим, патриотическим и идеологическим ценностям.
Ключевые слова: компетентность, духовность, искусство, ценности, воспитание, школьники.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Осмысление противоречивых событий, происходящих в современной молодёжной среде, приводит к необходимости
постановки вопроса о духовной безопасности Республики Беларусь, поскольку независимость страны,
её развитие и процветание возможно при условии
соответствующего уровня культуры, умственных и
нравственных сил, духовного здоровья и консолидации нации.
Целью данной работы является изучение возможностей художественно-педагогического образования в формировании компетентности будущих
учителей изобразительного искусства к воспитанию
духовности школьников.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Изучение педагогической литературы показывает, в
современном общественном сознании происходит
поворот к гуманистическим проблемам, к духовному миру человека. У педагогов возникает вопрос:
«Какого человека необходимо воспитывать и формировать в ХХI веке?». Современное представление
о нем включает доминирующее широкое образование, планетарное мышление, культурный плюрализм. Духовность понимается как такое состояние
личного сознания, которое ориентирует действия и
поступки человека во благо других людей, реализует любовь к ним. Считается, что и религиозная, и
светская формы духовности в условиях цивилизации имеют общую основу – страсть к добру как желания блага для других. Духовность представляет
собой обретаемое в жизни качество гуманистической личности. По своему характеру она (духовность) представляет собой абсолютно позитивное
свойство человеческого рода и означает гармоническое сочетание эмоционального и интеллектуального начал сознания личности [1–3]. Учёные отмечают, что низкий уровень духовности культуры учащихся чаще всего обусловлен имеющимся несовпадением духовных ценностей, которые декларируются в учебно-воспитательном процессе, с духовными
традициями субъективной культуры учащихся: се-

мейными, национальными и межличностными в
малых группах [2].
Психолого-педагогическими условиями формирования
компетентности
будущих
учителей
изобразительного искусства к воспитнию духовности школьников являются: подготовка к развитию эмоционально-чувственной сферы (эмоции,
чувства, ассоциации) и познавательных процессов
школьников (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение), волевых процессов,
приобретение ценностных знаний – эстетических,
художественных, нравственных, экологических,
этнических, патриотических, идеологических; личностно-ориентированные параметры (самоорганизация, саморегуляция, самоактуализация, самосознание на основе групповой и индивидуальной
рефлексии).
Исследование проблемы профессиональной подготовки студентов художественно-педагогических
специальностей к формированию духовной культуры школьников, с опорой на данные философии,
эстетики, психологии, педагогики, искусствознания,
привело нас к постановке и доказательству гипотезы
о том, что природно-прекрасное, искусство, народная педагогика в условиях специальным образом
организованного учебно-воспитательного процесса
могут выступать средствами формирования духовности школьников.
Готовность к педагогической деятельности учителя изобразительного искусства к формированию
духовности школьников включает когнитивный,
процессуальный и рефлексионный компоненты.
Когнитивный компонент представляет собой:
– накопление ценностных знаний;
– способность анализировать и оценивать явления действительности, действия и поступки людей с
позиций системы духовных ценностей;
– готовность эффективно использовать комплекс
мер противодействия вторжению в сознание школьников чуждых белорусскому обществу ценностей.
Процессуальный компонент:
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– способность ориентироваться в системе духовщищает, сохраняет их для будущих поколений,
ных ценностей и культивировать эстетические, хуналаживает отношения с другими народами, обучает
дожественные, нравственные, экологические, этнии воспитывает подрастающие поколения.
ческие, патриотические и идеологические ценности
Образование человека, его профессионализм во
в молодёжной среде.
многом определяют качество и количество, создаваРефлексионный компонент способствует:
емого им продукта. Вместе с тем, можно создавать в
– осознанию результатов педагогической деяизобилии и качественно материальные блага, понительности, направленной на формирование духовмать, ценить искусство и культуру в то же время
ности школьников в пределах школьного предмета
быть духовно нищим человеком, преследующим
«Изобразительное искусство»;
свои узкокорыстные цели. Подвиги наших соотече– критическому отношению к полученным рественников (А. Матросов, П. Куприянов, защитники
зультатам;
Брестской крепости и др.) показывают, что духовно
– коррекции педагогической деятельности с цебогатый человек способен не только жить, трудитьлью повышения качества учебно-воспитательного
ся, сражаться за Родину, но и отдать за неё, если
процесса.
потребуется, свою жизнь.
ВЫВОДЫ. Профессиональная компетентность в
сфере
формирования
духовной
культуры
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Vitebsk State University named P.M. Masherov
prosp. Moskovskiy, 33, Vitebsk, 210038, Belarus.
Conscious and concerted efforts of all members of the educational processare required, including school subject
"art" aimed at cultivating in the youth the positive spiritual values which would serve for guidance in communication.
Classes in fine arts are considered as a process aimed to help ensure that future teachers of the fine arts will use methods
of teaching universal spiritual values, culture, traditions, customs of his people and culture the art of the peoples of
other countries, to the beauty of nature of his native land, the heroic past of his people, aesthetic, artistic, moral,
environmental, ethnic, Patriotic and ideological values.
Key words: competence, spirituality, art, values, education, pupils.
REFENCES
1. Buyeva, L.P. (1996), "Spiritual and moral culture
issues" ,Voprosy filosofiyi, Vol. 2, pp. 3–9. (in Russian)
2. Bryl, A.K. (1992), "The experience of the person
as an indicator of the level formed its spiritual culture",
Aktualnye problemy psykhologicheskoy sluzhby: sb.

materialov Mezhdunar. konf. (8–9 sent. 1992 h.): teoriya i praktyka, Vol. 2, pp. 6–8. (in Russian)
3. Lektorskyy, V.A. (1996), " Spirituality and rationality", Voprosy filosofiyi, Vol. 2, pp. 31–35.
(in Russian)

Федьков Григорий Сергеевич,
к. пед. н., профессор кафедры изобразительного
искусства,
Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова,
просп. Московский, 33, Витебск,
210038, Республика Беларусь
Тел.: 80212 51 74 31, 029 219 49 36

Fedkov Hryhoriy Serhiyеvich,
PhD, Professor of the Department of Fine Arts,
Vitebsk state University
named P. M. Masherov,
prosp. Moscovskiy, 33, Vitebsk,
210038, Republic of Belarus
Tel.: 80212 51 74 31, 029 219 49 36

Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
81

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© О. В. Вожгурова, 2015
УДК 378.035.4 : 130
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
О. В. Вожгурова
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog@vsu.by
Исследование посвящено проблеме актуализации роли социально-гуманитарных дисциплин в условиях
высшей школы. Обосновывается значимость образования, в частности, политического образования как необходимой формы подготовки к политической социализации, в ходе которой формируются качества и свойства,
необходимые человеку для адаптации к данной политической системе и выполнения им определенных политических ролей. Раскрывается сущность политической социализации как неотъемлемой части общей социализации, определяются ее стадии, факторы. Политическая социализация является составной частью общей социализации личности – процесса, связанного с вхождением личности в культуру, что предполагает приобщение человека к
соответствующей системе социальных норм, правил, требований, систематизацию и усвоение наиболее ценного
жизненного опыта, приобретение знаний, умений и навыков, а также их использование в практической деятельности. В статье приводятся данные социологического исследования, позволяющие определить уровень политической активности студентов, наличие у них интереса к политической жизни страны, выявляются источники получения ими информации о политических событиях. Актуальность изучения социально-гуманитарных
дисциплин, в частности, политологии как фактора политической социализации также подтверждается проведенным социологическим исследованием.
Ключевые слова: социально-гуманитарные дисциплины, высшая школа, социализация, политическая социализация, культура.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема формирования политической культуры граждан с целью их
подготовки к участию в политике актуальна для любого общества. Чтобы деятельность человека в политической сфере была в достаточной степени эффективной, а ее результаты соответствовали ожиданиям, ему необходимо приобрести определенные
знания, умения, у него должны быть сформированы
ценности и усвоены нормы поведения, необходимые
для участия в политической жизни страны. Иными
словами, должен быть реализован процесс политической социализации. В современных условиях демократизации, когда возможности влияния на политическую систему становятся более доступными для
граждан, все более возрастает роль политической
социализации личности в предопределении будущего политической системы нашего общества.
Разные науки подходят к изучению процесса социализации с различных сторон. Для антропологов
социализация есть, прежде всего, передача (трансмиссия) культуры от одного поколения к другому
(иначе этот процесс называют «инкультурацией»).
Для социологов это, с одной стороны, обучение индивида социальным ролям, без усвоения которых он
не может стать полноценным членом своего общества или группы, с другой – формирование его личной идентичности и образа «Я». В психологии, где
на первый план выступает изучение процессов и
механизмов, с помощью которых индивид усваивает
соответствующие социальные нормы, роли, социализация – элемент процесса формирования и развития личности.
Как показывают исследования, «социализация» –
многофакторное,
многоаспектное
социальнопедагогическое явление. Ее рассматривают как
вхождение, воспроизводство, преобразование и
освоение социокультурной действительности; как
механизм адаптации личности к системе существу-

ющих норм и правил; как процесс и результат социальных воздействий и взаимодействий личности с
социокультурной средой; как процесс и результат
личностного развития [1].
Социализация выполняет в обществе три основные задачи: интегрирует индивида в общество, а
также в различные типы социальных общностей
через усвоение им элементов культуры, норм и ценностей; способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими социальных ролей; сохраняет
общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и показ соответствующих образцов поведения. Как предмет научных исследований социализация включает проблему развития
личности в конкретном обществе, подчеркивает
значимость средовых воздействий на нее, персонализацию рефлексивных реакций. От того, как человек включается в общество, зависит, с одной стороны, формирование способности влиять на личность,
с другой – формирование способности личности
поддаваться влиянию других людей.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Как отмечалось ранее, одним из компонентов общей
социализации является социализация политическая.
Ею обеспечивается активный процесс формирования таких личностных качеств, которые позволяют
человеку использовать политическую систему для
достижения собственных целей; осуществляется не
просто адаптация к жизни в политическом сообществе, но также вырабатывается способность достигать в этом сообществе определенного качества
жизни – того, что у Аристотеля выражено в понятии
«благой жизни», или цели, ради которой человеческие сообщества объединяются в государства [2].
В классической теории политической социализации это понятие определяется через социальные
роли, т.е. как процесс приобретения людьми устано-
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вок и опыта, соответствующих их социальным ролям. В исследованиях политической социализации
основное внимание традиционно уделяется тому,
что изучено и усвоено индивидом, его адаптации к
политической системе, приобретению способности
выполнять в ней определенные функции. Представители системного анализа рассматривают политическую социализацию личности в контексте ее интеграции в национальную политическую культуру.
Такая интеграция не исключает автономии индивида в отношении политической системы, в которой
он социализирован. Более того, для высоко дифференцированных институционально развитых социальных систем такая автономия является функциональной необходимостью. Если же национальная
политическая культура неоднородна, то процесс ее
усвоения лучше просматривается под углом зрения
выработки индивидуальной политической культуры.
Таким образом, процесс политической социализации включает в себя не только усвоение человеком
требований статусного и ролевого поведения, но
также и усвоение и более широкого круга ориентаций (знаний, ценностей и поведенческих ориентиров), позволяющих ему взглянуть на свои социальные роли со стороны. Итогом политической социализации личности является приобщение ее к определенной политической культуре.
По стадиям политическую социализацию принято разделять на первичную и вторичную. В ходе
первичной политической социализации человек
обучается языку, базовым моральным нормам и поведенческим образцам, присущим соответствующим
возрастным и половым ролям в данной культуре.
Этот процесс происходит в семье и в ближайшем
окружении – в группах сверстников. Вторичная политическая социализация происходит на основе уже
имеющихся у личности политических ориентаций.
Она либо совпадает с непосредственным политическим участием, либо предвосхищает его.
Использование понятия вторичной социализации
уже само по себе предполагает признание того, что
результаты первичной социализации могут преобразовываться. Однако отождествление первичной политической социализации с детской или семейной
политической социализацией не отражает связи
между политическими ориентациями личности,
приобретаемыми на каждой из стадий ее политической социализации. Такое отождествление сводит
суть различий между первичной и вторичной социализацией к различиям между отдельными периодами жизненного цикла. Между тем качественное различие этих стадий социализации состоит в том, что
на стадии первичной социализации происходит образование политических ориентаций, а на стадии
вторичной – их преобразование.
Результаты первичной социализации, как правило, являются более устойчивыми, чем результаты
вторичной социализации. По мнению Д. Истона и
Дж. Дениса, базовые представления человека о политике, составляющие его картину мира, могут ме-

няться, однако основные ее параметры фиксируются
в структуре личности относительно четко. Благодаря устойчивости результатов первичной социализации индивид способен поддерживать стабильность
своей идентичности в меняющейся социальной среде. Если в функционировании политической системы происходят сбои, делающие неадекватными
установки, приобретенные в ходе вторичной социализации, то ценностная система взрослого регрессирует к более раннему варианту, сформированному
на стадии первичной социализации [3].
Факторами политической социализации являются все условия, прямо или косвенно влияющие на
этот процесс. Они могут быть самыми разнообразными – от географических и биологических до социальных и собственно политических. В первичной
социализации приоритетную роль играют такие институты политической социализации, как семья и
малые группы. Важнейшим институтом вторичной
социализации является образование – социальный
институт, предоставляющий индивиду овладеть
формами статусного и ролевого поведения и способствующий его подготовке к полноценному участию в политической жизни общества.
Образование дает индивиду не только знания,
умения и навыки, необходимые для участия в политической жизни общества, но и помогает ему относительно самостоятельно вырабатывать собственные политические ориентации. Образование представляет собой многозначное понятие, обозначающее сферу социокультурной жизни, отраслевую систему, специально организуемый процесс и определенный результат познавательной деятельности.
Кроме того, образование трактуется как формальный процесс, на основе которого общество передает
ценности, навыки, знания от одного человека или
группы другим. В данном контексте основная цель
образования заключается в передаче системы научных знаний, познавательных умений и навыков,
приобретении нравственных и других качеств личности, формировании мировоззрения, опыта творческой деятельности. Образование воздействует на
индивида двояко: с одной стороны, посредством
передаваемых ему знаний, с другой стороны, посредством круга общения, в который оно его помещает. Решение задач политической социализации
находится в тесном сочетании с проблемой содержания образования. Можно согласиться с мнением
ученых-педагогов, что содержание образования может быть представлено в виде четырехэлементной
инвариантной системы: когнитивного опыта личности, представляющего собой систему знаний о природе, обществе, технике, способах деятельности,
усвоение которых обеспечивает формирование
научной картины мира; опыта осуществления способов деятельности (практического опыта) как системы общих интеллектуальных и практических
умений и навыков, являющихся основой конкретных видов деятельности и обеспечивающих способность молодых людей к сохранению культуры; опы-
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В ходе исследования мы также попытались выяснить, какие источники получения информации о
политической жизни страны популярны у молодежи. Как показали результаты, наиболее популярными являются телепередачи, Интернет, пресса. Половина респондентов отметила, что информацию о
политической жизни страны получает от преподавателей. Менее всего студенты пользуются информацией от друзей и зарубежных источников информации; 3,6 % студентов политическими новостями вообще не интересуются.
Результаты проведенного анкетирования позволяют констатировать, что студенческая молодежь
оказывается недостаточно информированной по
политическим вопросам, не обладает необходимым
уровнем политических знаний, не имеет сложившихся политических взглядов и убеждений и, соответственно, не проявляет должной общественнополитической активности. Это подтверждает необходимость активизации процесса формирования
политической культуры студенчества. Особое значение здесь уделяется преподаванию социальногуманитарных дисциплин, в том числе политологии,
содержание которой направлено на овладение политическими знаниями, отражающими действительность, приобретение качеств, необходимых для осознанного участия в делах государства и общества.
Дисциплина помогает правильно ориентироваться в
событиях, иметь свою точку зрения, определять свое
отношение к существующим политическим структурам, вырабатывать определенную линию политического поведения.
Актуальность изучения социально-гуманитарных
дисциплин также подтверждается проведенным социологическим исследованием. На вопрос «Что бы
Вы хотели получить при изучении социальногуманитарных дисциплин для формирования личностных качеств и мировоззренческих ориентиров в
жизни» ответы распределились следующим образом: знания об общекультурных ценностях – 57,3 %,
больше сравнительных знаний о современных тенденциях развития человеческой цивилизации –
48,7 %, знания и навыки жизнедеятельности в гражданском обществе и правовом государстве – 36,5 %,
знания о поведении в конфликтных, нестабильных
обществах и ситуациях – 32,2 %, знания и навыки
анализа социально-политических процессов в
стране и мире – 25,8 %. Большой интерес для студентов представляет вопрос о том, движется ли мир
к единой цивилизации, ценности которой станут
достоянием всего человечества, или же усилится
тенденция к культурно-историческому разнообразию. Они проявляют внимание к получению знаний
о некоторых важнейших, выработанных определенной цивилизацией формах и достижениях, которые
стали общечеловеческими, получили всеобщее признание и распространение. Важным для молодежи
представляется изучение особенностей протекания
социальных конфликтов в исторических, национальных, политических условиях отдельных стран,
ее также волнует проблема поведения в конфликт-

та творческой деятельности, призванного обеспечить готовность студентов к поиску решений новых
проблем, творческому преобразованию действительности; опыта отношений личности, представляющего собой систему мотивационно-ценностных и
эмоционально-волевых отношений.
Потребности общества, развитие науки и техники, политика государства, методологическая позиция ученых являются основными объективными и
субъективными факторами, влияющими на содержание образования, и приобретают особую значимость при определении его направлений, в том числе и при определении содержания политического
образования в условиях высшей школы.
Политическое образование – необходимая форма
подготовки к политической социализации, в ходе
которой формируются качества и свойства, необходимые человеку для адаптации к данной политической системе и выполнения им определенных политических ролей. Приобретенные в ходе обучения
знания с большой вероятностью могут проявляться
во взглядах, убеждениях и политической практике.
С целью изучения уровня политической социализации было проведено социологическое исследование среди студентов 4-5 курсов, охватившее более
400 респондентов. При проведении опроса выяснилось, что 10,7 % студентов пятого курса и 15,6 %
студентов четвертого курса не проявляют интереса к
политической жизни страны вообще. Позитивно,
что у многих студентов (62,2 %) сложилась, по их
мнению, собственная позиция относительно общественно-политических событий в стране, 10,7% респондентов не только имеют, но и считают возможным ее отстаивать, у 37,8 % – позиция не сложилась,
и никто из них не придерживается позиции других
людей.
На уровне деятельности – член политической
партии, движения – никто из респондентов активность не проявляет. Половина опрошенных предпочитает лишь интересоваться политической информацией, а не прямо или косвенно участвовать в политической жизни. Большинство студентов проявляет политическую активность, регулярно участвуя
в выборах; небольшой процент студентов (11,3%)
участвует в деятельности общественных организаций.
Однако следует отметить, что молодежь осознает
значимость своей политической активности и считает, что любой современный человек должен приобщаться к политической деятельности, участвовать в
решении социально значимых проблем. Это необходимо для саморазвития и самосовершенствования
личности – полагают 42,9 % опрошенных; небольшой процент студентов (14,3 %) указывает на зависимость своей будущей карьеры от политической
активности. Свою политическую пассивность студенты объясняют тем, что считают: от их участия в
политической жизни страны ничего не зависит
(49,8 %), ссылаются на отсутствие свободного времени (20,9 %), не видят в себе соответствующих
способностей (18,6 %), считают, что есть более интересные занятия (10,7 %).

Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
84

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© О. В. Вожгурова, 2015
ляется взаимодействие с Интернетом и усиление
внимания к проблемам нашей страны: становления
гражданского общества, формирования многопартийности, установления диалога и взаимопонимания
между различными политическими институтами,
формирования политической культуры в условиях
политического плюрализма и особенностей белорусского менталитета. Необходимо максимально
адекватное познавание современной белорусской
политической реальности, институциональных изменений в экономической, политической, социальной, духовной сферах белорусского общества.

ных обществах и ситуациях. Значимым является
приобретение умений анализировать происходящие
социально-политические процессы в мире и, в особенности, своей стране.
Как видно из результатов социологического исследования, студенты пытаются определиться в
сложно меняющемся мире с гражданской позицией,
найти свое место в новой социально-политической
ситуации. Они увязывают изучение социальногуманитарных дисциплин с вопросами распространения экономических, политических, культурных
процессов за пределы государств, постепенного
преобразования разнородного социального пространства в единую всемирную систему. Это позволяет говорить о том, что содержание социальногуманитарных дисциплин, в том числе и политологии, имеет определенное значение в формировании
политических ориентаций молодежи, выработке
навыков адекватного участия в политической жизни
общества.
ВЫВОДЫ. Безусловно, в содержательном аспекте политическая наука должна усилить связь с политической реальностью. Время системы нацийгосударств прошло, и политология должна отражать
содержание происходящих в мире перемен, что
обеспечит ее релевантность. Актуальным представ-
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THE ROLE OF SOCIAL-HUMANITARIAN DISCIPLINES
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This article is devoted to the problem of actualization of social-humanitarian disciplines role in higher school. It
substantiates the importance of education, particularly political education as the necessary form of preparation for political socialization, during which formed and its quality is STV required a person to adapt to the political system and performed certain political roles. The essence of political socialization as an integral part of General socialization defines
its stages, factors. Political socialization is an integral part of the overall socialization process, associated with the occurrence of the personality in culture, which suggests the inclusion of a person to the appropriate social norms, rules,
requirements, organization and assimilation of the most valuable life experience, acquisition of knowledge, abilities and
skills, as well as their use in practical activity. The article presents the data of sociological research, allowing to determine the level of political activity of students, their interest in political life of the country, identifies the sources of their
information about political events. The urgency of studying the socio-humanitarian disciplines, in particular, political
science as a factor of political socialization is also confirmed held sociological research.
Keywords: socio-humanitarian discipline, graduate school, socialization, political socialization, culture.
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УДК: 378.1-057.87:316.614
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
А. А. Воронова
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog @ vsu.by
Рассматриваются актуальные вопросы социализации студентов вуза. Автор раскрывает, опираясь на существующие подходы к социализации, характеристику этого процесса. Обучение в вузе как социальная проблема
рассмотрены с точки зрения преимуществ управленческого подхода процессом социализации студенческой
молодежи, определены сущность и особенности данного процесса. Успешный процесс социализации характеризуется определенным набором приобретенных студентами и выпускниками вуза личностных качеств. Очевидно, что адекватный выбор специальности обучения и профессии в соответствии со склонностями, способностями и особенностями мотивации личности – это комплексная проблема, которая должна решаться в контексте
концепции профессиональной социализации личности. Таким образом, определено, что именно в процессе обучения в вузе происходит первичное «освоение» профессии, определяются жизненная и мировоззренческая позиции, детерминирующие успешность будущей деятельности. В статье представлены основные этапы социализации студенчества, педагогические принципы управления. Дается описание факторов и механизмов социализации и ее специфики в вузе. Интенсификация процесса социализации во многом обусловлена организованностью
педагогической системы: административного управления системой отношений субъектов педагогической деятельности; наличием педагогических условий для творческой самореализации и самоактуализации, развития творческого потенциала.
Ключевые слова: социализация, структура социализации, компоненты социализации, педагогические
принципы управления, вуз, педагогическая система, образовательная среда.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Разнообразие подходов к проблеме изучения социализации личности, в
том числе и профессиональной, достаточно широко
представлено в научной литературе. Доказано, что
социализация эффективна, если помимо традиционных форм работы со студентами в вузе особое внимание уделяет развитию творческих способностей будущих специалистов путем внедрения активных форм
обучения, инновационных программ и интерактивных
методик, призванных формировать у студентов самостоятельность, профессиональную компетентность,
творческую активность.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Наши исследования показывают, что социализация студентов в вузе может быть представлена следующими
основными этапами:
 адаптации – привыкание студентов к средствам
и методам обучения, включение в студенческий коллектив. Этап адаптации отличается активной жизненной позицией студентов: они становятся членами студенческого профсоюза, членами БРСМ. С большим
удовольствием включаются в общественную деятельность вуза: шефствуют над детскими домами, организуют творческие студенческие группы, проводят праздники, вечера, собрания, коллективно посещают театр,
организуют выставки. Являются активными собеседниками во время встреч, организованных вузом, с политиками, известными людьми города, становятся членами кружков, студий студенческих отрядов, и др. В
плане осмысления правильности выбора, оценки своих
действий период адаптации - это период, когда студент
пытается понять, правильно ли сделан выбор, сможет
ли он учиться, стоит ли учиться, правильно ли определена его будущая профессиональная социальная роль.
 интеграции в вузовское сообщество предполагает овладение не только общепрофессиональными

дисциплинами, но и обогащение новыми знаниями
умениями и навыками при выполнении функциональных ролей студента, педагога, будущего специалиста.
На данном этапе доминирующую роль играет сочетание
теоретической подготовки с элементами профессионально-практической деятельности.
 самореализации – это этап совершенствования
личности, реализации субъективных, аксеологических образований, характеризующих студента как
творческую индивидуальность. В этом плане студент
должен иметь системные знания, владеть методами
научных исследований и навыками практической
деятельности в решении общепедагогических и профессиональных задач.
Мы считаем, что вузовской социализацией необходимо управлять, создавать оптимальные педагогические условия для успешной профессиональной деятельности. Процесс социализации должен быть
направлен на возвышение человека, создание условий
для его свободного самосовершенствования, самотворчества на основе тех высших духовных ценностей, которые являются гуманистическими.
И здесь важную роль играют педагогические принципы управления процессом социализации. В качестве
основополагающих нами определены:
 принцип демократизации, предполагающий
предоставление студентам выбора траектории самосовершенствования, создания предпосылок для развития активности, инициативы, обеспечивает каждому студенту реализацию своих способностей в учении,
в раскрытии творческого потенциала;
 принцип гуманизации, предполагающий восприятие студента как личности, как равноправного
участника образовательной деятельности, как принцип построения всей системы отношений в учебном
процессе;
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 принцип целостности как единства учебновоспитательного процесса внешней и внутренней
структуры личности, обучения, воспитания и социализации, методики, технологии, целей, задач, форм и методов деятельности;
– принцип индивидуализации и дифференциации
обучения как учет уровня развития каждого студента
их индивидуальных способностей и психологических
особенностей.
ВЫВОДЫ. В ходе исследования социализации с позиции системности данного процесса, мы пришли к выводу о том, что:
1. Социализация успешна, если социализирующая
роль отводится содержанию образования в вузе, которое
характеризуется:
 фундаментальностью содержания образования,
обеспечивающей универсальность получаемых знаний
при изучении основополагающих теоретических проблем, возможностью применения знаний в будущей
профессиональной работе;
 личностной ориентацией содержания образования, предполагающей развитие личностных способностей студентов, индивидуализацию их образования с
учетом интересов, способностей, склонностей (специализация);
 доминированием деятельностного компонента,
представляющего собой основные виды и способы
учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми
дисциплинами;
 интеграцией и дифференциацией образования
как условием выбора студентами специализированных
видов деятельности;
 открытостью и доступностью содержания образования, предполагающих использование различных

дополнительных информационных и других источников учебного материала;
 вариативностью учебных планов и программ.
2. Вузовская социализация представляет собой динамичную систему, ориентированную на удовлетворение потребностей как личности, так и общества.
3. Задача вуза в ракурсе идей социализации личности студента состоит в подготовке к гармоничному
единению человека с природой, обществом, в поддержке веры в уникальное предназначение человека и
в открытии пути наиболее полной жизненной самореализации.
4. Интенсификация процесса социализации во многом обусловлена организованностью педагогической
системы: административного управления системой отношений субъектов педагогической деятельности;
наличием педагогических условий для творческой самореализации и самоактуализации, развития творческого потенциала.
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The article deals with the problem of current interest in higher education – the problem of creating conditions for
stimulating cognitive activity of a student as on object of intellectual and professional development. The factors and
methods of socialization are described. It is stated that the successful determination of the future profession takes place
while studying at a higher educational establishment.
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УДК 378:070
МЕДІА ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЦІННІСНУ ОСНОВУ
ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Л. Р. Пелех
Національний університет водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна. E-mail: mail@nuwm.edu.ua
Розглянуто питання ролі медіа як базового чинника впливу на ціннісну основу польського суспільства. Детерміновано поняття медійної педагогіки, акцентовано її місце та значення в загальному освітньому просторі.
Визначено особливості формування медійної грамотності польської молоді та наголошено на її нівелюванні в
українській освіті.
Ключові слова: медійна педагогіка, цінності, медіа-грамотність, медіа-компетентність.
АКТУАЛЬНІСТЬ. Папа Римський Іоан Павло II
зазначав, що медіа для багатьох − це найважливіший
інформаційний засіб, наставник і натхненник, що
регламентує поведінку й окремої людини, і сім’ї та
суспільства загалом [1, 2]. Вплив соціальних медіа
на сучасне суспільство і конкретну людину настільки виразний, що доцільно диференціювати їхню або
творчу, або деструктивну роль (в останній криється
особлива небезпека з освітньої точки зору, на що
зобов’язана реагувати освітня система будь-якої
країни). Утім, позитивну роль медіа слід убачати в
тому, що вони уможливлюють поширення універсальних цінностей та етичних норм.
У сучасному світі людина перебуває у віртуальній реальності або штучному медійному середовищі. Тобто йдеться не лише про всезагальну
комп’ютеризацію та поширення інтернету, а й про
створення за допомогою електронних медіа, а також
телебачення, своєрідного життєвого простору.
Польські науковці стверджують, що все менше поляків контактує із друкованим словом або паперовими носіями інформації, надаючи перевагу електронним засобам. Утім, така ситуація притаманна не
лише Польщі, а й багатьом країнам, серед яких
Україна. Саме в цьому і полягає актуальність нашого дослідження, враховуючи проблеми сьогодення
України. Польща як одна з найближчих до нас європейських держав вже має вагомий досвід впровадження медійної освіти. У ситуації зміни засобами
масової інформації статусу із засобу транслювання
інформації на повноправного учасника процесу комунікації постає необхідність нового означення галузі дотичної до таких трьох вимірів, як “медіа –
виховання – процес навчання”.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Термін “медіа-педагогіки” ввів до наукового обігу на
початку 80-х рр. ХХ ст. Людвік Бандура
(L. Bandura). Науковець, керуючись постулатами
німецької педагогічної думки, вважав, що медіапедагогіка – це наукова субдисципліна, об’єктом
дослідження яких є мас-медіа, зокрема й технічні
засоби [1].Вчений звертав увагу на те, що медіапедагогіка як соціальна наука пов’язана з теорією
комунікації. Розширенням педагогічного простору
займалися також інші дослідники, серед яких − Генрик Депте (1986), Станіслав Дилак (1995), Януш
Гайде (1987), Станіслав Ющик (1997), Яніна Коб-

левська (1967), Броніслав Семенецький (1991), Мацей Танас (1997), Кажімеж Венте (1997), Владислав
Зачинський (1990) та ін.
У контексті формулювання 1997 року мети медіа-педагогіки В. Стриковський (W. Strykowski) підкреслював, що йдеться про пошук основних, спільних, емпірично підтверджених механізмів отримання і впливу медіа [9]. Медіа-виховання, на думку
польських учених, – це галузь педагогіки, яка зорієнтована на формування в соціумі медіа-культури,
підготовку людини до комплексної й ефективної
взаємодії із сучасною системою ЗМІ і традиційних, і
найновітніших (інтернет, мобільна телефонія), беручи
до
уваги
розвиток
інформаційнокомунікаційних технологій.
Професор Б. Семенецький (B. Siemienieski) у
своїй праці аналізує рівні медіа-педагогіки: загальна
медіа-педагогіка (яка охоплює медіа в соціальній
комунікації, проблеми соціальної природи засобів
масової інформації, вплив спілкування в суспільстві,
інститути ЗМІ та механізми визначення їхньої програми, поняття медіа-спільнот і їхній вплив на освітні системи, системи виховання та засоби масової
інформації); медіа-освіта (яка займається навчально-виховним процесом в усіх формах навчання, післядипломної освіти та самоосвіти, методологією
медіа-освіти, а також інформаційним навчанням,
технологією освіти); інформаційні технології (предмет дослідження яких − проблеми, пов’язані з технологічним аспектом засобів масової інформації та
їхнім використанням у щоденному житті);
комп’ютер у спеціальній освіті; медіа у світі людини (цей рівень медіа-педагогіки передбачає обґрунтування біологічних, соціологічних, культурних і
цивілізаційних детермінант застосування засобів
масової інформації у навчанні людини) [6]. Загалом
підґрунтям медіа-виховання виступають актуальні
медіа-потреби споживачів, розмежовані за віковими,
індивідуальними та соціально-психологічними особливостями, які залежать від рівня сформованості
медіа-культури кожної людини та навколишнього
соціального середовища.
У Польщі медіа-педагогіку потрактовують одночасно як науку про виховання та як практику цього
виховання, що охоплює транслювання культурних
цінностей, освіту та навчальний процес. Тож сферою зацікавлення медіа-педагогіки є дослідження
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питань, пов’язаних із вихованням за допомогою засобів масової інформації (наприклад, створенням
освітніх програм, науково-популярної літератури),
дидактикою ЗМІ (залучення засобів масової інформації як допоміжного засобу викладання та навчання) та навчанням належного використання засобів
масової інформації.
Пріоритетне завдання медіа-виховання полягає у
збереженні суспільної моралі та людської гідності,
боротьбі із виявами жорстокості, насильства та нетолерантності, формуванні позитивних загальнолюдських цінностей [4]. Предметом дослідження
медіа-педагогіки є: комплексний аналіз властивостей і можливостей різних видів засобів масової інформації;визначення їхньої виховної функцію; дослідження та пояснення механізмів навчання за допомогою засобів масової інформації; вивчення ефективності та впливу засобів масової інформації на
емоції, переконання і цінності, передусім дітей і
молоді; моделювання медіа-повідомлень, які мають
навчальний і виховний характер; розроблення методики використання засобів масової інформації в
освіті, вихованні дітей, самонавчанні, дистанційному навчанні та одночасному навчанні.
До найважливіших завдань цієї відносно нової
субдисципліни належать вироблення навичок селективного та глибокого відбору медіа, а також свідома, творча та відповідальна участь у медіа-просторі.
У площині відповідального та творчого підходу до
медіа-освіти функціонує ще одне поняття – “медіаграмотність”. Для розкриття змісту поняття “медіаграмотність”, Європейська хартія розмежовує сім
сфер знань, пов’язаних із формуванням та розвитком медіа-компетентності:
 доцільне й ефективне використання різноманітних методик і технологій з метою оцінювання,
збереження, виправлення та поширення інформації
для задоволення потреб людини та соціуму;
 діяльність, що передбачає отримання доступу
до найрізноманітніших форм і форматів медіа, а
також медіа-контенту, отриманого з різних джерел,
що забезпечуватиме загальне бачення проблеми та
сприятиме усвідомленому прийнятті рішень;
 знання про медіа-контент: сутність медіаконтенту; шляхи та засоби його створення; інструменти, необхідні для його утворення; цільова аудиторія певного виду контенту; мета та призначення
різних видів контенту;
 системний аналіз вербальних технологій,
якими послуговуються засоби масової інформації, й
усвідомлення змісту, ними “насаджуваного” за допомогою окремих технік;
 креативне застосування ЗМІ як інструменту
для виявлення власного “я”, донесення і, можливо,
навіть нав’язування ідей, поглядів та інформації;
 визначення, пошук і запобігання негативному
контенту ЗМІ та послугам, що є образливими або
шкідливими для людини чи суспільства;
− широкомасштабне, системне та дієве оперування ЗМІ для формування та розбудови демократи-

чних інституцій і прав людини, громадської відповідальності та свободи [5].
Загалом площина медіа-грамотності в Польщі
окреслена наданням своїм громадянам та європейській спільноті можливості краще розуміти й аналізувати медіа-контент, із яким вони стикаються щодня, а також сформувати навички для адекватного
використання їхніх демократичних прав і свобод.
Медіа-грамотність пов’язана також із забезпеченням
захисту плюралізму та незалежності засобів масової
інформації, що означає можливість висловлювати
різні думки і представляти різні групи в суспільстві,
сприяти розвитку таких цінностей, як терпимість і
діалог.
Слід ще раз наголосити на тому, що засоби масової інформації мають значний вплив на особистість.
Так,
польський
учений
Л. Вихованець
(Ł. Wychowaniec) схарактеризовує чотири тенденції
змін особистості людини під впливом засобів масової інформації. Перша група змін − це нівелювання
певних поглядів і думок. Друга група змін – це формування нових теорій і концепцій. Третя – зміцнення
традиційних парадигм і поглядів. Четверта, навпаки,
– розхитування панівних на цьому етапі розвитку
суспільства норм і поглядів [10].
У польській науковій думці розмежовують три
типи впливу ЗМІ на людину: 1) прямий – це вплив,
наслідки якого спостережувані здебільшого в дітей
безпосередньо після перегляду телевізійної програми у формі виявів емоцій, особливо позначається на
інтелекті дитини; 2) кумулятивний – це вплив, віддалений у часі (дія медіа, спочатку нібито неочевидна, надалі може призводити до змін у психіці реципієнта); 3) підсвідомий [7].
Польський
науковець
Яніна
Коблевська
(Koblewska J.) запропонувала концепцію власного
бачення видів впливу медіа на реципієнта, що ґрунтується на виокремленні й аналізі так званого “зовнішнього” впливу, пов’язаного із тенденцією до наслідування та помітного під час навчання певному
стилю поведінки, простежуваного в одязі або бутті
[3]. В умовах інформаційної війни, що неофіційно
проголошена Україні зі сторони Російської Федерації, видається надзвичайно важливим формування
медійної грамотності та медійної поведінки української молоді, яке мало б починатися у стінах навчальних закладів та входити до головних освітніх завдань. Вважаємо, що на сучасному етапі суспільноекономічних, політичних та освітніх змін в Україні
проблема впливу медіа на формування ціннісних
основ суспільства є надзвичайно важливою й актуальною щодо вирішення на законодавчому рівні таких її аспектів, як реальне практичне втілення в
освітній простір медіа-освіти та медіа-виховання,
розроблення методологічних основ останніх на
українському підґрунті.
Для сучасного європейського суспільства притаманне формування тенденції до розвитку засобів
масової інформації (ЗМІ) як оптимального й
об’єктивного джерела інформації. Сучасні ЗМІ, які
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досягли найбільшого розвитку (преса, кінематограф,
телебачення, веб-ресурси), й у ресурсному, й у жанровому сенсі є продуктом або ідеологічним, або
комерційним, залежно від кінцевої мети (заклик до
громадянської / споживчої активності), і здебільшого призводять до формування ментальності та самосвідомості на тлі неможливості до кінця простежити
їхню достовірність як джерел. Також окреслюється
проблема культурно-етичного рівня ЗМІ (використання нецензурної лексики, манери поведінки та
спілкування), що в контексті молодіжного середовища загрозлива з огляду на пропагування медіа як
“зразка поведінки” негативних моделей останньої
(причина неадекватної поведінки підлітків, виникнення ненависті до морально-суспільних цінностей
тощо). Польські дослідники справедливо вказують,
що розвиток польських ЗМІ позначений наявністю
таких проблем як недостовірність (або очевидне
перекручування) реальних фактів; ідеологізація/
комерціалізація ЗМІ; низький культурно-етичний
рівень ЗМІ; недостатній рівень контролю ЗМІ державою.
Не можемо оминути такої актуальної медійної
теми в Польщі, як Інтернет, що належить до найсучасніших і найпоширеніших інформаційних, комунікаційних, а відтак освітніх медіа. Глобальна мережа – це середовище праці та розваг сучасної людини, що проживає у розвинених країнах. Попри те,
що Інтернет, безсумнівно, постає одним із найважливіших цивілізаційних і культурних досягнень
останніх років, для служіння цього витвору цивілізації на благо людини, він повинен мати культурну
та гуманістичну основу.
Саме Інтернет спонукає до вирішення таких нагальних проблем в освітньому просторі, як формування медіа-компетентностей та медіа-грамотності.
Для цього покликані і предмети, що викладаються в
навчальних закладах Польщі: “Інформатика”, “Інформаційна культура”, “Медійна освіта” та ін. Загалом упродовж останніх років у Польщі проблему
сформованості медіа-компетентності, особливо учителів / викладачів, розглядають багато дослідників.
Так, професор К. Столл (C. Stoll) уводить медіакомпетентність сучасного педагога у модель його
розвитку. До медійних компетентностей учений зараховує: уміння використовувати медіа в освітньому
процесі (вибір, аналіз, оцінювання, дидактика та
технологія медіа-освіти); зрозумілість медіаосвітних цілей, їхня відповідність провідним педагогічним ідеям та актуальній медійній техніці; від-

повідність вимог професійної підготовки (особистих
та інституційних) освітній системі та власній медіа
компетентності [8].
ВИСНОВКИ Оскільки на сучасному етапі розвитку цивілізації значення медіа для формування ціннісних основ будь-якого суспільства видається незаперечним, а, за результатами досліджень науковців, для інтенсифікації медіа-освіти необхідна консолідація всіх освітніх і медіа-педагогічних організацій, усього медійного співтовариства, саме комплекс шкільної та сімейної медіа-освіти відзначається потенціалом щодо ефективної підготовки молодих людей до соціально відповідального, критичного, творчого спілкування з медіа, виховання в них
медійної грамотності та медійної відповідальності.
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ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
В. А. Фрицюк
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100, Україна. E-mail: kafp234@rambler.ru
Розглядаються погляди різних науковців на сутність поняття «професійний саморозвиток» та «професійний
саморозвиток майбутнього вчителя» й пропонується авторське визначення цього поняття.
Ключові слова: професійний саморозвиток, майбутній вчитель, професійна підготовка.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Теоретичний аналіз
філософських та психологічних досліджень свідчить, що процес професійного саморозвитку особистості є однією з важливих, але до кінця не вивчених проблем. У філософії процес саморозвитку особистості розглядають як духовно-практичне перетворення з метою повноти індивідуального самовдосконалення. У психології − як необхідну умову самореалізації особистості. Психологи розглядають
саморозвиток як свідомий процес особистісного
становлення з метою ефективної самореалізації на
основі значущих прагнень і зовнішніх впливів. У
контексті сучасного процесу модернізації вищої
освіти одним з факторів забезпечення конкурентоспроможності України на світовому рівні є підвищення якості підготовки фахівців, зокрема, майбутніх педагогів, формування у них мотивації до безперервної професійної освіти та професійного саморозвитку. Саморозвиток особистості майбутнього вчителя є актуальним для сучасного освітнього процесу.
Метою дослідження є розгляд основних положень наукових праць різних дослідників, які займаються проблемою саморозвитку, зокрема, майбутніх
педагогів, й уточнення сутності поняття «професійний саморозвиток майбутнього вчителя».
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Професійний розвиток і саморозвиток особистості є
об’єктом дослідження багатьох психологів та
педагогів (Л. Виготський, С. Рубінштейн,
К. Абульханова-Славська, Б. Федоришин, Г. Балл,
Л. Митіна та ін.). Професійний саморозвиток майбутнього вчителя зайняв важливе місце серед актуальних проблем педагогіки й розглядається у працях
Н. Кічук, Є. Клімова, А. Маркової, С. Смирнова,
І. Харламова та ін. Закордонні дослідники також
звертаються до проблем самоактуалізації і саморозвитку
(Р. Бернс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.).
На підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми дослідження під професійним саморозвитком
розуміємо свідому діяльність людини, спрямовану
на повну самореалізацію себе як особистості в тій
соціальній сфері, яку визначає її майбутня професія.
Сучасні вимоги до професіоналізму сучасного
педагога формують нове бачення такого психологічного феномену, як професійний саморозвиток.
Дослідники В. Загвязинський, І.А. Зязюн, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, М. Таланчук визначають функції саморозвитку, самовиховання й саморегуляції як

найважливіші в педагогічній діяльності сучасного
вчителя [5].
Професійний саморозвиток– це зростання, становлення, інтеграція та реалізація у педагогічній
діяльності професійно значущих особистісних рис
та здібностей, професійних знань і вмінь; активне
якісне перетворення людиною свого внутрішнього
світу; на думку Л. Мітіної, професійний саморозвиток − це динамічний та неперервний процес самопроектування особистості. Засобами професійного
саморозвитку визначено: самовиховання, самоосвіта, самовдосконалення в поєднанні з практичною
професійною діяльністю [4].
Професійний
саморозвиток,
як
визначає
О.Ю. Чудіна [8], – це процес цілеспрямованих, якісних самозмін особистісної сфери майбутнього педагога, що забезпечує саморозвиток особистості вихованця, через реалізацію цілепокладальної, рефлексивної, нормативної та функції активної взаємодії.
З філософської, психологічної, педагогічної точок зорурозглядає поняття «професійний саморозвиток майбутнього вчителя» О.В. Гандабура [2]. З
філософської – професійний саморозвиток є внутрішнім процесом, визначеним способом реагування
майбутнього вчителя на вплив середовища, усвідомлене професійне вдосконалення самого себе та
процес засвоєння студентом цінностей, які повязані
з розвитком його особистості, професійною діяльністю та взаємодією з іншими людьми. З психологічної точки зору професійний саморозвиток майбутнього вчителя – це власна активність майбутнього
вчителя, яка спрямовується на зміну себе, на розкриття та збагачення своїх духовних потреб, свого
особистого потенціалу, творчості в професійному
плані. З педагогічної точки зору – це свідома самопізнавальна та самопроектувальна діяльність майбутнього вчителя, спрямована на вдосконалення своєї
особистості відповідно до вимог майбутньої професії та самореалізація себе як особистості в тій соціальній сфері діяльності, яка визначає майбутню професію. Завдяки професійному саморозвитку майбутній вчитель має можливість розкрити свій внутрішній особистісний потенціал та підготуватися до
майбутньої педагогічної діяльності.
Професійний саморозвиток майбутніх учителів –
це свідома самопізнавальна та самопроектувальна
діяльність майбутнього вчителя, спрямована на
вдосконалення своєї особистості відповідно до ви-
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мог майбутньої професії та самореалізація себе як
особистості в тій соціальній сфері діяльності, яка
визначає майбутню професію [2].
З позицій аксіологічного, синергетичного і компетентнісного підходів професійний саморозвиток
майбутнього вчителя музики Л.А. Бондаренко розуміє як процес самотворення особистості студента
внаслідок ціннісної взаємодії й обміну інформацією та
енергією з музично-освітнім і соціальним середовищами, в основі якого розкриття та реалізація його внутрішніх потенцій, набуття нових професійних якостей
в інструментально-виконавській діяльності [1].
Професійний саморозвиток майбутнього вчителя, на думку О. Пєхоти [6], характеризується здатністю студента глибоко усвідомлювати власну відповідальність за процес професійного розвитку та
вмінням його регулювати, сприймати себе як
суб’єкта професійного розвитку, що виявляється в
бажанні та здатності постійно аналізувати, коригувати та вдосконалювати власне професійне зростання, прагнення до самостійності у виборі методів
та прийомів організації навчально-виховного
процесу.
Як особливий вид суб’єкт-об’єкт-суб’єктної цілеспрямованої діяльності майбутнього вчителя по
самозміненню професійних знань, професійних
умінь, професійних якостей, що необхідні для успішного професійного саморозвитку майбутніх
учителів трактує Г.С. Топчій професійний саморозвиток
майбутнього
вчителя[7].Як
складний,
багатогранний процес, спрямований на становлення, інтеграцію та реалізацію у педагогічній діяльності професійно значущих особистісних рис і
здібностей, професійних знань та умінь майбутнього
вчителя
розглядає
професійний
саморозвиток
С.В. Кубрак[3].
Готовність до професійного саморозвитку як
здатність майбутнього педагога здійснювати цілеспрямовану рефлексивну діяльність, пов’язану з проектуванням і реалізацією якісних змін своєї особистості як носія педагогічної культури, корекцією
педагогічної діяльності, подоланням бар’єрів, контролем поточних змін і співвідношенням результатів
з тенденціями розвитку педагогічної культури в
цілому визначає, цілком слушно, на нашу думку,
О.Є. Остапчук [5].
ВИСНОВКИ. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми професійного саморозвитку
дозволив нам прийти до висновку, що в історії вищої

школи накопичено значний досвід з підготовки студентів до безперервного професійного саморозвитку.
Отже, професійний саморозвиток майбутнього
вчителя – це багаторівневий процес формування і
розвитку педагогічних здібностей, професійно значущих якостей особистості і досвіду професійної
діяльності, що характеризують суб'єктивні та об'єктивні критерії професійного зростання, оскільки на
педагогічних працівників покладається особлива
відповідальність за неперервний професійний саморозвиток задля виконання покладеної на них функції
- відтворення й збагачення інтелектуального й професійного потенціалу держави.
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УДК 378
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Л. М. Мержвинский
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: leonardm @ tut.by
Е. А. Маркевич
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: elena.markevych@gmail.com
История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать
экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, т.к. в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая культура, оздоровительные лагеря, охрана природы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, положения в обществе должен быть экологически образован и экологически культурен. Только в
этом случае он сможет реально оценивать последствия свой практической деятельности при взаимодействии с природой.
Экологический кризис, поразивший нашу планету, вносит существенные коррективы в отношения
человека и природы, заставляет переосмысливать
все достижения мировой цивилизации. В связи с
этим необходимо выяснить, какие отношения человека и природы можно считать гармоничными, как
человеческая деятельность влияет на окружающую
среду, и отметить, почему экологическая культура и
экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире
находится в прямой зависимости от экологического
воспитания. Поэтому так важна экологизация всей
системы образования и воспитания не только подрастающего поколения, но и всего населения.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Одним из важнейших принципов экологического
образования считается принцип непрерывности –
взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и
развития человека на протяжении всей его жизни.
Необходимо развивать экологическую ответственность, которая напрямую связана с экологическим
воспитанием и с такими качествами личности, как
самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в природной
среде, критическое отношение к себе и другим, как
на уровне отдельного гражданина, так и на уровне
целых государств. Соблюдение моральных требований, связанных с отношением к природе, предполагает в первую очередь развитую убежденность, а не
страх за возможное наказание и осуждение со стороны окружающих.
Проблема личностного развития дошкольника,
школьника, студента как единого, целостного про-

цесса может быть реализована, когда воспитатель и
учитель будут иметь четкое представление о развитии экологической культуры, под которой подразумевается система знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в
отношении с природой. Основными компонентами
экологической культуры личности должны стать:
экологические знания, экологическое мышление,
экологически оправданное поведение и чувство
любви к природе.
Сложившаяся в настоящее время система
школьного и внешкольного образования и воспитания в Республике Беларусь включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, которые способствуют развитию экологической культуры населения и ответственности каждого человека
за состояние окружающей среды. Принимаются во
внимание общие принципы экологической политики
в области экологического образования, выработанные ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и другими международными организациями.
Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. В формировании мировоззрения личности важную роль играет окружение ребенка, социальная и культурная среда, а также
его особенный взгляд на все с самого раннего возраста. Формирование личности, ее социализация
связаны с социальным воспитанием. Эта забота общества о своем подрастающем поколении. Воспитание должно обеспечить такое поведение человека,
которое будет соответствовать нормам и правилам
поведения, принятым в данном обществе. Социальное воспитание связано с образованием, просвещением, обучением и самообразованием человека.
Следует помнить, что на процесс формирования
личности влияют: природа и родной язык; общение
в семье, в школе, в коллективе; окружающая среда;
средства массовой информации, искусство, литература; образ жизни самого человека, его стремления
и планы; роль, которую он выполняет в определенном социуме; поведение других людей, которые
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являются для него авторитетом, и другие факторы.
В настоящее время большое влияние на формирование личности оказывает информация, получаемая из
интернета.
Основными компонентами экологической культуры личности являются: экологические знания,
экологическое мышление, то есть умение правильно
анализировать
и
устанавливать
причинноследственные связи экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности, экологически оправданное поведение в быту, на производстве, на отдыхе и чувство
любви к природе, чувство ответственности за сохранность природы, активная жизненная позиция по
восприятию проблемы сохранения окружающей
природной среды.
Каждое лето дети отдыхают в оздоровительных
лагерях, на дачах, в туристических походах, санаториях, просто выезжают отдыхать на природу самостоятельно и с родителями. Очень важно позаботиться о том, чтобы использовать возможности лета
и природного окружения для экологического образования и воспитания. Экологическая работа в летних лагерях очень разнообразна по форме и содержанию, она требует творческого отношения к ней и
огромного энтузиазма. В оздоровительных лагерях
всегда есть дети увлеченные естествознанием, влюбленные в природу, поэтому необходимо еще больше
развивать их интерес и повышать знания о природе, а
также использовать их в качестве помощников в проведении экологического воспитания.
Формирование у человека экологической культуры невозможно без усвоения элементарных знаний о природе. Внимание воспитателя, вожатого
должно быть направлено на пробуждение и поддержание интереса к познанию окружающего мира.
Добиться стойкого познавательного интереса к экологическим знаниям можно путем постановки проблемы; широкого использования обобщений мировоззренческого характера, жизненного опыта, личных наблюдений; выбора таких видов работы, которые отвечают психологическим и возрастным особенностям детей, их интеллектуальным запросам.
Основными формами изучения природы, воспитания любви к ней, формирования экологической
культуры в условиях летнего оздоровительного лагеря могут быть:
– наблюдения в природе;
– тематические экскурсии в природу;
– экскурсии в заповедники, заказники;
– туристические походы;
– беседы коллективные и индивидуальные;
– организация уголков живой природы;
– занятия в кружке юннатов;
– чтение научно-популярной литературы;
– просмотр фильмов о природе (это сейчас легко
делается, используя возможности интернета);
– общественно-полезная работа;
– проведение натуралистических игр на природе;

– проведение праздников, вечеров, устных журналов, викторин о природе, лесных карнавалов, конкурсов;
– изучение животного и растительного мира
окрестностей лагеря, изучение почв, минералов, рек,
озер, болот;
– встречи с работниками лесного и сельского хозяйства, охраны природы, учеными, краеведами.
Для детей младших классов более доступными и
приемлемыми будут наблюдения, распознавания,
сравнение объектов природы., беседы на привале, у
костра. Наблюдая за растениями, птицами, муравьями, пчелами и другими насекомыми дети могут
найти ответы на многие вопросы. Например, куда
ведут дороги муравьев? Что несут муравьи в муравейник? Какое значение это имеет для леса? Цветки
каких растений посещают пчелы и почему? Где живут ящерицы и лягушки, какие рыбы водятся в
местном водоеме и пр. Объекты наблюдений могут
быть самыми разными, в зависимости от местных
условий. Более старшие дети уже могут обнаруживать связи, взаимозависимость между объектами и
явлениями природы, предвидеть последствия воздействия человека на природу. Большой интерес у
детей вызывает наблюдение за поведением животных и растений при смене погоды, при смене дня и
ночи. Такую форму работы можно назвать «Зеленое
бюро прогнозов», «Животные – синоптики», «Живые барометры». В течение всего лета школьники
могут проводить фенологические наблюдения и составлять календари природы.
Изучая окрестности лагеря, ребята устанавливают, какие грибы, растения и животные встречаются
в данной местности, какие из них относятся к редким и охраняемым. Каждый учащийся должен хорошо знать ядовитые грибы, растения и животные,
отличать их от неядовитых.
Экскурсии обычно посвящаются отдельным биогеоценозам. Например, экскурсии в различные типы
леса, на луг, на болото, на водоем. Во время экскурсий обращается внимание детей на интересные объекты, ставятся проблемы (как отличить еловые
шишки, обработанные дятлом, белкой или клестом?
Почему у осины дрожат листочки? Как сказывается
хозяйственная деятельность человека на состоянии
того или иного биоценоза и др.). Огромные познавательные и воспитательные возможности экскурсий в
природу трудно переоценить.
Формирование экологически образованной личности предполагает сочетание познавательной деятельности с эмоциональным, чувственным восприятием природы. Воспитание эстетической чуткости
возможно путем регулярного выполнения таких
упражнений, как: полюбоваться красивыми цветами,
бабочками; прислушаться к голосам птиц, шелесту
листвы; послушать тишину и пр. Чувство сопереживания при наблюдении прекрасного (цветы на
лугу) или «безобразного» (разрушенный муравейник, кучи мусора на берегу водоема) формирует у
детей нравственные качества: любовь к прекрасно-
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му и протест против варварского отношения к природе. Воспитывается чувство непримиримости к
фактам безответственного поведения людей на природе: незатушенным костром, разрушенным птичьим гнездом, покалеченным деревьям. Надо противопоставить этим фактам позитивные действия:
уход за лесом, уборка мусора, обустройство родников, развешивание искусственных гнездовий. Формирование экологической культуры, как и любой
воспитательный процесс, предполагает единство
слова и дела. Правила поведения в природе должны
быть законом для всех – и детей, и взрослых.
Огромную роль в реализации задач экологического воспитания играют практические формы работы:
– участие школьников в оздоровлении экологической обстановки в окрестностях лагеря (работа по
санитарной очистке леса, уход за молодыми посадками, уход за газонами и цветниками, рекультивация земель, окультуривание пустырей, уборка мусора и др.;
– закладка экологических троп и поддержание их
в хорошем состоянии;

– оформление уголков природы;
– выращивание и уход за комнатными растениями;
– очистка и обустройство родников и другие виды работы.
Дети должны возвращаться из лагеря здоровыми,
физически окрепшими и духовно просветленными.
Сегодняшние школьники завтра станут взрослыми
людьми, и от того, насколько мы воспитаем у детей
чувство ответственности за природу, разовьем
экологическое мышление, зависит наше и их
будущее.
Для осуществления стоящих перед каждой страной задач по превращению каждого ее уголка в цветущий край необходимо своевременно формировать
экологическую культуру, эстетические отношения к
природе, развивать любовь к ней и нести ответственность за ее состояние. Природа не может защищать себя от варварского, корыстного, равнодушно-пассивного отношения к ней. Экологическое
сознание и поведение должны стать составной частью общей культуры человека.
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УДК 378.147
ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА В БОЛОНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
НАДЕЖДЫ И МИРАЖИ
А. Б. Бизунков
Витебский государственный медицинский университет
просп. Фрунзе, 27, г. Витебск, 210023, Республика Беларусь. E-mail: dr.aleksandr@list.ru
Г. И. Пиловец
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: pilovets_galina@mail.ru
В высшей школе существуют проблемы, которые требуют своего решения. Насколько способен их решить
Болонский процесс? Существуют по меньшей мере четыре важных сегмента, относящихся к высшей школе, где
дискуссия по поводу Болонской декларации способна принести определенную пользу. Инновации, связанные с
Болонским процессом: двухуровневая система подготовки студентов, идея трехлетнего бакалавриата, компетентностный подход, кредитно-модульная система преподавания.
Ключевые слова: Болонский процесс, бакалавриат, компетентностный подход, кредитно-модульная система преподавания.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблемы в высшей школе, в том числе и постсоветской, несомненно, существуют и требуют своего решения. Однако
насколько способен их решить Болонский процесс
(БП) с учетом всей его противоречивости, которая
создает многочисленные неувязки даже в странах,
его инициировавших? Например, наблюдение за
результатами «болонизации» российского образования, которое уже второе десятилетие развивается в
рамках единого европейского пространства, показывает, что ни одна из актуальных проблем высшей
школы так и не решена. Складывается впечатление,
что БП и российская университетская среда хоть и
существуют в одном пространстве, но нигде не пересекаются. Разумеется, российский опыт не является
истиной в последней инстанции, и существует, по
меньшей мере, четыре важных сегмента, относящихся к высшей школе, где дискуссия по поводу Болонской декларации способна принести определенные
плоды.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Первое. Известно, что в среднем около 40 % лиц,
закончивших университет, по специальности не работают. В этом плане двухуровневая система подготовки обладает однозначным преимуществом перед
интегрированной системой, если после завершения
первой ступени образования предоставляется возможность перейти на другую специальность, а может
быть, и на другой факультет. Подобная практика широко используется в Японии, далекой от проблем
формирования общеевропейского образовательного
пространства, но увидевшей в двухступенчатой системе определенную практическую пользу.
Второе. Даже если идея трехлетнего бакалавриата для отдельных видов высшего профессионального образования пока представляется нецелесообразной, она заставляет задуматься о неизбежном: о
необходимости существенного сокращения сроков
обучения, и в первую очередь, за счет длительности
додипломного этапа. Естественно, сокращение возможно только через оптимизацию объема предлагаемой студентам информации. Следует отметить, что

до сих пор никакого доказательного обоснования
того, какие именно дисциплины (особенно в рамках
общеобразовательной и теоретической подготовки)
и в каком объеме должен изучать тот или иной специалист, как это ни удивительно, не существует. И
перечень, необходимых для изучения дисциплин и
объем информации, в них содержащийся, установлены в основном умозрительно и произвольно, в то
время как научный подход к этому вопросу говорит
о необходимости достаточного минимума. Как же
можно определить этот достаточный минимум? Ответ очевиден: сначала надо перевести в содержание
образования те профессиональные требования, которые предъявляются специалисту в реальной практике после окончания вуза. Исследователи, которые
занимались этой темой говорят откровенно: методологии такого перевода как не было, так и нет. Иными словами, сегодня никто не способен аргументировано доказать, что вот эта дисциплина в этом объеме этому специалисту нужна, а другая – не нужна
[3]. В самом деле, неужели студенту фармацевтического факультета, который будет работать в аптеке,
действительно необходимы полтора десятка различных химических дисциплин только для того, чтобы
продать таблетку анальгина? Из этого вопроса вытекает следующий, еще более интересный: неужели
за все за это действительно надо изымать из кармана
налогоплательщика немалые деньги? Говорят, что
будущему врачу нужно изучать информатику, потому что в медицине широко используются компьютеры. Но ведь в медицине широко используются и
автомобили. Почему тогда нет предмета «безопасность движения» или «техническое обслуживание
автотранспорта»? При отсутствии научно обоснованной методологии отбора информации для учебного процесса любой активный профессор, имеющий желание и административную поддержку, способен внедрить в учебный план любой новый курс,
представляющийся ему в данный момент интересным или расширить уже имеющийся до неадекватного объема.
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Порочная практика внедрять в учебные программы все большее количество информации началась еще в СССР в конце 80-х годов. Причем, как
отмечают эксперты, вводимая информация чаще
всего представляла хаотичный набор сведений, носила лоскутный характер. Одновременно начали
появляться и новые учебные дисциплины, пожирающие учебное время, но введенные не столько с
целью улучшить качество подготовки специалиста,
а как дань моде, желание не отстать от современных
тенденций, зачастую не имеющих отношения к будущей профессиональной деятельности [4]. Об этом
говорил еще Э. Фромм в своей монументальной работе «Иметь или быть». Как правило, служебные
обязанности, которые будет исполнять среднестатистический специалист, требуют очень ограниченного количества знаний. Остальные знания, получаемые в университете, имеют своей целью индукцию
у обучаемого чувства собственной значимости, которая обусловливает стратификацию социума на
тех, кто имеет высшее образование и не имеет.
Третье. И представители профессионального сообщества, и общественное мнение пришли к пониманию того, что хотя карьерный рост и успешность
в профессии в какой-то степени связаны с формальным наличием диплома, реальная ситуация на рынке
труда такова, что вид и уровень образования не всегда определяет траекторию развития специалиста.
Все большее значение приобретают его личностные
свойства, навыки коммуникации, прошлый трудовой опыт. В рамках БП в Европе стала внедряться
новая модель оценки уровня подготовки специалиста – компетентностная. Старый подход – квалификационный – был основан на оценивании профессиональных знаний и умений. Новая модель, помимо
профессиональной подготовки, стремится перевести
в оценочный формат и личностные качества обучаемого: инициативность, способность работать в команде, умение отбирать полезную информацию из
большого информационного потока, логическое
мышление, возможности быстрой адаптации к новому коллективу, городу, стране. Очевидно, что
личностные свойства не связаны с самим профессиональным обучением, но, тем не менее, тоже поддаются тренировке. Против подобного подхода возражений нет, но удивительно то, что эта модель
опять же приходит к нам с Запада, как некая инновация. Все почему-то в одночасье забыли, что оценка подготовки специалиста в советской системе образования всегда была основана скорее на компетентностном подходе, нежели на квалификационном
в его чистом виде. Разумеется, был выражен крен в
сторону идеологии, но это не отменяет самого формата оценки качества подготовки специалиста. Как
известно, весь спектр компетенций отражался в характеристике, требуемой при приеме на работу, а
вуз, в свою очередь, давал возможности максимально проявить свои организационные способности,
работу в команде, умение адаптироваться и т.д. (через комсомол, сельхозработы, стройотряды, инсти-

тут кураторов, художественную самодеятельность,
студенческую науку, общежитие, добровольные
народные дружины и многое другое), – в общем, все
то, что нам сегодня предлагают в качестве педагогической инновации, причем исключительно западного образца. Надо сказать, что в те времена на Западе в оценке специалиста преобладала как раз
именно квалификационная модель: неважно кто он
«красный» или «белый», какие у него мировоззренческие взгляды и психологические установки, важно, что он умеет делать. Нам тогда казалось, что
такой подход наиболее логичен, и мы с нескрываемой завистью смотрели на Запад. Но жизнь показала
правильность именно советского подхода к решению этого вопроса, поэтому для западной высшей
школы переход к компетентностной модели являлся
действительно инновационным. Но мы опять с той
же нескрываемой завистью смотрим на них и принимаем в качестве инновации то, что они в свое
время переняли от нас. В этом плане компетентностную модель оценки специалиста, несомненно,
следует развивать, но на постсоветском образовательном пространстве ее ни в коем случае нельзя
считать инновационной.
Четвертое. Еще одной инновацией, связанной с
БП, считают так называемую кредитно-модульную
систему преподавания, хотя, как известно, в самой
Болонской декларации указания на то, что преподавание следует вести именно в рамках модульной
системы нет. Справедливости ради следует отметить, что в большинстве исследований, посвященных этой тематике, отсутствует внятное понимание
того, что представляет собой модульный принцип
преподавания. Приведем наиболее популярные мнения по этому вопросу. Вот как определяет модульный принцип доцент М.И. Дубовик из Челябинского
института экономики и права им. М.В. Ладошина:
«Кредитно-модульная система обучения – система
обучения, обеспечивающая повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на
основе индивидуализации учебно-познавательной
деятельности студентов, выборности образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов [2]. С.Р. Доманова понимает его как «определенную искусственную образовательную систему, в
которой отражаются содержательные, процессуально-действенные и организационно-управленческие
аспекты педагогических средств, необходимые для
решения поставленных задач» [1].
Естественно, узнать, что же на самом деле представляет собой модульный принцип преподавания
из таких определений нереально. Хотя на самом
деле все не так сложно. Первоначально возникновение модульного обучения было связано с необходимостью каким-то образом измерить, оцифровать
учебный процесс (авторами концепции были
B. Goldshmidt, M. Goldshmidt и J. Russel). Сущность
предложения заключалась в том, что небольшая
часть учебного материала рассматривается как автономная тема, и учебный курс формируется из та-
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ких автономных единиц, которые можно легко сосчитать, отказавшись от традиционного подсчета в
академических часах. Сначала такие единицы назывались «микрокурсами», потом получили название
«модуль». «Модуль» стал эволюционировать, и появилась идея конструировать модули, комбинируя
сведения из разных дисциплин, которая быстро
приобрела популярность. Привлекательность модульного преподавания обусловлена тем, что в модуль можно включать, только то, что, по мнению
автора, представляет интерес, при этом остальную
информацию, содержащуюся в дисциплине, можно
полностью игнорировать. По сути модульная система – это очень технологичный ответ на вопрос А.
Гитлера: «Зачем мальчику, который хочет заниматься музыкой, геометрия, физика, химия? Что он запомнит из всего этого? Ничего» [5]. Традиционный
(дисциплинарный) способ преподавания отличается
от модульного тем, что дает системное представление о предмете изучения и его месте в мироздании.
Веками человечество накапливало знания и классифицировало их в рамках отдельных наук (учебных
дисциплин), которые существуют и сегодня именно
в том виде, в котором они сложились за это время.
Системное представление о мире, вкладываемое
молодому человеку в голову в процессе образования, формирует самостоятельно мыслящую личность, которая слабо откликается на рекламные
вводные, будь то экономические или политические.
Поэтому модульный принцип пришелся как нельзя
кстати. Несистемные знания не дают самостоятельности мышления, и человек становится легко манипулируем. Его легко убедить в том, что он должен
купить предлагаемый товар или проголосовать за
предлагаемого кандидата. Именно в этом, а не в чем
ином основная причина популярности и широкой
рекламы модульной системы преподавания в отличие от традиционной дисциплинарной. Примеры
результатов модульного обучения периодически
появляются в средствах массовой информации. Авторы публикаций искренне удивляются тому, что
значительная часть и европейских и американских
студентов неспособна найти на карте Тихий океан,
убеждена в том, что Нью-Йорк и есть столица США,
а уж если одну вторую (1/2) прибавить к одной третьей (1/3), то получится одна две пятых (2/5). Мо-

дульное преподавание ни при каких обстоятельствах
не должно заменить дисциплинарное, хотя на определенном этапе (преимущественно постдипломном)
в определенных дозировках оно имеет смысл.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать
несколько выводов. Сам по себе БП не представляет
опасности для постсоветской высшей школы, как
это иногда трактуется его непримиримыми идеологическими противниками. Более того, объединение
усилий разных стран в области совершенствования
и развития технологий обучения является абсолютно здравой и достойной практического воплощения
идеей. Реальную опасность представляет его форсированное внедрение. Болонский процесс, будучи
глубоко противоречивым по своей социальноисторической сути явлением, не может быть механически перенесен на постсоветское пространство.
Идеи, изложенные в Болонской декларации, начнут
приносить пользу только той национальной школе,
которая высоким качеством своей работы заслужит
уважение партнеров по болонскому сообществу.
Именно оно, а не формально подписанный документ, будет служить подлинной основой для признания дипломов, академической мобильности, обмена грантами и прочими возможностями интеграции в европейское образовательное пространство.
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GRADUATE SCHOOL OF POST-SOVIET SPACE IN BOLOGNA: HOPES AND MIRAGES
А. Bizunkov
Vitebsk State Medical University
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Н. Pylovets
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prosp. Moskovskiy, 33, Vitebsk, 210038, Republic of Belarus. E-mail: pilovets_galina@mail.ru
There is no doubt, in high school, there are problems that need to be addressed. It is able to solve them the Bologna
process? There are at least four important segments relating to higher education, where the discussion about the Bologna Declaration can bring some benefit. Innovation related to the Bologna Process: a two-tier system of training of students, the idea of a three-year bachelor's degree, competence approach, credit-modular system of teaching.
Key words: Bologna process, Bachelor, competence approach, credit-modular system of teaching.
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УДК 371.3:004.451
МОТИВ ТА МОТИВАЦІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ
Б. С. Коломієць
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
вул. Пушкіна, 2, м. Полтава, 36001, Україна. E-mail: Kolombogd@mail.ru
Поняття мотиву та мотивації до наших днів не є достатньо розкритими для розуміння. Залишаються прогалини у визначенні як мотивації, так і мотиву, при такому стані справ є можливість помилкового розуміння мотиву як мотивацію і навпаки. Слід більш детально розглянути, чим ці два поняття схожі й чим відрізняються, та
визначити їх точки дотику.Мотив та мотивація є поняттями, що характеризують внутрішній стан особистості та
є стимулами до діяльності або бездіяльності. При детальному розгляді поняття мотиву було виявлено, що будьякий чинник, як зовнішній так і внутрішній, може бути вирішальною причиною певних дій, на противагу думці
видатного українського педагога В.О. Сухомлинського, який вважав, що «в поведінці людини немає нічого зовнішнього, що б не мало своїм стимулом внутрішнє». При проведенні досліджень не було знайдено чіткого розділення зовнішніх та внутрішніх мотиваційних чинників. Мотивація визначається як внутрішній стан людини,
проте не визначено, яким чином зовнішні чинники впливають на внутрішні стани особистості. Не дано повної
системи впливу на свідомість людини з метою її мотивування до певних дій(діяльності). Тема потребує подальшого дослідження.
Ключові слова: мотив, мотивація, внутрішній стан.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність полягає у висвітленні проблемних ситуацій при детальному розгляді мотиву та мотивації. Уважно досліджуючи відмінні та схожі риси у кожному з понять,
було виявлено майже одинакові визначення як мотиву так і мотивації, що є проблемою для дослідників. Таким чином, метою роботи є конкретизація та
виявлення непорозумінь при розгляді даних понять.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Мотива́ція (з лат. movere) – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного
плану, керуючий поведінкою людини, який визначає
її організованість, активність і стійкість; здатність
людини діяльно задовольняти свої потреби [1, 2].
Поведінку людини характеризують дві функціонально взаємозалежні сторони: спонукальна й регуляційна. Психічні процеси (пізнавальні, емоційні,
вольові) та психічні стани (страх, бадьорість, стрес,
зневіра) здебільшого регулюють поведінку. Їх стимулювання, забезпечуючи активізацію та спрямованість поведінки, пов’язані з мотивами й мотивацією.
Тож ми маємо змогу спостерігати відповідно до
вищенаведених визначень, взаємозалежність мотивація–дія. Слід розглянути, що є першопричиною,
дія чи мотивація, і є можливість виділити ще одну
складову мотивації, а саме мотив,що є спонуканням
до діяльності, пов'язаний із задоволенням потреб
суб’єкта. Мотив є причиною, підґрунтям для обрання певних дій і вчинків, сукупністю зовнішніх і внутрішніх умов, що активізують суб’єкта.
Як було сказано видатним вітчизняним педагогом
В.О.Сухомлинським, «немає нічого зовнішнього, що б
не мало своїм мотивом внутрішнє».
Це означає, що мотивація, як основна рушійна
сила індивіда, витікає з внутрішнього стану людини,
її бажань, прагнень, домагань.
Тому слід визначити фактори, від котрих залежать вищеназвані внутрішні мотиви, а саме: мета,потреба,намір.

Таким чином, є можливість виділити, що в певному випадку основною рушійною (спонукальною)
силою у поведінці особистості може виступати потреба. Наприклад, маючи потребу в харчуванні, певний індивід перетворює її на внутрішній мотив до
здобуття їжі, це означає,що бажання поїсти виступає
в ролі мотивації до дії. Таким є різновид внутрішньої мотивації.
З точки зору науки, найчастіше зазначається, що
мотивація – це сукупність причин психологічного
характеру, які пояснюють поведінку людини, спрямованість і активність цієї поведінки.
З даної позиції маємо можливість визначити, що
мотив, на відміну від мотивації, це те, що належить
самому суб’єктові поведінки, є його стійкою особистісною властивістю, що із середини спонукає до
здійснення певних дій.
Існує кілька видів мотивів, а саме:
 усвідомлені, котрим належить провідна роль
у формуванні спрямованості особистості;
 неусвідомлені, що є більш цікавими з наукової точки зору, оскільки за своєю природою людина
не здатна на свідоме заподіяння шкоди собі або оточуючим. Тож, при запитанні, що було мотивом такої
дії, часто люди не мають що відповісти. Це й може
бути несвідомою мотивацією, що є почуттям та потребою людини, котрі вона не усвідомлює, проте ці
чинники впливають на її поведінку.
Якою ж може бути кількість мотивів? Чи достатньо одного мотиву для початку діяльності, чи потрібно більше? На ці запитання відповідає таке поняття, як широта мотиваційної сфери, що є якісною
різноманітністю мотиваційних факторів-мотивів,
потреб, мети. Чим більше людина має різноманітних
мотивів, потреб і цілей, тим більш розвиненою є її
мотиваційна сфера.
Далі слід визначити силу мотиву. Відповідно,
одні мотиви є сильнішими за інші й виникають частіше, інші – слабші й актуалізуються рідше. Чим
більш відмінними є сила й частота актуалізації мо-
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тиваційних утворень певного рівня, тим вищою є
ієрархічність мотиваційної сфери.
Будь-яку форму поведінки можливо пояснити як
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. У першому випадку йдеться про мету, мотиви, потреби,
наміри, бажання, інтереси тощо, у другому – про
стимули, які є похідними ситуації, що склалася.
Поведінка є мотивованою,й цією вмотивованістю виступають стимули, нагороди. Тобто внутрішнім спонуканням до діяльності є бажання нагороди
– отримання вигоди за певну діяльність. Таким чином, можемо визначити, що бездіяльність людини –
це або небажання отримати винагороду, або нееквівалентна цінність нагороди відповідно до витрачених зусиль. І виявляємо, що будь-яка діяльність, що
проводиться людиною, є вигідною з точки зору затрачених зусиль. Або цей чинник, що спонукає вас
до дії, є бажанням займатися тим, чим вам подобається, що є внутрішньої мотивацією.
Тож, яким чином можливо відрізнити внутрішню
та зовнішню мотивацію?
А.Г. Дербеньова вважає, що внутрішніми мотивами можна вважати те, що вам подобається робити
або займатися, не вимагаючи взамін витраченого
часу та зусиль нічого, крім задоволення власних
бажань, потреб.
Мотив – це спонукання людини до активності,
пов’язане з намаганням задовольнити певні потреби.
ВИСНОВКИ. Відповідно до вищесказаного,
маємо можливість зробити висновок, що поняття
«мотивація» та «мотив» розуміються майже як
синоніми, тобто немає чіткого розділу, де закінчується мотив і починається мотивація. Відповідно,
слід більш чітко розділяти ці поняття та розуміти,
що система внутрішніх станів особистості
мотив–мотивація–дія не є сталим та потребує

подальшого дослідження. Таким чином, проблема
мотиву та мотивації залишається гостро обговорюваною та, на жаль, складною для вивчення експериментально.
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MOTIVE AND MOTIVATION: DOTS OF TOUCHING
B. Kolomiiets
Poltava National Technical Yuri Condratiuk University
vul. Pushkina, 2, Poltava, 36001, Ukraine. E-mail: Kolombogd@mail.ru
The differences between motive and motivation aren’t full enough till nowadays. There are still some incompletes in
determinations of motive and motivation. In such situation there can be some misunderstandings. We should take a look
at the situation in more details and to find the dots of touching.
Key words: motive, motivation, inner state.
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УДК 378. 018 (477)
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У ЗДІЙСНЕННІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Н. П. Волкова
ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
вул. Набережна В.І. Леніна, 18, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна. E-mail: www:duep.edu
О. Фаєрман
Нью Йорк, США
Робота присвячена актуальній проблемі – компетентності викладача вишу у здійсненні професійної
комунікації як показника їх конкурентоздатності. Презентоване авторське бачення феномену «компетентність
викладача вишу у здійсненні професійної комунікації» яке розглядається як інтегральне особистісне утворення;
передбачає усвідомлене розуміння цінності педагогічної комунікації і визначає цілеспрямовану діяльність щодо
оволодіння нею, розуміння необхідності пізнання самого себе як комунікативної особистості (своїх переваг і
недоліків), усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної,
комп’ютерної комунікації, здійснення експертизи власних комунікативних дій і прийнятих рішень; сформовану
сукупність узагальнених комунікативних умінь та розвинутий емоційний інтелект. Здійснено структурний аналіз феномену „компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації” як системи взаємопов’язаних компонентів: ціннісне ставлення до професійної комунікації, сукупність узагальнених комунікативних умінь, емоційний інтелект. Обґрунтовано зміст кожного компоненту досліджуваного феномену. Автор доходить висновку, що глибоке розуміння сутності досліджуваної компетентності дозволяє чітко визначити мету
підготовки майбутніх викладачів вишу в умовах їх навчання в магістратурі.
Ключові слова:компетентність, професійна комунікація, компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перед системою
вищої освіти гостро постала проблема підготовки
висококваліфікованих конкурентоздатних педагогічних кадрів, причому наголошується на компетентності (складне й багатогранне явище, яке характеризує здатність людини застосовувати знання та вміння у різноманітних соціальних, професійних ситуаціях, кваліфіковано виконувати певну діяльність,
зокрема професійну, комунікативну) як індикаторі,
що дозволяє визначити готовність людини до життя,
професійної діяльності, подальшого особистого розвитку. Лише компетентна, самостійна і відповідальна, з чіткими громадянськими позиціями індивідуальність, а точніше, вихована людина, здатна до оновлення суспільства, забезпечення державності України, розвитку її економіки та культури; здатна орієнтуватись в інформаційному суспільстві, швидкоплинному розвитку ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, приймати рішення, навчатись упродовж життя [1, с. 7].
Зазначене диктує необхідність чіткого розуміння
сутності компетентності викладача вишу у здійсненні професійної комунікації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації є не просто здатністю особистості чи її станом, наявністю у неї достатніх знань,
умінь і навичок у сфері функціонування мови й мовлення, знання мовленнєвих норм, переліку й можливостей невербальних та комп’ютерних засобів
комунікації, без яких, безперечно, не відбудеться
комунікація педагога. Це поняття набагато ширше і
специфічніше. Як інтегральне особистісне утворення, воно забезпечує успіх викладача вищого навчального закладу у розмаїтті комунікацій, здатність до

неперервної комунікативної освіти, збагачення особистісного комунікативного досвіду.
Компетентність викладача вишу у здійсненні
професійної комунікації передбачає усвідомлене
розуміння цінності знань з педагогічної комунікації
і визначає цілеспрямовану діяльність щодо їх засвоєння, розуміння необхідності пізнання самого себе
як комунікативної особистості (своїх переваг і недоліків), усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації, здійснення експертизи власних комунікативних дій і прийнятих рішень,
сформовану сукупність узагальнених комунікативних умінь та розвинутий емоційний інтелект. Володіння викладачем даним інтегральним особистісним
утворенням забезпечить кваліфіковане виконання
професійної, комунікативної діяльності.
Зупинимося на структурному аналізі феномену
„компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації” (ціннісне ставлення до професійної комунікації, сукупність узагальнених комунікативних умінь; емоційний інтелект).
У ціннісному ставленні виявляється єдність
знань, уявлень, переконань, емоцій, ціннісних орієнтацій і дій людини, що забезпечується рефлексією
особистісного досвіду, який здобувається у пізнавально-оцінній діяльності. Ціннісне ставлення до професійної комунікації є компонентом цінніснозмістової сфери особистості, що позитивно відбиває
систему цінностей комунікативних знань і визначає
цілеспрямовану діяльність щодо їх засвоєння, розуміння необхідності пізнання самого себе як комунікативної особистості (своїх переваг і недоліків), усвідомлення етичних норм і правил комунікативної
взаємодії засобами вербальної, невербальної,
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комп’ютерної комунікації, здійснення експертизи
власних комунікативних дій і прийнятих рішень.
Сформоване у навчально-виховному процесі
ВНЗ ціннісне ставлення, тобто глибока осмислена
активна комунікативна позиція є однією з умов і
одним із засобів становлення комунікативноціннісної свідомості викладача. У ставленні до професійної комунікації її доцільно називати вже не
просто позицією, а власною причетністю і особистою відповідальністю. Формування особистої відповідальності за успішність професійної комунікації
тісно пов’язане з переорієнтацією особистісних цінностей, оскільки система особистісних цінностей є
головний регулятор діяльності та ставлення людини
до комунікації.
Визначаючи ціннісне ставлення як інтегральний
елемент свідомості особистості, розглядаємо його
структуру у єдності когнітивно-оцінного, мотиваційного, діяльнісно-перетворювального й комунікативно-рефлексивного компонентів.
Щодо комунікативних умінь, то вони – не що
інше, як продукт зазначеного процесу, розвитку здібностей, оскільки засновані на них і водночас є їх
передумовою. Теоретичне осмислення проблеми
дало можливість підійти до розуміння комунікативних умінь як до інтегративної властивості особистості, комплексу комунікативних дій, заснованих на
ґрунтовній теоретичній, практичній та технологічній
підготовленості, що дозволяє творчо використовувати комунікативні знання та навички для відбиття
й перетворення професійної комунікації. Комунікативні вміння за своєю сутністю є внутрішньою моделлю професійної комунікації, що, базуючись на
знаннях і здібностях, забезпечує її ефективність.
Комунікативні вміння концентрують те, що набуває
особистість у процесі зовнішньої (педагогічної, комунікативної) діяльності й одночасно розвиваються
внутрішньо, але під впливом зовнішніх факторів.
Узагальненими називаємо уміння, яким притаманна властивість широкого переносу – уміння і
навички, які викладачі можуть використовувати для
вирішення широкого кола питань, не тільки в рамках однієї навчальної дисципліни, під час викладу
якої здійснювалось формування даного уміння, але
й при виконанні навчальних завдань у практичній
діяльності. Тобто на основі цих умінь можливе формування нових творчих дій.
Ураховуючи, що успішність професійної комунікації обумовлена рівнем володіння викладачами
вербальними, невербальними засобами, засобами
комп’ютерної комунікації, ефективністю реалізації
функцій професійної комунікації, моделювання та
управління процесом професійної комунікації з метою досягнення взаєморозуміння, технологічністю
встановлення „суб’єкт-суб’єктних” стосунків, нами
виділено п’ять груп узагальнених комунікативних
умінь: комунікативно-мовленнєві, інформаційноінструментальні, організаційно-технологічні, невербальні, інформаційно-пошукові.
Важливим складником компетентності виклада-

ча вишу у здійсненні професійної комунікації є емоційний інтелект. Розглядаючи даний феномен як
інтегральну характеристику особистості, що визначає успіх будь-якої діяльності людини, зокрема комунікативної, за будь-яких умов, ми виходили з розуміння даного феномену С. Каганом [2], який репрезентував дві форми емоційного інтелекту: міжособистісну та внутрішньоособистісну.
На думку науковця, міжособистісний інтелект
передбачає наявність здібностей: вирішувати конфлікти, що включає проведення переговорів та посередництво під час вирішення конфліктів, досягнення
консенсусу; розуміння та розпізнавання емоції, що
виникають в інших людей (емпатія); вияв толерантності та терпимості до невизначеності у взаємовідносинах між людьми; адекватний невербальний вираз власних емоцій; товаришувати, тобто встановлювати міжособистісні контакти з колегами, підтримувати доброзичливі стосунки з іншими людьми,
управляти емоціями, які виникають при взаємодії з
іншими; усвідомлювати мотиви діяльності інших
людей; виявляти співчуття; працювати у команді,
тобто організовувати інших, планувати діяльність;
мотивувати інших до діяльності за допомогою позитивних емоцій; співпрацювати з іншими людьми;
сприяти успішній пізнавальній діяльності за допомогою позитивних емоцій; бути комунікативним,
тобто викликати захоплення, симпатію, впливати на
людей на емоційному та підсвідомому рівні (хоризма); отримувати задоволення від спілкування з іншими; любити інших й турбуватися про них; бути
відкритими новому досвіду. Це своєрідне мистецтво
позитивного ставлення до інших, що реалізується у
спроможності людини впорюватися з емоціями, які
виникають при взаємодії з іншими.
Внутрішньоособистісний інтелект передбачає
наявність здібностей: метапізнання, тобто самоспостереження за власними проявами; усвідомлення
власних емоцій і почуттів; саморефлексія; регулювання власного емоційного стану згідно уявлень про
норми поведінки, моральні настанови, уміння обирати відповідну форму поведінки; самооцінка, тобто
формування адекватної моделі власного „Я”; повага
до унікальності інших у процесі міжособистісної
взаємодії; розстановка авторитетів і цілей, тобто
інтуїтивне передбачення, прогнозування наслідків
майбутньої діяльності; самомотивування, самоналаштовування на діяльність; відкладення задоволення існуючих потреб заради більш значущих віддалених цілей; усвідомлення духовних потреб, внутрішнього стану людини; саморегуляція, тобто регулювання власних емоцій; використовування моделі
власного „Я” для ефективного функціонування у
житті (вибудовування пріоритетів); відображення у
зовнішній поведінці власної незалежності від безпосереднього моменту життєдіяльності, в якому відбувається емоційне реагування; аналіз власної мотивації. Акцентуємо увагу на чотирьох складниках емоційного інтелекту: метапізнанні, самооцінці, роботі
в команді, комунікативності.
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Кожен складник компетентності має певні виділені критерії й рівні сформованості, завдяки чому
отримали можливість виявити динаміку формування
компетентності і подати характеристику рівнів її
розвитку.
ВИСНОВКИ. На сьогодні вищій школі вкрай необхідний високопрофесійний, компетентний викладач нової генерації, який змінив би сенс і характер
професійної комунікації відповідно до вимог оновленого вишу, поклавши в основу гуманізм, повагу
до співрозмовника й самоповагу, суверенність особистості, неупереджене ставлення до суб’єкта комунікації, врахування інтересів співрозмовника. Аналіз
компетентності викладача вишу у здійсненні профе-

сійної комунікації дозволяє чіткіше уявити сутність
досліджуваного поняття й конкретизувати його
зміст, визначити мету підготовки майбутніх визначити мету підготовки майбутніх викладачів вишу в
умовах їх навчання в магістратурі.
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The work is dedicated to an urgent topic – the competence of a higher school teacher in performing his/her professional communication, which is considered as an indicator of teacher’s competitiveness. The article presents author’s
vision of “the competence of a higher school teacher in performing his/her professional communication” as the phenomenon, which is treated as an integral personal totality. The totality envisages conscious understanding of the value of
pedagogical communication and determines purposeful activity directed to the acquirement of such communication,
realization of the necessity of self-understanding as a communicative identity (personal pluses and minuses), perception
of ethical norms and rules of communicative interaction by means of verbal, non-verbal, computer communication, execution of an examination of one’s own communicative actions and decisions made. The phenomenon is also treated as
an integrity of generalized communicative skills and developed emotional intellect. The work presents the results of
structural analysis of the phenomenon “the competence of a higher school teacher in performing his/her professional
communication”, which is taken as a system of such interconnected components as comprehensive attitude to professional communication, complex of generalized communicative skills, emotional intellect. The essence of each of the
components of the phenomenon under investigation has been substantiated. The author has come to the conclusion that
deep understanding of the essence of the competence under investigation permits to define clearly the goal of training of
future teachers of higher school while doing their masters.
Key words: competence, professional communication, teacher’s competence in performing professional communication.
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УДК 378
ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
В. В. Желанова
Київський університет імені Бориса Грінченка
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, Україна. E-mail: kubg.edu.ua
У форматі реалізації положень рефлексивно-контекстного наукового підходу розглянуто трансформаційний
потенціал технології контекстного навчання, що полягяє у його розвивальних можливостях щодо рефлексивної
компететності, а також мотиваційної, смислової сфери майбутнього педагога та його професійної суб’єктності.
Представлено логіку трансформації пізнавальних мотивів у професійні як процес їх поступового заміщення.
Окреслено рефлексіогенез як трансформацію складових рефлексивної компетентності у напрямі їх ускладнення
й поширення діапазону реалізації. Розкрито смислогенез у напрямах трансформації ситуативних смислових
структур у стійкі, „смислонасичення” від мінімального до максимального стану на підставі „уточнення й розширення”, ієрархізації смислів, їх „кристалізації”, зміни динамічних смислових процесів у послідовності: смислоутворення, смислоусвідомлення, смислобудівництво. Показано суб’єктогенез майбутнього педагога як процес послідовної трансформації суб’єктної професійної позиції, педагогічної активності, суб’єктного досвіду,
здатності до рефлексії, антиципації.
Ключові слова: технологія контекстного навчання, трансформація мотивів, рефлексіогенез, смислогенез,
суб’єктогенез.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У контексті сучасного процесу модернізації вищої освіти в Україні в напрямку її гуманізації та орієнтації на „особистісний
вимір” усе більшого значення набувають практико
зорієнтовані освітні технології, що дозволяють вибудувати навчальний процес у ВНЗ з урахуванням специфіки майбутньої професії. Найбільш продуктивною у цьому плані є технологія контекстного навчання, оскільки її провідною проблемою є розв’язанні
питання, як перетворити знання з предмета навчальної діяльності на засіб регуляції професійної діяльності. Отже є очевидним трансформаційний потенціал
технології контекстного навчання.
Беручи до уваги мету технології контекстного
навчання майбутнього педагога, що у форматі реалізації положень рефлексивно-контекстного підходу
полягає у формуванні рефлексивної компетентності
та рефлексивно детермінованих конструктів, а саме
мотивації, смислової сфери та професійної
суб’єктності особистості, проаналізуємо особливості
їх трансформації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
представленому дослідженні сферою трансформації
окреслених конструктів є технологія контекстного
навчання, що визначаємо як систему функціонування всіх його компонентів, алгоритмізовану послідовність певних дій, спрямованих на відтворення в
процесі фахової підготовки педагога предметного й
соціального контекстів майбутньої професійної діяльності.
Варто відзначити, що динамічні аспекти цієї технології реалізуються у навчальній діяльності академічного
типу,
квазіпрофесійній,
навчальнопрофесійній діяльності.
Трансформація пізнавальних мотивів у професійні. Для дослідження цього процесу в теорії контекстного навчання використовуються такі пояснювальні конструкти, як „мотиваційний синдром”(Н. Бакшаєва)
та
„побічний
продукт”
(Я. Пономарьов).

Провідними формами „мотиваційного синдрому”
є пізнавальні й професійні мотиви, що відповідно
складають „пізнавальний мотиваційний синдром” і
„професійний мотиваційний синдром”, як взаємопов’язані у своєму розвитку складники „загального
мотиваційного синдрому” навчання.
„Побічний продукт” виникає поза усвідомленим
наміром під впливом якостей предметів й явищ, що
включені до дії, але не є значущими з точки зору
поставленої мети. Якщо „побічний продукт” разом
із способом його використання проникає у внутрішній, усвідомлюваний план, він перетворюється в
прямий, при цьому диференціюється спосіб дії, що
призводить до даного – трансформованого – продукту. У межах контекстного навчання взаємні трансформації пізнавальних та професійних мотивів відбуваються внаслідок того, що саме у цій освітній
системі створюються можливості появи „побічних
продуктів” власне навчальної, квазіпрофесійної та
навчально-професійної діяльності. Тобто, відбувається перенесення предмету пізнання як основної
мети і мотиву навчальної діяльності студента на
предмет професійної діяльності, що представлений
у модельній формі. Цей предмет і є „побічним продуктом”.
Таким чином, ми трактуємо процес трансформації пізнавальних мотивів у професійні в межах технології контекстного навчання майбутнього педагога як процес поступового заміщення пізнавальних
мотивів професійними у межах „загального мотиваційного синдрому” на підставі зрушення предмету
актуальної діяльності на її „побічний продукт”.
Рефлексіогенез. З’ясуємо сутність процесу рефлексіогенезу , що пов’язаний з рефлексивною компетентністю майбутнього педагога. Її авторське трактування базується на розумінні її як метакомпетентності, що є інтегрованою характеристикою особистості, яка представлена сукупністю компонентів,
адекватних рефлексивній діяльності, що реалізується в ефективному здійсненні рефлексивних процесів
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й обумовлюють успішне оволодіння професійною
діяльністю.
Таким чином, уявляється можливим виокремити
певні напрями рефлексіогенезу, що відповідають
провідним складникам рефлексивної компетентності.
Так мотиваційні аспекти зазначеного феномену
будуть трансформуватися таким чином: мотиви,
потреби в рефлексивній діяльності, рефлексивна
установка, ціннісне ставлення до контекстної рефлексії.
Розвиток когнітивного та операційно-діяльнісного
складників рефлексії відповідно пов’язаний зі зміною
знань і вмінь від тих, що відбивають особистісний,
інтелектуальний тип рефлексії – до знань та вмінь,
що стосуються кооперативної та коммунікативної
рефлексії. Тобто, рефлексія, що спрямована „на себе,
розширюється рефлексією, що спрямована „на інших”.
Нарешті, за часовою ознакою рефлексія розвивається від ретросрективної та ситуативної – до перспективної, що пов’язана з антиципаційними процесами. При цьому відзначимо, що рефлексивноантиципаційні процеси є узасаднюючими в системі
контекстного навчання.
Таким чином, рефлексіогенез майбутнього педагога є процесом поступового розвитку складових
рефлексивної компетентності у напрямі їх ускладнення й поширення діапазону реалізації різних типів
педагогічної рефлексії, що синтезуються в контекстній рефлексії
Смислогенез. Розглянемо сутність смислогенезу у
технології контекстного навчання.
Відповідно
до
положень
структурнофункційного підходу в смисловій сфері майбутнього
педагога значущими є як ситуативні, так і стійкі смислові утвореннях особистості, а саме: смислова установка, смислова диспозиція та особистісні цінності.
Доречно зазначити, що між ними відбувається взаємодія. Відповідно до ідей динамічного підходу смислова сфера майбутнього педагога пов’язана зі смислоутворенням, смислоусвідомленням та смислобудівництвом у „малій динаміці”смислів.
Зауважимо, що процес смислогенезу ґрунтується
на синтезі цих підходів, оскільки мова йде про „малу” динаміку виникнення й розвитку певних смислових утворень, що складають смислову сферу майбутнього фахівця. Ми, ґрунтуючись на положеннях
І. Колєснікової [2], трактуємо смислогенез майбутнього педагога як низку послідовних трансформацій
складників смислової сфери, сполучених зі сходженням за ієрархією внутрішньоособистісних
структур. Онтологічно цей процес уявляє собою
трансцендування, тобто постійне породження і оновлення смислової сфери.
Розвиток смислової сфери носить циклічний характер, при цьому кожний цикл смислогенеза характеризується двома етапами: еволюційним і критичним, які супроводжуються відповідно процесами ієрархізації й денерархізації елементів смислової стру-

ктури. До того ж процес смислогенезу пов’язаний з
динамічними смислови процесами смислоутворення,
смислоусвідомлення, смислобудівництва. Конкретизуємо, що смислоутворення ототожнюється нами з
появою смислових новоутворень. При цьому ми звертаємося
до
класичних
„зон
розвитку”
(Л. Виготський) та відомої психологічної послідовності „входження в зону розвитку – зона актуального
розвитку – зона найближчого розвитку – зона саморозвитку”, що є детермінуючими в тенденціях смислоутворення. Смислоусвідомлення та смислобудівництво майбутнього педагога є вербалізацією смислу
та його рефлексією.
Звернемо увагу на те, що у процесі смислогенезу
проявляються діадність смислу, що реалізується у
його континуумній динаміці від мінімального до максимального насичення, а саме: від смислу, що становиться, – до того, що став, від невизначеного смислу
– до певного, кристалізованого у формі ціннісного
ставлення; від смислу, що постигається – до того, що
постигнутий [1]. При цьому динаміка смислового
розвитку породжує постійну взаємодію між ситуативними смисловими проявами й тими смисловими
структурами, що претендують на статус стійких.
Смисловий розвиток особистості відповідає логіці від
одиничного до загального.
Таким чином, смислогенез майбутнього педагога
здійснюється у кількох напрямах, а саме:
1) трансформація ситуативних смислових структур
(особистісний смисл, смислова установка, смислоутворювальні мотиви) у стійкі (смислові конструкти,
смислові
диспозиції,
особистісні
цінності);
2) „смислонасичення” від мінімального до максимального стану на підставі „уточнення й розширення”
(В. Зинченко); 3) ієрархізація смислів, їх „кристалізація” (О. Леонтьєв); 4) зміна динамічних смислових
процесів у послідовності: смислоутворення, смислоусвідомлення, смислобудівництво.
Суб’єктогенез. У нашому дослідженні використання поняття суб’єктогенезу пов’язане з процесом
розвитку професійної суб’єктності майбутнього педагога як рефлексивно детермінованого конструкту,
що відбиває активно-вибіркове, ініціативновідповідальне, перетворювальне ставлення до явищ
професійно-педагогічної діяльності, самого себе, до
світу і життя в цілому. Професійну суб’єктність майбутнього вчителя початкових класів ми розглядаємо як
інтегровану професійно важливу якість особистості,
що забезпечує цілеспрямовану й оптимальну реалізацію своїх особистісних ресурсів для розв’язання
професійних та життєвих завдань, що проявляється
у прагненні до самоздійснення.
З огляду цих позицій ми визначаємо
суб’єктогенез майбутнього педагога як процес послідовної трансформації складників професійної
суб’єктності майбутнього фахівця, якими є
суб’єктна професійна позиція, педагогічна активність, суб’єктний досвід, здатність до рефлексії, антиципація.
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Суб’єктна професійна позиція трансформується
від орієнтації „на результат” до орієнтації „на процес”, на засоби здійснення навчально-професійної
діяльності; від пріоритету особистісних цінностей
до координації особистісних цінностей з професійними та пріоритету професійних цінностей; від неусвідомленого засвоєння соціальних норм та еталонів безвідносно до професійної діяльності до усвідомленого засвоєння соціальних норм та еталонів,
коли суб’єкт вже визначає свою позицію щодо них;
від не прояву ініціативності та відповідальності до
ініціативно-відповідального ставлення студента до
освіти. У цілому розвиток суб’єктної позиції проходить етап орієнтації, збагачення, реалізації.
Педагогічна активність видозмінюється від неусвідомленої до усвідомленої, від ситуативної до
надситуативної, неадаптованої (В. Петровский) інтегративної активності (К. Абульханова-Славська).
Суб’єктний досвід розвивається за лінією: ціннісний досвід, операціональний досвід, досвід рефлексії, досвід звичної активації, досвід співробітництва.
Антиципація трансформується від вміння прогнозувати й передбачати результати своєї активності
до вміння прогнозувати й передбачати дії інших, а

також до вміння передбачати наслідки взаємодії з
учнями.
Окрім цього, зазначимо, що суб’єктогенез
пов’язаний з провідними формами професійного
самоздійснення, а саме, з процесом самопізнання,
самореалізації та самоактуалізації.
ВИСНОВКИ. Отже, зазначені динамічні процеси
пов’язані з процесуальними аспектами технології
контекстного навчання й відбивають певні зміни у
розвитку мотиваційної, рефлексивної, смислової та
суб’єктної сфери майбутнього педагога, що збігаються з навчальною діяльностю академічного типу,
квазіпрофесійною, навчально-професійною діяльністю, що відповідають адаптивно-технологічному,
імітаційно-технологічному,
професійнотехнологічному етапам зазначеної технології.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе: монография. – Ростов на Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 2003. – 480 с.
2. Колесникова И.Е. Механизм смыслогенеза личности в онтогенезе: морфогенетический и онтологический контекст: монографія. – К.: Вид-во НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 205 с.

TRANSFORMATIONAI POTENTIAL OF TECHNOLOGY CONTEXTUAL EDUCATION
OF FUTER TEACHERS
V. Zhelanova
Borys Grinchenko Kyiv University
vul. Bulvarno-Kudryavska, 18/2, Kyiv, 04053, Ukraine. E-mail: kubg.edu.ua
In the present article in the form of implementation of the reflexive context scientific approach, we reviewed the
transformational potential of technology contextual learning. It is in his developmental opportunities for reflective
competences and motivation, semantic sphere of future teachers and their professional subjectivity. Presented the logic
transformation cognitive motives in the professional as the process of gradual replacement. Refleksiohenez (the origin
of reflection) is considered as a transformation components reflexive competency toward their complexity and
distribution of a range of implementation. Smyslohenez (the origin of cintent) revealed in areas situational semantic
transformation structures in the stable, "smyslonasychennya" from minimum to maximum state under "clarify and
expand the" hierarchy of senses, their "crystallization" dynamic semantic change processes in sequence: of sense,
smyslousvidomlennya, smyslobudivnytstvo. Showing sub'yektohenez future teacher as a process of successive
transformation of the professional subject positions, educational activity, subjective experience, the capacity for
reflection, anticipation.
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Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
вул. Максима Берлинського, 9, Київ, 04060, Україна. E-mail: maya_gordiyenko@mail.ru
Розглянуто стан сучасної післядипломної освіти та проаналізовано останні дослідження в галузі освіти дорослих. Визначено основні тенденції розвитку та напрями вдосконалення й реформування системи професійної
освіти, шляхи її побудови за принципом «освіта впродовж усього життя». Запропоновано впровадження прикладної інформаційної системи, призначеної для оцінювання якості післядипломної освіти та сприяння професійній адаптації працездатного населення.
Ключові слова: критерії оцінювання, професійна адаптація, післядипломна освіта.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах військовополітичного конфлікту та економічної кризи в Україні, коли перед нашою державою виникають реальні
загрози та виклики у політичній, економічній та
соціальній сферах, на більшості підприємств скорочуються обсяги виробництва та як наслідок – обсяги
загальної потреби у робочій силі, заявленої роботодавцями. Водночас значна частина населення з якісною професійною освітою, що у свій час відповідала
потребам розвиненого індустріального суспільства,
швидко втрачає свою конкурентоспроможність через недостатню адаптованість до швидкої зміни
економічної кон’юнктури в умовах прискорення
розвитку інформаційних технологій та постіндустріальної трансформації суспільства.
Через подальше загострення структурних диспропорцій на ринку праці та ускладнення працевлаштування соціально уразливих верств населення (молоді,
випускників навчальних закладів, безробітних, осіб з
особливими потребами) виникає актуальна проблема
сучасності – забезпечення готовності всіх верств
населення до соціальної, професійної та трудової
адаптації шляхом підвищення освітнього рівня та
конкурентоспроможності на ринку праці [1, 2].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Навчання впродовж життя відіграє важливу роль у
постійно мінливому світі не тільки для вирішення
вже існуючих проблем, але й для того, щоб уміти їх
уникати та користатися можливостями, які приносять нові обставини. Професійний розвиток і кар'єра
повинні адаптуватися до нових реалій [3].
Однією з основних вимог сучасності є проведення суттєвих змін в освіті, створення нових пріоритетів навчання і виховання особистості протягом усього життя, які б сприяли формуванню готовності
фахівців до свідомого, постійного підвищення свого
професійного рівня. Серед завдань системи післядипломної освіти, що мають бути вирішеними, основними є: приведення обсягів та змісту перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у відповідність
із поточними та перспективними потребами держави; формування змісту навчання, виходячи з його
цільового спрямування, посадових обов'язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду дія-

льності, індивідуальних інтересів і потреб громадян;
застосування сучасних навчальних технологій, що
передбачають диференціацію, індивідуалізацію,
запровадження дистанційної, очно-заочної форм
навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації; впровадження андрагогічного підходу до навчання дорослих у системі післядипломної освіти.
На наш погляд успішне реформування післядипломної освіти може бути забезпечене лише за умови
інтегрованого підходу до формування державної
політики у таких взаємопов’язаних сферах, як освіта
та зайнятість населення шляхом об’єднання зусиль
місцевих органів влади, територіальних органів
Державної служби зайнятості, роботодавців та мережі навчальних закладів, що надають освітні послуги з професійної підготовки громадян. Ця взаємодія дозволить розв’язати такі завдання:
 сприяння гармонізації попиту та пропозиції
робочої сили;
 підвищення адаптивності місцевого населення до ринкових умов праці;
 професійна адаптація широких верств населення до швидких змін на регіональному ринку
праці, при цьому ключове завдання полягає у
стимулюванні працевлаштування мешканців у межах
власних районів, а не виїзд на роботу до інших
регіонів;
 збільшення поінформованості мешканців щодо
сучасних можливостей та пропозицій сучасної освіти;
 посилення можливостей працездатного населення до зайнятості в умовах змін.
Фундаментом таких реформ повинна стати вдосконалена нормативно-правова база, зокрема довгоочікуваний Закон України «Про післядипломну освіту», який повинен «…забезпечити врегулювання
суспільних відносин у сфері післядипломної освіти
та встановити правові, економічні, організаційні,
інші засади функціонування системи післядипломної освіти, створити умови для формування ефективної системи безперервної освіти громадян…» [4].
Які ж першочергові зміни в системі післядипломної освіти найбільш необхідні?
Приведення у відповідність державного та міжнародного визначення післядипломної освіти
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У зв’язку з глобалізацією світового економічного
та освітнього простору, міжнародної уніфікації та
стандартизації системи професійного навчання виникають певні протиріччя в українському законодавстві щодо державного та міжнародного визначення післядипломної освіти. Як відомо, в країнах
Західної Європи, Північної Америки та деяких країнах СНД післядипломна або післявузівська освіта
виключно стосується процесу здобуття академічних
ступенів магістра та доктора. Нині уніфікація системи післявузівської освіти триває. Але вже зараз
слід констатувати той факт, що всю існуючу сукупність форм професійного навчання (короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізація, перепідготовка) слід позначати
на законодавчому рівні єдиною термінологією згідно з трендами розвитку міжнародного освітнього
простору, наприклад, безперервна професійна освіта
або додаткова освіта дорослих.
Забезпечення гнучкості та відповідності потребам замовника та вимогам роботодавця навчальних
планів і програм післядипломної освіти
Для ефективної організації безперервної професійної освіти необхідна детальна ідентифікація всіх
категорій потенційних слухачів та розуміння їх особистих можливостей і потреб для успішного працевлаштування. Усі навчальні плани та програми безперервної професійної освіти повинні своєчасно
оновлюватися та корегуватися з урахуванням специфіки замовника.
Упровадження Єдиної державної інформаційної
мережі з питань професійної адаптації працездатного населення
Автори вважають, що ефективна взаємодія органів влади, Державної служби зайнятості, роботодавців та навчальних закладів повинна базуватися на
використанні
сучасних
інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема на створені
Єдиної державної інформаційної мережі з питань
професійної адаптації працездатного населення.
Створення та впровадження єдиної інформаційної мережі, що охопить існуючі бази даних державних структур та навчальних закладів і роботодавців,
забезпечить автоматизовану координацію та взаємодію між 1) обласними, міськими, районними,
міськ-районними підрозділами Державної служби
зайнятості та інших центральних органів виконавчої
влади; 2) мережею навчальних закладів регіону;
3) роботодавцями; 4) місцевими органами влади;
5) фізичними особами, у тому числі уразливими
верствами населення, що потребують допомоги у
пошуку роботи, отриманні додаткової освіти, працевлаштуванні та, врешті-решт, успішній адаптації.
Така інформаційна система передбачає створення відповідного програмного забезпечення і ефективного використання веб-ресурсів для роботи з новоствореними та існуючими базами даних Державної
служби зайнятості, Єдиною державною електронною базою з питань освіти тощо. Зазначена система
значно посилить можливості працездатного насе-

лення щодо зайнятості в умовах змін і дозволить:
 оперативно проводити аналіз потреб ринку
праці, кількісних і якісних показників процесу працевлаштування серед осіб, які отримали першу або
другу вищу освіту;
 здійснювати
постійний
моніторинг
і
оцінювати ефективність системи післядипломної
освіти та автоматизованого управління професійною
адаптацією відповідних верств населення;
 збільшити поінформованість громадян щодо
можливостей і пропозицій сучасної освіти
відповідно до поточної кон’юнктури, попиту та
потреб роботодавців на ринку праці.
Оцінювання ефективності системи професійної
освіти
Об’єктивне оцінювання як системи професійної
освіти в цілому, так і системи післядипломної освіти, можливе лише за умови безперервного моніторингу професійної кар’єри випускників конкретного
навчального закладу.
До критеріїв оцінювання ефективності системи
професійної освіти того чи іншого навчального закладу слід віднести такі інтегральні (групові) показники:
 частка випускників, які не знайшли роботу
після закінчення ВНЗ;
 частка випускників, які працевлаштувались
не за спеціальністю;
 частка випускників, які після працевлаштування
розпочали здобуття додаткової освіти;
 частка випускників, які здійснювали паралельне навчання.
Крім того, слід враховувати індивідуальні показники ефективності підготовки кожного окремого
фахівця та його персональні можливості:
 час пошуку першого або наступного робочого
місця після навчання;
 тривалість зайнятості працівника на отриманому робочому місці;
 реалізація можливостей успішної службової
кар’єри;
 здатність швидко змінювати професію.
Важливим показником ефективності професійної
освіти є суб’єктивна оцінка самими випускниками
здобутого рівня знань і можливостей працевлаштування, використання чи невикористання набутих
знань у своїй діяльності.
ВИСНОВКИ. Основною метою системи післядипломної освіти, як і раніше, є оперативне і максимально повне задоволення індивідуальних потреб
громадян України у професійному зростанні та потреб держави в економічному та соціальному розвитку нашого суспільства.
Для досягнення цієї мети необхідно: привести
вітчизняну систему післядипломної освіти у відповідність до міжнародного законодавства; створити
відповідну нормативно-правову базу; забезпечити
гнучкий андрагогічний підхід до організації навчального процесу для усіх верств населення, що потребують додаткової освіти.
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The state of modern continuing professional education is considered and recent researches in the field of adult education are analysed. The main trends and areas of improvement and reform of continuing professional education, ways
of building on the principle of "education throughout life" were detected. An implementation of applied information
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TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL LANGUAGE ACQUISITION
T. Chrdileli
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: chrdileli@i.ua
The article focuses on four teaching methods – grammar translation method, direct method, audio lingual method
and communicative method – in acquisition of a foreign language as a future profession, in particular that one of a
translator or/and interpreter. The actual value of this work is determined by the necessity for a teacher to know and to
choose the method or combination of methods which will most benefit students. The purpose of this study is to argue
that the goal of language teaching can play a decisive role in choosing the appropriate method of training. The main
features of each method are presented and analyzed, special emphasis being laid on the communicative method as the
main one in foreign language teaching nowadays. The research proves that, though a communicative approach is
viewed now to be the main one in foreign language acquisition, training translators as experts in the language demands
considering specific aspects of language learning and teaching.
Key words: grammar translation method, direct method, audio lingual method, communicative method, professional
foreign language acquisition.
RATIONALE. One of the most important applied
aspects in modern linguistics is methods of teaching and
learning foreign languages. A wide variety of methodologies and approaches to teaching English as a foreign language proves that it is not a stable system, as
well as there are a lot of factors determining the dynamics of methodology development. These factors can be
subdivided into objective and subjective. Objective factors include political, scientific, cultural, social ones [1].
For example, the late 1960s saw a shift in focus to
communicative language teaching, as studies carried out
by the Council of Europe helped to identify the language needed in a variety of social situations by someone immigrating to Common Market countries. This
approach has been designed to meet learners' needs
when using the language in daily interaction. Among
the subjective factors N. Liubimova points out teachers’
and learners’ liking as the most powerful one [1]. THE
PURPOSE of this study is to argue that the goal of language teaching can play a decisive role in choosing the
appropriate method of training.
RESEARCH AND ITS RESULTS. It is generally
accepted that there are four main methods of foreign
language teaching: grammar translation method, direct
method, audio lingual method and communicative method [2]. To be an effective teacher of English, one
should remember that part of this work is to choose the
method or combination of methods which will most
benefit your students.
In a typical Grammar Translation class the main focus is on reading and writing, with little attention being
given to speaking or listening. Grammar is taught deductively through presentation and study of rules, then
there is practice through translation and exercises.
Translation is a valuable exercise. Very structured learning environment demands strong teacher presence [2].
Though this method is highly criticized today (many
linguists emphasize that this was used primarily for
teaching Latin, where the students were never expected
to communicate in the language, only read), it is familiar for many Ukrainian students both in schools and uni-

versities. But when teaching English as a professional
occupation – for example, in case of training prospective translators and interpreters – this method is considered to be very efficient. And not only because it implies acquiring practical skills in translation under the
guidance of a teacher, but because of its doctrine: cognitive approach to studying language as a system with a
view to get domain-specific knowledge.
The Direct Method developed in the nineteenth century as educationalists attempted to build a language
learning methodology around their observations of child
language learning. These educationalists argued that a
foreign language could be taught without translation or
use of the learner's native tongue [2]. The Direct Method therefore insists on thinking and communicating
directly in the target language and does not allow translation. A special emphasis being placed on speaking,
this method is rather actual in oral practice classes
where future translators are trained how to communicate
in the target language. It is best to exercise the students’
ability to guess meaning from context, which is a very
important skill for a translator and interpreter.
During the Second World War, army programs were
set up to teach American military personnel languages.
Strong emphasis was placed on aural-oral training. The
Audio-lingual Method developed from these programs.
This method was influenced by behavioral psychologists who believed that foreign language learning was
basically a process of mechanical habit formation. In the
Audio-lingual Method, language learning is a process of
habit formation, so skills are taught in the natural order
of acquisition: listening, speaking, reading and writing –
the same as the acquisition of the native language [2].
Audio-Lingual looks a lot like Direct Method, except
that grammar is emphasized much more, and teachers
can use a native language occasionally, whereas Direct
Method it is forbidden. But they both have the same
goal: mastering a natural language in natural settings.
The key point is that they are trying to engrain good
speech into the students to prevent mistakes, because
language is based on habits. First and foremost, a lot of
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drills with wide usage of technical training aids contribute to pronunciation accuracy, which is very important
for a professional learner of English. Moreover, practicing conversational formulas, clichés, set phrases is rather instrumental in developing translator’s and interpreter’s skills.
According to the Communicative Method, the most
important part of learning a foreign language is to develop communicative competence, i.e. the skill to comfortably and creatively express ideas and understand
what others say, even if students do not know all of the
necessary words. The method focuses on performance –
the ability to use the language appropriately for a given
social context, and manage the process of negotiating
meaning [2]. Some years ago the Ministry of Education
and Science of Ukraine introduced the Communicative
Approach as the main one in foreign language teaching.
Communicative Method is characterized by seven features:
- Information gap. There must be a need to communicate to find out the missing information
- Choice. Students must have a choice of what to
say and how to say it
- Feedback. Students should react to what another
person says. Feedback tells the speaker if he or she has
succeeded in communicating
- Realia / Authentic Materials. Real objects and
situations discussed or used in activities and authentic
materials (writings and speech of native users of English) help language learners transfer what they have
learned in the classroom to the outside world.
- Student motivation. If the students are interested, they will have more to say and will want to participate.

- Fluency over accuracy. Students should not be
afraid to make mistakes. It is more important to communicate than to have good grammar.
- Little to no teacher intervention. The speaker is
not prompted or corrected by the teacher Too much
teacher control prevents developing language skills.
In a Communicative class students interact a great
deal with each other in many configurations. All four
skills are addressed at all times. The emphasis is placed
on using the language to accomplish a function. It gives
rise to a view that students work at a discourse level.
Attention is also paid to the social context in which this
function takes place Interaction between speakers and
listeners or readers and writers is at the root of all activities. So we can conclude that this method is the most
efficient in developing proficiency of any foreign language learner as a successful communicator. And this
skill is of a prime importance for a future translator.
CONCLUSION. In professional language acquisition each method has something good and worthwhile,
but each alone is incomplete. They complement one
another well. But one should keep a specific training
goal in mind to make sure that this very approach is the
most appropriate to attain this goal.
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ
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Робота присвячена дослідженню основних методів навчання іноземної мови як майбутнього фаху, зокрема у
підготовці майбутніх перекладачів. Об’єктом дослідження є чотири основні методи: граматико-перекладний,
прямий, аудіолінгвальний та комунікативний. Актуальність наукової праці визначається необхідністю для викладача знати і обирати у своїй діяльності той метод або комбінацію методів, які найбільш відповідають вимогам студентів. Мета дослідження – довести, що вирішальну роль у виборі методу відіграє мета навчання на певному етапі з урахуванням аспектності викладання мови для майбутніх фахівців. Досліджуються основні характеристики кожного методу, особливу увагу приділено використанню комунікативного підходу. Дослідження
показує, що вибір методу навчання перекладачів залежить від того, на розвиток яких навичок і яких аспектів
мови спрямовано курс.
Ключові слова: граматико-перекладний метод, прямий метод, аудіолінгвальний метод, комунікативний метод, професійне оволодіння іноземною мовою.
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УДК 378. 018 (477)
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ
СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ
Т. М. Плаксій
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 21, м. Кременчук, 39610, Україна. E-mail: kafspn@rambler.ru
Робота присвячена актуальній проблемі – формуванню компетентності майбутнього фахівця інженерного
профілю підготовки як показника його конкурентоздатності за допомогою навчальної дисципліни «Філософія».
Презентоване авторське бачення феномену «компетентність майбутнього фахівця», яке розглядається як інтегральне особистісне утворення, що формується комплексом засобів навчального процесу під час вивчення навчальних дисциплін на протязі усіх років навчання; передбачає необхідність включення до процесу підготовки
навчальних дисциплін гуманітарного циклу, зокрема філософії; при розробці навчально-методичного комплексу з дисципліни «Філософія» у системі підготовки «Бакалавр» формулюються мета викладання, структура курсу, головні вимоги до знань та умінь студентів, їх компетенція як майбутніх фахівців. Автор доходить висновку, що глибоке усвідомлення ролі і місця навчальної дисципліни «Філософія» під час підготовки майбутнього
фахівця-інженера дозволяє застосувати компетентісний підхід та сприяє формуванню цілісної компетентної
особистості, здатної відповідати на виклики суспільно-економічної дійсності.
Ключові слова: компетентність, формування компетентності майбутнього фахівця, цілісна особистість, філософія.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На початку ХХІ століття у світі відмічаються глобальні зміни протікання суспільних процесів, коли вперше в історії людства покоління ідей та речей змінюються стрімкіше і
швидше, ніж покоління людей. Результатом наростання глобальних процесів постає перехід до нових
науково-інформаційних технологій, зміна парадигми прогресу людства. За таких умов суттєво зростають вимоги до рівня розвитку особистості як фахівця. Конкурентоздатність – це та визначна риса,
наявність якої у людини дозволить їй вижити у суспільстві, якщо вона буде здатною до постійного самовдосконалення та самозмін, а відтак – бути готовою до навчання протягом усього життя. На це
спрямовує і проект Національної доктрини розвитку
освіти в Україні, яка передбачає поступовий перехід
від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти
інноваційної, гуманістичної [1–3]. Задля забезпечення реалізації стратегічних завдань вищої освіти
необхідно допомогти студенту – майбутньому фахівцю виробляти здатність «пізнати себе» та «змінити
себе» аби у майбутньому мати змогу «змінювати
інших» [2].
Взаємодія і взаємовідносини між людиною та
соціальним і природним середовищем сьогодні значною мірою залежать від змісту освіти. Провідним
завданням сьогодні постає формування здатності
фахівця на основі відповідної фундаментальної
освіти перебудовувати систему власної професійної
діяльності з урахуванням соціально значущої мети
та нормативних обмежень, тобто формування особистісних характеристик майбутнього фахівця. Засобом формування визначено освітні технології,
продуктом діяльності – особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише в галузі професійній, але й мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської
свідомості, бути компетентним розв’язувати будь-

які завдання (задачі), які ставить перед ним життя
[4]. Здійсненню завдань гуманітаризації вищої освіти має сприяти цикл гуманітарних навчальних дисциплін, однією з базових якого є філософія.
Концептуальні основи компетентісного підходу
у вітчизняній науці досліджують І. Драч, І. Бабин,
П. Бачинський, Н. Бібік, С. Сисоєва та ін. Водночас
проблеми гуманізації вищої освіти досліджують такі
вітчизняні дослідники, як В. Андрущенко, Г. Балл,
О. Балл, В. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Євтух,
В. Рибалко, М. Романенко та ін.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Поняттю «компетентність» у сучасній науці присвячено багато розвідок. Узагальнивши здобутки європейських і вітчизняних учених, учасники робочої
групи з питань запровадження компетентнісного
підходу, створеної в межах проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – рівному», запропонували орієнтовний перелік з семи ключових компетентностей. Отже, це: уміння вчитися; загальнокультурна; громадянська; підприємницька; соціальна;
компетентності з ІКТ; здоров’язберігаюча компетентність. В Україні серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення результативності освітнього процесу, є навчальна, соціальна, компетентність з інформаційних та
комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча
та громадянська. Компетенція і компетентність є
взаємодоповнюючими та взаємозумовлюючими поняттями. Компетентність, як і компетенція, є інтегральною характеристикою особистості, здобутими
нею якостями, де узагальнюючою категорією двох
понять виступає діяльність. Тобто компетенція є
сферою відношень, що існують між знанням та дією
у практичній, професійній діяльності випускника
ВНЗ. Отже, без знань немає компетенції, проте не
кожне знання і не в будь-якій ситуації проявляє себе
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як компетенція [1].
Поняття компетенція включає не тільки когнітивну й операційно-технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову сторони
(результати освіти, знання, уміння, систему ціннісних орієнтацій). Головне завдання ВНЗ – підготувати висококваліфікованого, компетентного фахівця
як високоосвічену, цілісну особистість. Тільки цілісна особистість може бути компетентною. Компетентність майбутнього фахівця формується на протязі
усього періоду навчання у ВНЗ (4 роки – бакалаврат). Це цілісне, інтегральне особистісне утворення,
що формується комплексом засобів навчального
процесу під час вивчення навчальних дисциплін.
Воно з необхідністю передбачає включення до процесу підготовки фахівців навчальних дисциплін гуманітарного циклу, зокрема, філософії.
Соціально затребуваний фахівець сьогодні – це
особистість, здатна до діалогу й водночас готова до
дії, до виконання завдань із позицій власного сумління, співпричетності, відповідальності за свою
професійну готовність до саморозвитку та самовдосконалення. Тільки цілісна особистість може бути
здатною до виконання таких завдань. Формування ж
цілісної особистості, «… духовна еволюція людини,
її розвиток – це безальтернативний шлях розвитку
вищої освіти» [6]. Значне місце у формуванні вищеозначених якостей традиційно належить філософії.
Однак викладання її супроводжується низкою проблем, суперечностей, що навряд чи якісно і кількісно відповідає її статусу, місцю в сучасній системі
знань та ролі і завданням у системі культури. Недостатність уваги до філософії з боку державних органів (МОН), витіснення її з актуального простору
затребуваних знань, зниження питомої ваги у навчальних планах непрофільних ВНЗ, а відтак – у загальному інформаційному потоці, який отримує студент – все це негативно позначається на підготовці
майбутніх фахівців [4]. Попри все це чи не найважчим є перший крок – переконати студентів у необхідності вивчення філософії. І це повинен зробити
викладач.
Сучасний ринок праці висуває нові вимоги до
претендентів на робочі місця, а саме: готовність до
постійної самоосвіти, модернізації професійної кваліфікації, ділової комунікації, дій у нестандартних і
невизначених ситуаціях; здатність до прийняття
відповідальних рішень, критичного мислення, самоуправління поведінкою і діяльністю; навички роботи з різними джерелами інформації; ефективна поведінка в конкурентному середовищі, в умовах стресогенних факторів тощо. Вимоги роботодавця до
випускників висуваються не тільки і не стільки в
форматі «знань», скільки в таких дефініціях способів діяльності, як «уміння», «здатність», «готовність». Відтак, вже при розробці навчальнометодичного комплексу з дисципліни «Філософія» у
системі «Бакалавр» у першому розділі формулюються мета викладання, структура курсу, головні
вимоги до знань та умінь студентів, їх компетенція.

Прикладом може бути такий варіант.
1. Мета вивчення дисципліни:
– формування наукового світогляду, розвиток
творчого мислення та внутрішньої свободи особистості;
– вивчення
різноманітних
історикофілософських концепцій, що становлять складний
тип єдності та відмінностей загальнотеоретичної
філософії та історії філософії;
– оволодіння студентами світовим філософським спадком, що охоплює широке коло проблем, у
т.ч. проблеми інженерної праці, розвитку техніки й
технологій.
2. Місце дисципліни у структурі ОПП «Філософія» відноситься до базової частини гуманітарного,
соціального і економічного циклу. Її місце визначається тим, що оволодіння дисципліною дозволяє
студенту вивчати базові дисципліни професійного
циклу.
3. Компетенції, які формуються в результаті вивчення дисципліни. Випускник повинен володіти
наступними компетенціями:
а) загальнокультурною (ЗК):
– володіти культурою мислення, здатен узагальнювати, аналізувати та сприймати інформацію, ставити цілі та обирати шляхи їх досягнення;
– здатен логічно вибудовувати усну і письмову
мову;
– готовий до кооперування із колегами, до роботи в колективі;
– прагне до саморозвитку, до підвищення своєї
кваліфікації та майстерності;
– усвідомлює соціальну значимість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності;
– готовий використовувати основні положення і
методи соціальних, гуманітарних та економічних
наук під час розв’язання соціальних і професійних
завдань;
– усвідомлює сутність і значення інформації у
розвитку сучасного суспільства, володіє основними
методами, способами і засобами отримання, збереження, переробки інформації;
– має навички роботи з комп’ютером як засобом
управління інформацією;
б) професійною (ПК):
1) проектно-конструкторська діяльність:
– готовий до розв’язання складних інженерних
завдань з використанням бази знань математичних
та природничо-наукових дисциплін;
– володіє навичками отримання, збору, систематизації та проведення аналізу вихідної інформації
для розробки конструкцій та систем;
– володіє методами та має навички моделювання
і створення конструкцій на основі сучасних інформаційних технологій;
– готовий до зміни виду і характеру професійної
діяльності, до роботи над міждисциплінарними проектами;
2) організаційно-управлінська діяльність:
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– здатен організувати роботу малих колективів
виконавців;
– здатен організувати колективну роботу над
проектом.
4. У результаті вивчення дисципліни «Філософія» студент повинен:
а) знати закономірності та етапи історичного
процесу; структуру філософського знання, категорійний апарат філософії, головні концепції історії
філософії та філософської теорії, методи і функції
філософії; знати, у чому полягає своєрідність філософії, яке її місце в культурі та в системі людських
знань про світ, взаємовідношення філософії з іншими формами духовного освоєння дійсності та її застосування у практичних сферах;
б) уміти застосовувати логічні, емпіричні методи
дослідження; розробляти стратегію прийняття рішень, які сприяють успіху у всіх видах діяльності
(на виробництві, у бізнесі, в роботі кампаній тощо);
уміти обґрунтовувати свою позицію по відношенню
до соціальних, наукових, професійних, етичних
проблем, здійснювати пошук перспективних напрямків у їх вирішенні; застосовувати філософські
знання при формуванні програм життєдіяльності,
самореалізації особистості; уміти запобігати виникненню расизму, ксенофобії, нетерпимості; уміти
поважати інших, виробляти здатність співжиття із
людьми інших культур, мов, релігій.
в) володіти навичками філософського мислення
для вироблення системного, цілісного погляду на
проблеми суспільства; креативним евристичним
мисленням, навичками ведення дискусії з філософських наукових тем; усвідомлювати сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства,
володіти основними методами, способами і засобами отримання, збереження і переробки інформації;
володіти здатністю критичного мислення, відношення до поширюваної каналами ЗМІ інформації та
реклами; володіти здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень, врегульовувати конфлікти ненасильницьким
шляхом, брати участь у функціонуванні та у покращенні демократичних інституцій; володіти технікою
прийняття адекватних рішень; володіти здатністю
навчатися протягом усього життя.
ВИСНОВКИ. Отже, одним із ключових у системі

підготовки професійно-компетентних фахівців є
місце навчальної дисципліни «Філософія». Її провідною рисою є внутрішньо-філософська зорієнтованість, націленість на самопізнання та когнітивне
самовідтворення. Антропологічна та гуманістична
зорієнтованість освіти неможлива без філософського знання студентів, якого б напряму підготовки
вони не були. У сучасних умовах для випускників
особливо важливим має бути розуміння свого місця
в системі соціальних відносин, здатність до критичної оцінки свого життєвого та професійного досвіду,
свідомого вибору шляхів та методів удосконалення
особистісних та професійних якостей, які формуються під час вивчення філософії.
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THE FEATURES OF COMPETENT APPROACH IN TEACHING PHILOSOPHY
TO STUDENTS-BACHELORS OF ENGINEERING DIRECTIONS
Т. Plaksiy
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kafspn@rambler.ru
The research is devoted to an actual problem of competent forming of future specialist of engineering direction and
his preparation level as an indicator of his competitive ability with help of academic discipline “Philosophy”. The author’s vision of the “competence of future specialist” phenomena is presented here, being considered as an integral personal formation which is formed by a complex of means of educational process with learning of academic disciplines
during all years of studying; It envisages the necessity of including humanitarian disciplines, particularly philosophy, to
the process of studying; the purpose of teaching, course structure, general demands to the students skills and knowledge, their competence as future specialists are formed during the designing process of a training-resource complex of
subject “Philosophy” in a system of preparing the Bachelor’s degree. The author comes to a conclusion that the deep
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comprehension of a role and place of the academic discipline “Philosophy” during the preparation of future engineer
specialist allows us to use a competent approach and helps to form complete and competent individuality able to accept
challengesof social-economic reality.
Key words: competence, competence formation of future specialist, coherent identity, philosophy.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ
АБІТУРІЄНТІВ
Р. М. Білоус
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: www: kdu.edu.uа
Робота присвячена актуальній проблемі формування професійних намірів абітурієнтів як сукупності усвідомлених прагнень до оволодіння певним видом діяльності та вдосконалення в ній, що спирається на програму
дій при визначених реально-послідовних цілях оптанта у процесі професійного самовизначення. З’ясована ефективність профорієнтаційного тренінгу, який поєднує тренінгові форми роботи з сучасними управлінськими
техніками та методиками. Алгоритм проведення тренінгу включає встановлення довірчих відносин при узгоджених правилах роботи з наступною конкретизацією запиту кожного оптанта; з’ясування цілей роботи; усвідомлення реальності на основі аналізу попереднього досвіду; визначення зовнішніх і внутрішніх перешкод на
шляху до цілі; аналіз можливостей для їх подолання; вибір конкретного варіанту та складання плану дій із зазначеними термінами.
Ключові слова: професійні наміри, профорієнтаційний тренінг.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Трудова діяльність –
це природна умова життя, основа існування людини
в суспільстві. В результаті складної взаємодії організму людини, яка координується із зовнішнім середовищем в процесі життєдіяльності, формується
цільова і динамічна соціально-біологічна властивість особистості – працездатність як максимальна
можливість особистості здійснювати трудову діяльність за певний період часу з необхідною надійністю. А одним із її аспектів є здатність фахівця виконати завдання, що актуалізує проблему вибору професії та формування професійних намірів у системі
шкільної освіти. Однак, як свідчить аналіз практики
роботи середніх освітніх закладів, проблемі формування професійних намірів школярів не приділяється належної уваги, внаслідок чого старшокласникам
складно здійснити і реалізувати вибір майбутньої
професійної діяльності. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки теоретичних підходів і психологічних технологій, які дозволяють враховувати
поетапність розвитку професійних намірів і вікові
особливості учнів старших класів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Під
час дослідження враховано існуючий досвід розробки та реалізації тренінгових програм у працях А.Г.
Грецова, І.Б. Дубровіної, С.С. Занюка, Л.А. Петровської, М.С. Пряжнікова, Г.В. Резапкіної, Ю.В. Тюшева, К. Фопеля. Головною ідеєю тренінгової роботи стала концепція поетапного формування професійних намірів особистості як сукупності усвідомлених прагнень до оволодіння певним видом діяльності та вдосконалення в ній, що спирається на програму дій при визначених реально-послідовних цілях
оптанта у процесі професійного самовизначення.
Н.А. Побірченко наголошує, що психотехнології
профорієнтації є особливим підґрунтям для забезпечення успішного переходу особистості з нижчого на
вищий рівень у розумінні завдань правильного вибору професії, водночас для старшокласників актуальною є організаційна основа профорієнтації: формування навичок самоменеджменту, усвідомлення
професійного самовизначення [1]. На доцільність

психологічного супроводу професійної орієнтації
вказує В.Ф. Моргун, розкриваючи основні етапи
трудового становлення людини [2]. В.В. Колінько
трактує тренінг як форму спільного самопізнання і
формування професійного самопізнання, вибору
професії та вироблення професійного плану;
М.Ф. Шевченко у профорієнтаційній тренінговій
програмі для старшокласників конкретизує знання
про світ професій, особистісні особливості та професійно важливі якості, види професійної освіти,
детально розробляючи розділ по пошуку роботи та
працевлаштуванню. Для досягнення мети тренінгу
тренеру потрібно створити умови для формування
групи високого рівня розвитку, що забезпечується
наступними принципами організації занять: активності учасників – члени групи постійно залучаються
до різних дій: обговорення та програвання рольових
ситуацій; дослідницької позиції – в процесі роботи в
групах тренінгу створюються такі ситуації, коли
учасникам потрібно самим знайти вирішення проблеми, самостійно сформулювати закономірності
взаємодії та спілкування людей; об'єктивації поведінки – поведінка учасників переводиться з імпульсивного на об'єктивований рівень і на ньому підтримується; партнерського спілкування – передбачає
визнання цінності іншої особистості, її думок, інтересів, а також прийняття рішень із максимально можливим врахуванням інтересів всіх учасників спілкування. Ефективність тренінгу залежить від методичних прийомів, до найбільш поширених із яких
відносять: групові дискусії, ігрові методи, медитативні техніки, психогімнастику та методи, спрямовані на розвиток соціальної пepцeпцiї. Вибір певного методичного прийому, а також конкретного засобу в рамках цього прийому визначається змістом
тренінгу, особливостями групи, ситуації, можливостями тренера.
ВИСНОВКИ. Психологічний супровід абітурієнтів по формуванню професійних намірів найбільш
ефективно забезпечується груповими формами роботи, а саме засобами профорієнтаційного тренінгу,
який поєднує тренінгові форми роботи з сучасними
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управлінськими техніками та методиками. Алгоритм
проведення тренінгу включає встановлення довірчих відносин при узгоджених правилах роботи з
наступною конкретизацією запиту кожного оптанта;
з’ясування цілей роботи; усвідомлення реальності
на основі аналізу попереднього досвіду; визначення
зовнішніх і внутрішніх перешкод на шляху до цілі;
аналіз можливостей для їх подолання; вибір конкретного варіанту та складання плану дій із зазначеними термінами. Подальшого дослідження потребує
вплив соціально-психологічних факторів на вибір
професії.
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TRAINING OF PROFESSIONAL ORIENTATION AS A WAY TO FORM PROFESSIONAL
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The research is dedicated to an urgent topic of school leavers’ professional intentions forming as a whole scope of
perceived aspirations for mastering some type of activity and its improvement, that is based on the program of actions
within defined real-consequent aims of an optant in the process of professional self-constitution. The efficiency of professional orientation training was determined. It combines training ways of work with modern management techniques
and methodologies. The algorithm of leading the training includes forming of trustful relationships when agreeing on
the rules of work with next concretization of request of each optant; singling out work objectives; understanding the
reality based on the analysis of previous experience; definition of external and internal barriers on the way to the goal;
analysis of possibilities for overcoming barriers; choosing particular option and making the plan of actions with defined
terms.
Key words: professional intentions, professional orientation training.
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УДК 378
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: office@kdu.edu.ua.
Обґрунтовано важливість використання інноваційних технологій у процесі підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних та високоадаптивних фахівців. Розвитку сучасного суспільства притаманне інтенсивне впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в різні галузі.
Зростає потреба в удосконаленні підходів та форматів вищої освіти, за яких інноваційні технології стали б невід’ємною складовою педагогічної діяльності викладачів та інструментом посилення мотивації до навчання
студентів. Висвітлено спонукальні чинники впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, їх основні переваги та труднощі у використанні. Доведено, що інноваційна діяльність у вищій освіті – це
об’єктивний процес, якого в умовах глобалізації вимагає ринок освітніх послуг. Охарактеризовано основні
дидактичні принципи: забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, сприяння професійно-творчому
розвитку, реалізація практик особистісно-орієнтованого навчання, орієнтація на інновації. В умовах інтеграції
вітчизняної освітньої системи у світову, а також враховуючи поширення впливу інформаційних технологій на
всі сфери життєдіяльності суспільства, наголошено на необхідності враховувати сучасні досягнення педагогічної теорії та практики, а також досліджувати перспективні напрями подальшого розвитку педагогічної
науки.
Ключові слова: інноваційні технології, навчально-виховний процес, дидактичні принципи.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвитку сучасного
суспільства притаманні стрімкі зміни в економічній
та політичній ситуації й, відповідно, в освіті. Особливістю розвитку ХХІ століття є інтенсивне впровадження
інноваційних
та
інформаційнокомунікаційних технологій в різні галузі, що зумовило безупинне вдосконалювання та підвищення
ефективності господарської діяльності. Це призводить до зменшення часу, необхідного для втілення
нових ідей, знань і технологій. Тому, зростає потреба в удосконаленні підходів та форматів вищої освіти, за яких інноваційні технології стали б невід’ємною складовою педагогічної діяльності викладачів та інструментом посилення мотивації до
навчання студентів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Інноваційні технології в освіті допомагають студентам
виділяти проблеми, визначати цілі і планувати зміст
діяльності, здійснювати самоаналіз і рефлексію,
створювати презентації у різних формах, знаходити
і систематизувати актуальну інформацію, проводити
дослідження, використовувати отримані знання в
практичній діяльності.
Сутність та особливості впровадження інноваційних навчальних технологій в контексті підвищення якості та конкурентоспроможності випускників розкрита в працях таких вітчизняних вчених:
О.О. Василець, О.О. Кіяшко, Г.П. Клімова,
Н.Г. Шарата, О.В. Шестопалюк та ін. При цьому
необхідність використання сучасних інформаційних
технологій у вищій школі доведена в роботах І.Б.
Гринченка, Т.Б. Поясок, О.М. Торубари та ін.
Основні аспекти застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі наведені на
рис. 1 [1–3].

Інноваційна діяльність у вищій освіті – це
об’єктивний процес, якого в умовах глобалізації
вимагає ринок освітніх послуг. Вважаємо, що
використання інноваційних технологій у навчальновиховному процесі є основою успішного сприйняття матеріалу, формування атмосфери саморозвитку та успішної самореалізації студента як
суб’єкта
навчального
процесу.
Інноваційні
технології в освіті допомагають створити зацікавленість теоретичним матеріалом та дозволяють
спланувати й провести ефективне та цікаве
заняття.
В процесі застосування інноваційних та інформаційних технологій також важливо дотримуватись
основних дидактичних принципів, а саме:
– забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом (в процесі розробки навчальних технологій
варто вивчати потреби сучасного ринку);
– сприяння професійно-творчому розвитку (інноваційні технології мають зацікавити студентів до
творчого пошуку та розвинути нестандартне мислення);
– реалізація практик особистісно-орієнтованого
навчання (формування механізму самоорганізації та
самореалізації майбутнього спеціаліста);
– орієнтація на інновації (постійне вдосконалення технологій навчання).
З метою підвищення ефективності від впровадження інноваційних технологій в навчальновиховний процес варто враховувати сучасні досягнення педагогічної теорії та практики, а також досліджувати перспективні напрями подальшого розвитку педагогічної науки.
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- науково-технічний прогрес, що спричинив інформатизацію та автоматизацію всіх галузей;
- необхідність посилення конкурентоспроможності університетів на ринку освітніх послуг;
- інтеграція вітчизняної освіти у світову систему; - поява масового характеру освіти та її неперервність як нова якість; - зміни в нормативно-правовому полі країни.
Використання інноваційних технологій

Спонукальні чинники впровадження

Основні переваги:
- підвищення інтересу та мотивації студентів до навчання;
- активізація пізнавальної діяльності;
- розвиток мислення і творчих здібностей;
- формування активної життєвої позиції;
- оволодіння комунікативними навичками
в сучасному інформаційному суспільстві;
- формування вміння висловлювати свою
думку і відстоювати її;
- формування самостійності, виваженості,
розсудливості, прагнення до пізнання;
- створення атмосфери саморозвитку та
самореалізації.

Труднощі у використанні:
- підвищення часу на підготовку заняття;
- шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я; низький рівень комп’ютерної грамотності;
- студенти стали менше читати;
- недостатнє обладнання комп’ютерною технікою
навчальних кабінетів;
- педагогічні стереотипи викладачів;
- перевантаженість викладачів;
- економічні проблеми, що унеможливлюють гідну
оплату науково-педагогічної діяльності, що набула дуже високого рівня інтенсивності та інтелектуального напруження.

Рисунок 1 – Особливості використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі
ВИСНОВКИ. Отже, в умовах інтеграції вітчизняної освітньої системи у світову, а також враховуючи поширення впливу інформаційних технологій
на всі сфери життєдіяльності суспільства, вища
освіта має забезпечити підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних та високоадаптивних фахівців. Для цього варто підвищити
інтенсивність здійснення інноваційної педагогічної
діяльності.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS
AS BASIS FOR MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION
O. Bespartochna, I. Khovrak
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: office@kdu.edu.ua.
The importance of using innovative technologies in the training of highly skilled, competitive, creative and highly
adaptive professionals was substantiated. The development of modern society is inherently intensive introduction of
innovative and information technologies in different sectors. The need to improve approaches and formats of higher
education is increasing, in which innovative technology would become an integral part of educational activities of
teachers and tool to enhance student learning motivation. Incentive factors of the introduction of innovative technologies in teaching and educational process were justified; their main advantages and difficulties of use were shown. The
article proved that innovation in higher education - is an objective process, which education market requires in the context of globalization. Basic didactic principles were characterized: ensuring the integration of education and science and
industry, promoting professional and creative development, implementation practices of student-centered learning,
focus on innovation. In terms of the integration of the national education system into the world system, and given the
impact of the spread of information technology in all spheres of society, the author stressed the need to take into acВпровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
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count modern achievements of pedagogical theory and practice, and explore promising areas for further development of
pedagogical science.
Key words: innovative technologies, teaching and educational process, didactic principles.
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УДК 378.147.016:51:62-057.4
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
О. С. Грицюк
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: olena.grytsiuk@yahoo.com
Розглядається специфіка організації самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей.
Професійна діяльність висококваліфікованого фахівця в інженерній галузі вимагає самостійності мислення,
проведення всебічного аналізу явищ дійсності, виділення в них істотного та прийняття на базі такого аналізу
ефективних інженерно-технічних рішень. Самостійна робота студентів у процесі вивчення математики є важливим видом навчальної діяльності студентів. організація самостійної роботи студентів у процесі математичної
підготовки на засадах професійної спрямованості із застосуванням сучасних інформаційних технологій підвищує рівень розвитку розумових операцій, інтелектуальних умінь, засвоєння математичних знань, інтегральних
пізнавальних здібностей. В цілому це сприяє активізації навчальної діяльності та формуванню математичної
культури студентів. Самостійна робота в процесі навчання математики надає широкі можливості для розвитку у
майбутніх інженерів технічного і логічного мислення, вміння розв’язувати складні інженерні питання. Багатоаспектність проблеми модернізації математичної підготовки майбутніх інженерів зумовлює актуальність комплексного підходу до організації позааудиторної роботи. Цілісність, систематичність, єдина спрямованість є
наскрізною концепцією самостійної складової математичної освіти студентів інженерних спеціальностей.
Ключові слова: самостійна робота, студенти інженерно-технічних спеціальностей, дисципліни математичного циклу.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Необхідність забезпечення системності й фундаментальності підготовки фахівців інженерно-технічного профілю, здатних
швидко адаптуватися у різних сферах професійної
діяльності в межах обраної спеціальності, зумовлює
потребу в органічному поєднанні фундаментальної
математичної освіти з глибокою професійною орієнтацією, спрямованою на вирішення конкретних
практичних завдань.
Професійна діяльність висококваліфікованого
фахівця в інженерній галузі вимагає самостійності
мислення, проведення аналізу явищ дійсності, виділення в них головного, істотного та прийняття на
базі такого аналізу ефективних інженерно-технічних
рішень. Це передбачає наявність у студентів розвинутого математичного мислення, формування якого
повинно здійснюватися значною мірою у процесі
самостійної роботи над навчальним матеріалом. Самостійна робота студентів у процесі вивчення математики є важливим видом навчальної діяльності
студентів. У сучасних умовах питання організації
позааудиторної роботи студентів є досить актуальним, оскільки частка аудиторних занять з математичних дисциплін в загальному обсязі часу постійно
зменшується.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Професійна спрямованість навчання вищої математики, у тому числі в аспекті організації самостійної
роботи, є предметом дослідження багатьох дослідників, зокрема Л. Гусак [1], О. Кравчук [2],
Н. Падалко [3], Т. Поясок [4] та ін. Т. Поясок вважає
надзвичайно важливим спільне застосування модульної та інформаційної технологій, що надає великі
можливості для розвитку студента як суб’єкта навчальної діяльності. Оскільки технологія модульного навчання засновується на специфічній побудові

змісту навчання у вигляді модулів та навчальних
елементів, модулі і навчальні елементи повинні бути
оформлені у вигляді окремих матеріалів на базових
електронних носіях і містити орієнтовну (цілі, задачі), змістову частину (навчальний текст з ілюстраціями) та контролюючу (набір тестів і практичних
завдань). Студенти самостійно вивчають модульну
програму і здійснюють самоконтроль за ходом засвоєння матеріалу [4].
Аналіз літератури з проблем інженерної освіти у
технічному вищому навчальному закладі в аспекті
організації самостійної роботи студентів дозволив
дійти висновку про те, що основними завданнями
позааудиторної математичної підготовки майбутніх
інженерів є:
– засвоєння студентами математичних знань, понять;
– розвиток мотивації постійної потреби в математичних і професійних знаннях;
– підвищення свого інтелектуального рівня, загальної математичної культури та професійної готовності до трудової діяльності.
Розвиткові математичного мислення студентів на
усіх рівнях інтелектуальної активності сприяють
завдання дослідницького характеру, пов’язані з аналізом інженерно-технічних об’єктів і процесів. Студентам пропонується проаналізувати характеристики й показники (репродуктивний рівень), побудувати математичну модель, зробити висновки (евристичний рівень), запропонувати певні проектні заходи
або рішення, спрямовані на поліпшення показників
(креативний рівень).
Система організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін передбачає особливе розташування її складових та взаємозв’язок між ними, що показано на рис. 1.
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Рисунок 1 – Система самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей при вивченні
математичних дисциплін
У межах дослідження організації самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей
при вивченні дисциплін математичного циклу нами
було проведено аналіз змісту навчально-методичних
комплексів математичних дисциплін з метою визначення ступеня організації самостійної роботи студентів з урахуванням професійної спрямованості, пе-

дагогічних інновацій та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Результати
аналізу наведено в табл. 1. Для аналізу було обрано
дисципліни з різних циклів підготовки майбутніх
інженерів за напрямами «Електромеханіка» й
«Інженерна механіка».

Таблиця 1 – Організація самостійної роботи студентів у дисциплінах математичної підготовки
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва
дисциплін математичної підготовки
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Дискретна математика
Математичний аналіз
Диференціальні рівняння
Рівняння з частинними похідними
Математична статистика
Математичне моделювання технічних систем
Математичні моделі електричних систем
Математичне моделювання процесів і матеріалів
Математичні задачі енергетики

З табл. 1 можна побачити, що за стовідсоткової
потенційної можливості наявність професійної
спрямованості спостерігається у п’яти дисциплінах
(50,0 %), педагогічні інновації представлені лише у
трьох (33,3 %). При цьому, методичні комплекси
професійно орієнтованих (профільних) математичних дисциплін демонструють високе впровадження
ІКТ – у п’яти дисциплінах (50 %), завдяки використанню систем комп’ютерної математики (СКМ).
ВИСНОВКИ. Отже, організація самостійної роботи студентів у процесі математичної підготовки

професійної
спрямованості

Наявність
педагогічних
інновацій

ІКТ

–
–
–
+
–
–
+
+
+
+

–
–
+
–
–
–
–
+
–
+

–
–
–
+
–
–
+
+
+
+

на засадах професійної спрямованості із застосуванням сучасних інформаційних технологій підвищує
рівень розвитку розумових операцій, інтелектуальних умінь, засвоєння математичних знань, інтегральних пізнавальних здібностей. У цілому це сприяє
активізації навчальної діяльності та формуванню
математичної культури студентів. Самостійна робота в процесі навчання математики надає широкі можливості для розвитку у майбутніх інженерів технічного мислення, вміння розв’язувати складні інженерні питання.
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THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF FUTURE SPECIALISTS OF TECHNICAL
SPECIALTIES IN THE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES CYCLE
O. Grytsyuk
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: olena.grytsiuk@yahoo.com
The article deals with the specificity of organization of independent work of engineering students. Professional activities of a highly qualified specialist in the engineering industry requires independence of thought, a comprehensive
analysis of the phenomena of reality, highlighting their significant and the adoption on the basis of this analysis, effective engineering solutions. Independent work of students in learning mathematics is an important form of educational
activity of students. Organization of independent work of students in the process of mathematical training on the basis
of professional orientation with the use of modern information technologies increases the level of development of mental operations, intellectual skills, the assimilation of mathematical knowledge, integrated cognitive abilities. In General
it promotes activation of educational activity and the formation of mathematical culture of students. Independent work
in learning mathematics provides opportunities for the development of future engineers, technical and logical thinking,
and ability to solve complex engineering issues. The multidimensional nature of the problem of modernization of the
mathematical training of future engineers determines the relevance of an integrated approach to the organization of
extracurricular activities. Integrity, systematic, unifying focus is the key concept of independent component mathematical education of engineering students.
Key words: independent work, students of technical specialties, disciplines of mathematical cycle.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Р. В. Загорулько, Л. С. Дьяченко
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog @ vsu.by
А. Г. Маркевич
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина, E-mail: Andrii.markevych@gmail.com
Употребление термина «образование» связано с различными аспектами его содержания. С конца ХХ века
оно выступает родовым понятием по отношению к воспитанию и обучению и характеризует разнообразие типов, моделей, видов образовательных практик. По степени организованности в мировой образовательной практике выделены формальное, неформальное и информальное образование. В статье прослежена история возникновения и развития неформального образования, специфика понимания его в разных странах. Проведен сопоставительно-сравнительный анализ отличительных особенностей формального и неформального образования.
Раскрыты основные принципы неформального образования: добровольность участия, доступность, удовлетворение актуальных потребностей, вариативность и гибкость программ, практико-ориентированная направленность содержания, ориентация на фактический результат и др. Рассмотрены характеристики содержания, форм,
методов формального и неформального образования. Выделены основные группы субъектов, динамично развивающиеся сегменты неформального образования. Выявлены возможные способы сотрудничества между рассматриваемыми видами образования.
Ключевые слова: образование, образовательная деятельность, формальное образование, неформальное образование, дополнительное образование.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современное мировое образовательное пространство представляет собой единый организм при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и отличительных особенностей. Оно объединяет образовательные системы различного типа и уровня, различающиеся по философским и культурным традициям, своеобразию целей и задач, качественному состоянию.
В связи с этим актуализируется задача соотношения терминологического аппарата, определение соответствия между отдельными компонентами образовательных процессов и образовательными процессами в целом. Так, например, происшедший из Древний Греции и широко распространенный в отечественной науке и практике, термин педагогика принят
в немецкоязычных, франкоязычных, восточноевропейских странах. Предметом педагогики при этом
выступает образование как реальный целостный
процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах. В англоязычной традиции вместо него употребляется «наука (или науки) об
образовании», что по сути, не меняет предмета исследования и изучения. Но такое разграничение препятствует использованию наработанного в рамках
одной категории в разрешении сходных проблем в
рамках другой.
Термин «модуль» в европейской системе взаимозачета кредитов (зачетных единиц обучения) – это
скорее дисциплина учебного плана, структурный
элемент обучения, обеспечивающий заданные компетенции, гибкий по методам обучения, темпу учебно-познавательной деятельности и вариативный по
содержанию. При этом выделяются такие циклы модулей: основные, поддерживающие, специализированные, переносимые и т.д. Модуль в отечественной

образовательной практике трактуется как логически завершенная часть учебного материала, целевой функциональный узел, в котором содержание
соединено с технологией его усвоения и контролем
знаний и умений учащихся. Подобная ситуация
понятийного расхождения прослеживается и с термином «неформальное образование», широко востребованным в мировой образовательной практике
и недостаточно используемым у нас. Ценен так же
и зарубежный опыт неформального образования,
его тенденции. Целью исследования явилось выявление истоков, сущности и специфики, места и
перспектив неформального образования в современном образовательном пространстве.
МАТЕРИАЛ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ. Материалом исследования послужили работы зарубежных и отечественных исследователей теории и практики образования, в
которых рассмотрены типы, виды образования, их
роль и специфика. Использовались методы сравнительно-сопоставительного
и
системнокомплексного анализа научной литературы, терминологические и логические методы, генетический,
структурный и системный методы.
Как явление социальной жизни, как механизм
передачи и усвоения социального и профессионального опыта от поколения к поколению, образование сопровождало развитие человечества на протяжении всей истории. Как понятие, термин «образование» впервые упоминается в XVIII в. в педагогических статьях Н.И.Новикова. Продолжительное
время он употребляется как синоним воспитания,
позже обособляется, приобретает свое специфическое значение, включает в себя с одной стороны
процесс овладения изучаемым материалом (обуче-
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ние) и его воспитательно-формирующее влияние на
личность, подчеркивая их взаимосвязь и единство.
Примерно с середины XIX и до конца XX в.
образование трактуется как более узкое понятие по
отношению к воспитанию. При этом выделяются
различные аспекты его содержания:
–
единый процесс физического и духовного
формирования личности, процесс социализации,
сознательно
ориентированный
на
некоторые
идеальные образцы, на исторически обусловленные,
более или менее четко зафиксированные в
общественном сознании социальные эталоны
(образование как процесс);
–
совокупность систематизированных знаний,
умений и навыков, взглядов и убеждений, а так же
определенный уровень развития познавательных сил
и практической подготовки, достигнутые в
результате
учебно-воспитательной
работы
(в
широком плане практическое владение человеком
определенным
запасом
общественно-полезных
знаний) (образование как необходимая и важнейшая
составляющая личности);
–
относительно самостоятельная система,
функцией которого является обучение и воспитание
членов общества, ориентированные на овладение
определенными знаниями (прежде всего научными),
идейно-нравственными
ценностями,
умениями,
навыками, нормами поведения (образование как
социальное явление);
Во второй половине 90-х годов XX века стало
распространяться мнение, что образование – это
родовое понятие по отношению к воспитанию и
обучению. Обучение – это процесс усвоения
содержания
образования
под
руководством
педагогов, а воспитание – это воспитательная работа,
обеспечивающая целенаправленное формирование
положительных
личностных
качеств.
Вместе
обучение и воспитание составляют образование как
формирование
образа
человека,
гражданина,
личности в соответствии с общественным идеалом.
История развития цивилизации, по мнению Г.М.
Коджаспировой, предложила следующие типы образования: мифологический (в древних обществах),
схоластический (в средневековой Европе), просветительский (с XVII в.) и разнообразие типов, моделей,
видов образования с XX века. Основными образовательными моделями при этом выступали государственно-ведомственная организация, когда система
образования организуется и контролируется государством и неинституциональные модели с организацией образования вне социальных институтов (на природе, в Интернете и т.п.)
Заслуживает внимания также деление сферы образования на виды образования: по характеру знаний
– биологическое, филологическое, экономическое и
т.п.; по виду доминирующего содержания – теоретическое, гуманитарное и т. п.; по виду деятельности –
музыкальное, педагогическое и т. п.; по типу освоения культурных ценностей – классическое, религиозное и т. п.; по масштабу освоения культурных цен-

ностей – национальное, отечественное, европейское, международное, глобальное и т. п.; по типу
образовательной системы – универсальное, академическое, гимназическое и т. п.; по сословному
признаку – элитное, массовое.
В настоящее время в мировой образовательной
практике в зависимости от степени организованности выделяют области – формальное, неформальное и информальное образование. Данные области
являются близкими к предложенным выше вариантам моделей, так как формальное образование
представлено образовательной практикой в школах,
колледжах, университетах и других учебных заведениях. Неформальное образование – это любая,
организованная вне формального образования деятельность, дополняющая формальное образование.
Информальное образование трактуется как приобретение знаний, умений и навыков в процессе жизнедеятельности. Каждая из рассматриваемых областей обладает своей спецификой, местом и ролью
в жизнедеятельности человека и социума.
История развития неформального образования
связывается с международной конференцией в
Уильямсберге (1967 г.), США, на которой были
изложены идеи, послужившие основой широко известного анализа возрастающего «мирового кризиса в сфере образования». Высказывалась обеспокоенность несовершенными программами; осознавалось, что образовательный и экономический рост
не всегда совпадают в темпах развития, ряд стран
сталкивается с трудностями финансирования формального образования. Был сделан вывод о медленной адаптации официальных систем образования к социально-экономическим изменениям, о
сдерживании их развития не только собственным
консерватизмом, но и инерцией самих обществ.
Именно с этой отправной точки стратеги и экономисты Всемирного банка стали делать различие
между информальным, неформальным и формальным образованием. Данная категоризация образования исходила прежде всего из работ Кумбса и
Ахмеда.
Признанная в мировой практике терминология к
формальному образованию относит организацию
обучения, отвечающую следующим требованиям:
– приобретение обучающимися образования в
специально предназначенных для обучения учреждениях;
– осуществление обучения специально подготовленным персоналом;
– завершение успешного обучения общепризнанным документом об образовании;
– систематическое овладение систематизированными знаниями, умениями, навыками, личностными качествами и ценностными ориентациями;
– целенаправленная деятельность обучающихся [1].
Но система формального образования, представленная традиционной образовательной практикой в школах, колледжах, университетах и других
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учебных заведениях, зачастую оказывается недостаточной. Восполнить этот пробел по силам неформальному образованию.
Определение неформального образования содержат в себе документы Совета Европы. В проекте
«Европейский Центр Знаний о Молодежи» специалисты Совета Европы совместно с Еврокомиссией
определили неформальное образование как любую,
организованную вне формального образования, образовательную деятельность, дополняющую формальное образование. В большинстве стран имеется своя
специфика понимания неформального образования.
Например, в Германии образование в стиле «неформат» – своеобразное образование для взрослых, а в
Канаде под этим термином подразумевают любое
образование, не входящее в систему образования,
которое спонсируется государством.
Неформальное образование объединяет все образовательные инициативы, реализуемые вне стен традиционной системы образования. Обучение может
проводиться как по сертифицированным программам, дающим право на получение дипломов и сертификатов общепризнанного образца, так и по несертифицированным. К неформальной образовательной
деятельности относится широкий круг инициатив:
всевозможные семинары, курсы, тренинги, предлагаемые и проводимые на базе учреждений образования, частных фирм и государственных учреждений,
репетиторство и т.д. Целью подобного обучения может быть гражданское, правовое, гендерное, экологическое образование, освоение компьютерной грамотности, изучение языков и др.
Информальное образование – приобретение знаний, умений и навыков в процессе жизнедеятельности без целенаправленного обучения: в общении с
окружающей социальной средой и путем индивидуального приобщения к культурным ценностям.
Порой трудно провести границу между этими видами образования. По сути неформальным образованием является дополнительное образование, направленное на расширение возможностей в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и физическом
развитии личности при получении основного образования, углублении профессиональной компетентности, а также на решение задач кадрового обеспечения
всех сфер социально-экономической деятельности.
Дополнительное образование может осуществляться
на всех уровнях основного образования, а также
включает внешкольное воспитание и обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров [2].
Среди основных принципов неформального образования выделяют добровольность участия, доступность, удовлетворение актуальных потребностей,
вариативность и гибкость программ, практикоориентированная направленность содержания, ориентация
на фактический результат (направленность на точную, свободно избранную цель, учитывающую социальный контекст), компетентностный подход (преимущество компетенций в отношении поведения и
активного участия в жизни).

Специфика содержания формального и неформального образования определяется различием в их
целях и задачах. Так, например, цель формального
образования – сформировать систему базовых знаний личности, неформального – удовлетворить интерес к какой-либо отдельной области.
Поэтому, содержание формального образования
носит комплексный характер, направлено на формирование базовой культуры личности (общее
среднее), подготовку к выполнению профессиональных функций (специалистов). В нем выделяется обязательный минимум содержания основных
образовательных программ, который обеспечивает
преемственность ступеней образования и учебных
предметов, предоставляет обучающимся возможность успешно продолжать образование на последующих ступенях (уровнях) образования.
Неформальное образование решает отдельные,
частные задачи, хотя не менее значимые в жизни
человека, отличается добровольностью участия.
В настоящее время сфера неформального образования представлена разными субъектами со
своими целями, интересами и отличиями в подходах, принципах и способах организации деятельности. В качестве субъектов неформального образования выделяют:
–
некоммерческие негосударственные организации и структуры (общественные организации,
фонды, негосударственные учреждения, ассоциации, профсоюзы и т.д; конфессиональное образование);
–
бизнес-структуры (консалтинговые компании, бизнес-школы, кадровые агентства и тренингцентры и т.д);
–
дополнительное образование в государственном секторе (библиотеки, музеи, центры и др.).
Так, неформальное образование детей и молодежи в общественных объединениях осуществляется посредством реализации разнообразных программ, проектов и направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие лидерского потенциала подрастающего поколения, формирование
качеств гражданина демократического государства.
К неформальному образованию так же относятся
разнообразные курсы, которые условно можно назвать прикладными. Например, курсы пользователей персональных компьютеров, иностранных языков, курсы вязания и т.д., которые не всегда требуют присвоения квалификации и дают общее развитие или сопутствуют карьерному росту.
Определенные сегменты неформального образования динамично развиваются. Это популярные
на рынке труда (языки, компьютерная грамотность), поддерживаемые международными организациями и фондами (пилотные проекты) и др. К
сожалению, проводимые в Беларуси фестивали и
недели неформального образования акцентируют
внимание преимущественно на гражданском образовании и подготовку лидеров и организаторов для
него, заметно сужая объем используемого термина,
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что не лучшим образом влияет на стратегию развития неформального образования.
Методы и формы неформального образования обладают определенной спецификой, более открыты,
имеют интерактивный характер. Это обмен опытом
(например, агротуризм), занятия кружка, семинары,
дискуссии, проектирование, тренинги, ролевые и
деловые игры и т.д. Широко используются информационные технологии и дистанционное обучение.
Возможны разнообразные способы сотрудничества между видами образования. Неформальное образование может компенсировать недостатки и противоречия, которые не в состоянии удовлетворить
формальное образование. Взаимовлияние частного,
государственного, общественного, конфессионального образования способствует их сближению и требует стандартизации и технологизации. Неформальное
образование, будь то частное или общественное, становится испытательной лабораторией и полигоном
для новых технологий, для выработки новых стандартов. Когда они выдерживают испытание в жесткой конкуренции в сфере неформального образования, их перенимает государственная система образования и частные учебные заведения.
Актуальной задачей выступает признание результатов неформального и информального (умения и
навыки, полученные в процессе жизнедеятельности
без целенаправленного обучения) образования. Ми-

ровая практика предлагает различные модели признания неформального и информального образования. Процедуры признания должны опираться на
профессиональные методы оценки и набор надежных критериев. Оценке должен подлежать прежде
всего результат, а не способ его получения.
ВЫВОДЫ. Неформальное образование в современном образовательном пространстве представляет сегодня все виды и формы образовательной деятельности вне основного образования. В отечественной практике оно включает в себя дополнительное образование, но не исчерпывается им. Являясь
более гибким и вариативным, восприимчивым к
инициативам и потребностям личности и социума,
неформальное образование может компенсировать
недостатки и противоречия формального образования, быть средством решения актуальных общественных задач, участвовать в создании среды для
проявления творческих способностей личности.
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The use of the term "education" is connected with various aspects of its contents. Since the late twentieth century it
is patrimonial concept in relation to education and training and describes the variety of types, models, types of educational practices. According to the degree of organization in international educational practice formal, non-formal and
informal education is selected. The article traces the history of the emergence and development of non-formal education, the understanding of its specifics in different countries. Comparative-a comparative analysis of the distinguishing
features of formal and informal education. The basic principles of non-formal education: voluntary participation, accessibility, the satisfaction of current needs, the variability and flexibility of programs, practice-oriented content, focus on
the actual result, etc. Considers the characteristics of the content, forms, methods, formal and informal education. The
basic group of entities, dynamically developing segments of the non-formal education. Identified possible ways of cooperation between the types of education.
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УДК378.147
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Е. В. Коваленко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: secr@kdu.edu.ua
Работа посвящена проблемам обучения изучающему чтению на английском языке, обеспечивающему максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое осмысление этой
информации с использованием целенаправленного анализа содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Анализируется способ повышения качества и скорости чтения, в частности, обучение
навыкам языковой догадки на основании контекста, умения видеть структуру английского предложения. Рассматривается также применение языковой догадки на основании правил словообразования, знания значений
суффиксов и префиксов и определения значения слова по известному значению корня, использования фоновых
знаний, которыми владеет студент, значения интернациональных слов в английском и в родном языке, определения нужного значения многозначного слова и ономатопеи.
Ключевые слова: изучающее чтение, языковая догадка, контекст, словообразование, ономатопея.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Обучение иностранному языку содержит различные аспекты, одним из которых является обучение чтению. В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение. При изменении цели получения информации
из текста студент должен уметь легко переходить от
одного вида к другому. Если целью является получение общего представления о материале, используется беглое, выборочное чтение, т.е. просмотровое
чтение. При таком чтении иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого абзаца и ключевого предложения и просмотреть текст. Читающий
определяет, представляет ли данный текст интерес
для него. При ознакомительном чтении интерес
представляет все речевое произведение без предварительной установки на использование полученной
информацию. При этом важно уметь различать
главную и второстепенную информацию. Изучающее чтение предусматривает максимально полное и
точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое осмысление этой информации. Студент должен уметь самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного
текста. Для установления смысла текста нужно анализировать языковые формы. Если целью является
быстрое нахождение в тексте определенных данных,
применяется поисковое чтение. При этом выбираются определенные части и подвергаются изучающему чтению без детального анализа. Прежде всего,
студентов обучают изучающему чтению, т. к. оно
подготавливает другие виды чтения. Студент учится
воспринимать языковые средства и точно понимать
их в тексте, извлекать информацию из текста, осмыслять полученную информацию. Цель данной
работы состоит в рассмотрении путей развития навыков языковой догадки, повышающих качество и
скорость чтения.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Навык определения смысла переводимого слова с
учетом значения других слов, синтаксически с ним
связанных, и навык перевода словосочетания в определенной последовательности способствуют раз-

витию языковой догадки, дают возможность при
переводе незнакомого слова не обращаться к словарю (особенно, если незнакомым словом является
глагол или наречие). Например, значение переходного глагола во многих случаях определяется по
лексическому значению прямого дополнения.
He assumed the responsibility for the accident.
Он взял ответственность за аварию на себя.
Можно не обращаться к словарю для перевода
слова “assumed”, если сначала перевести прямое
дополнение “theresponsibility”. В данном случае догадка основывается на том, что слово «ответственность» чаще всего сочетается с выражением «принимать на себя». Для догадки также используются
специальные знания студента в какой-либо отрасли
науки и техники.
When current flows through a wire, it set sup magnetic field.
Когда ток течет по проводнику, он создает магнитное поле.
Если студент знает, в результате чего возникает магнитное поле, он/она может перевести глагол “setup”.
Развитию языковой догадки способствует умение определять, к какой части речи относится слово.
Также важно знать значение приставок и суффиксов, чтобы, учитывая значение корня, догадаться о
смысле слова. Студент должен уметь определять
группу подлежащего и сказуемого в предложении.
Полезно уметь определять значение слов по их фонетическому и графическому сходству со словами
родного языка, находить интернациональные слова
и определять, совпадает ли их значение в родном и
изучаемом языках, а также находить правильные
значения многозначных слов.
Явление ономатопеи часто способствует языковой догадке. Ономатопея означает, что звуки, составляющие слово, отражают или символизируют
свойства предмета, к которому это слово относится.
Если человеку, не очень хорошо знающему английский язык, предложить угадать, какое из слов
означает легкое постукивание, а какое – тяжелый
стук: “thud” и “tap”, он, скорее всего, угадает правильно. Дело в том, что звук в слове “thud” напоми-
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нает звук тяжелого стука. Также можно догадаться,
что если уронить ключ на каменный пол, он звякнет
(clink), а если на тот же пол уронить тяжелый молоток, он издаст глухой металлический звук (поанглийски – clunk). А ведь эти слова различаются
только одной гласной. Кажется, что гласные в словах “tap” и “clink” звучат мягче и легче, чем гласный
звук в словах “thud” и “clunk”. По-английски говорят “pitter-patter” когда капли дождя барабанят по
стеклу, это слово передает звук дождя. Звук пушечного выстрела называется “boom”, так же, как и звук
отдаленного грома. Но если гром грянул над головой, этот звук называется “clap”. Про тиканье часов
говорят “ticks”, когда включают или выключают
выключатель, он щелкает (“clicks”), когда горят
дрова, они потрескивают и сыплют искрами
(“crackle” и “spit”).
Подобное явление можно наблюдать, если в значении слова вообще нет звука. Большинство людей
догадается, что из двух предложенных слов “gleam”
ассоциируется с ярким светом, а “gloom” – с темнотой. Если взять две группы слов: “lean”, “thin”,
“slim”, “skinny”, “slender”, “slight” и “plump”,

“tubby”, “chubby”, “buxom”, “large”, “stout”, “rotund”,
“gross”, многие догадаются, что слова первой группы ассоциируются с худыми людьми, а слова второй
группы – с людьми, имеющими лишний вес. Таким
образом, одни гласные ассоциируются с легкостью
и стройностью, а другие – с крупными формами и
большим весом.
ВЫВОДЫ. Поскольку развитие навыков языковой догадки повышает скорость и качество чтения,
студентов следует обучать определять смысл переводимого слова с учетом значения других слов, с
ним связанных, догадываться о значении слова по
его месту в предложении, по значению корня, а также учитывать явление ономатопеи.
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ThepaperdealswithproblemsofteachinginvestigatingreadinginEnglishthatprovidesmaximumandaccurateunderstandingofallinformationcontainedinthetextand critical realization of this
information and use of purposeful analysis of the content, basing on linguistic and logical connections of the text. A
method of enhancing the quality and speed of reading is analyzed, in particular, it concerns teaching skill so language
guess based on the context, ability to see the structure of the English sentence. Thepaperalsodwellsontheuseoflanguageguessonthebasisofword-formation rules, knowledge of suffixes and prefixes and determination of the meaning of the
word by the known meaning of the stem, use of background knowledge of the student, meaning of international words
in English and in the native language, finding out the required meaning of the polysemantic word and onomatopoeia.
Keywords: investigating reading, language guess, context, word-formation, onomatopoeia.
REFERENCES
1. Arnold, I.V. (1959), "Lexicology of the modern
English", Izd. lit. nainos. yaz., Moscow.(in Russian)
2. Aleferenko, N.F. (2005), "Vexed problems of

semantics", Gnozis, Moscow.(in Russian)
3. Voronin, S.V. (1990), "Phonosemantic ideas in
foreign linguistics", LSU, Leningrad. (in Russian)

Коваленко Екатерина Васильевна,
cт. преподаватель кафедры перевода,
Кременчугский национальный университет
имени Михаила Остроградского,
ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600,
Украина
Тел.: +38(0536) 74-11-12
E-mail: pereklad_krnu@mail.ru

Kovalenko Ekateryna Vasilevna,
Senior Lectureratthe Translation
Department,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University,
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug,
39600, Ukraine
Tel.: +38(0536) 74-11-12
E-mail: pereklad_krnu@mail.ru

Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
137

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© К. В. Польгун, 2015
УДК 376:378.147
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
К. В. Польгун
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail: knu@alba.dp.ua
Обґрунтовано необхідність розроблення навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін з
урахуванням індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією. Визначено труднощі, з якими можуть зіткнутися студенти з обмеженими фізичними можливостями під
час вивчення дисциплін математичного циклу. Наголошено на доцільності використання різноманітних форм
презентації навчального матеріалу. Акцентовано увагу на багатогранності проблеми контролю навчальних досягнень студентів з обмеженими фізичними можливостями. З’ясовано шляхи організації навчання студентів з
вадами слуху. Розглянуто особливості роботи зі студентами з порушенням зору. Підкреслено важливу роль інформаційно-комунікаційних технологій у створенні електронного аналогу навчально-методичного комплексу з
певної математичної дисципліни. Описано принцип універсального дизайну. Перераховано додаткові можливості, які створюють інформаційно-комунікаційні технології для студентів з особливими освітніми потребами.
Зазначено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні студентів з обмеженими фізичними можливостями сприяє підвищенню доступності різноманітних інформаційних ресурсів. Визначено
місце електронного навчально-методичного комплексу в системі дистанційного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями, з’ясовано його особливості. Зроблено висновок про необхідність врахування
індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією під час
розроблення навчально-методичного комплексу та його впровадження в практичну діяльність.
Ключові слова: студент з обмеженими фізичними можливостями, навчально-методичний комплекс, математична дисципліна, інформаційно-комунікаційні технології.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сьогодні все більшої
актуальності набуває проблема організації інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з
обмеженими фізичними можливостями в умовах
вищих навчальних закладів. Важливим чинником
підвищення ефективності означеного процесу є застосування навчально-методичних комплексів з
математичних дисциплін, розроблених з урахуванням індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними можливостями до обміну інформацією. Вони мають бути передовсім спрямовані на
задоволення особливих освітніх потреб студентів,
враховувати їхні можливості та здібності. Питання
щодо особливостей таких навчально-методичних
комплексів, їхнього розроблення та впровадження в
навчальний процес залишається відкритим і потребує докладного вивчення.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У
процесі інклюзивного навчання викладачеві необхідно враховувати по-перше, специфіку конкретної
дисципліни, по-друге, особливості сприйняття навчального матеріалу студентами з обмеженими фізичними можливостями. Викладання математичних
дисциплін передбачає використання великої кількості діаграм, схем, таблиць, оперування абстрактними поняттями, побудову графіків та створення моделей. Для деяких студентів сприйняття та засвоєння навчальних відомостей може бути складним. Для
оптимальної організації навчального процесу слід
ураховувати і, по можливості, компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами
з сенсорними вадами. Важливим є чітке розуміння
педагогом того, яким чином студенту зручніше
сприймати інформацію – візуально, на слух, на до-

тик. Тому необхідно використовувати різноманітні
форми презентації навчального матеріалу.
Ще одна важлива проблема, яка повинна бути
розв’язана
під
час
створення
навчальнометодичного комплексу для студентів з обмеженими
фізичними можливостями,  контроль навчальних
досягнень. З одного боку, контроль та оцінювання
мають відбуватися на засадах об’єктивності, з іншого,  для студентів з обмеженнями та без них необхідно забезпечити рівні можливості для демонстрації їхніх знань та умінь.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє визначити особливості навчально-методичного
комплексу для окремих груп студентів. Так, С. Литовченко стверджує, що більшість студентів з порушенням слуху відчувають труднощі під час вивчення дисциплін зі значною кількістю абстрактних
понять, зокрема дисциплін математичного циклу [1].
Тому слід застосовувати аналогії та підкріплювати
навчальний матеріал конкретними прикладами.
На ефективність процесу навчання студентів з
порушенням слуху, продовжує науковець, впливає
раціональне поєднання словесних та наочних засобів. Відповідно, звукову інформацію бажано дублювати зоровою [1]. К. Кольченко зазначає, що викладачеві доцільно заздалегідь надавати студентам з
вадами слуху роздруковані конспекти лекцій та письмові пояснення демонстраційного матеріалу, щоб
студенти мали змогу осмислити його зміст. Безпосередньо під час проведення занять бажано використовувати таблиці, схеми, графіки з коментарями до
них, поданими в наочному вигляді. Все це дозволить
усунути невизначеність у сприйнятті усного мовлення [2].
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Обидві дослідниці також звертають увагу на те,
що суттєвою проблемою вивчення певної навчальної дисципліни, зокрема математичної, є наявність
специфічних термінів та понять. Тому доречно
створити словник відповідних математичних термінів, з яким могли б ознайомитися як студенти з порушенням слуху, так і, можливо, сурдоперекладач,
що здійснює супровід їхнього навчання [1; 2].
Ю. Тулашвілі зауважує, що значна частина навчального матеріалу традиційно подається візуально
(друкований текст, графіки, малюнки тощо), що
створює труднощі в навчанні для студентів з порушенням зору. Специфіка навчання незрячих студентів і тих, хто має значний відсоток втрати зору, який
не дозволяє їм самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, потребує, щоб вся інформація (тексти
лекцій, підручники, малюнки, графіки, таблиці тощо) була презентована в альтернативному форматі –
в електронному вигляді, у вигляді аудіозапису або
шрифтом Брайля. Текстові матеріали для слабозорих студентів мають бути надруковані збільшеним
шрифтом (мінімально кегль 16). Однак це значно
збільшує розміри навчальних підручників та посібників, що призводить до поділу їх змісту на частини [3].
Зорові обмеження студентів здійснюють вплив і
на процес пізнання ними навколишньої дійсності.
К. Кольченко переконує, що такі студенти мають
широкий запас абстрактно-словесних знань, не наповнених адекватним конкретно-предметним змістом, дещо відстають в розумінні слів з конкретним
значенням, у них переважають словесно-логічні форми пізнання над чуттєвими [2]. Це також потрібно
враховувати в процесі створення інформаційних
матеріалів, формулюванні навчальних текстів тощо.
У студентів з вадами опорно-рухового апарату
(візочників, з ампутованими нижніми кінцівками та
ін.)
значно менше труднощів, безпосередньо
пов’язаних зі сприйняттям, засвоєнням та опрацюванням навчального матеріалу. Однак для таких
студентів зазвичай ускладнений доступ до бібліотек.
Тому необхідно максимально забезпечити їх навчальною літературою.
Отже, навчально-методичний комплекс з математичної дисципліни повинен передовсім забезпечити студентам з обмеженими фізичними можливостями повноцінний доступ до інформаційних джерел та навчальних відомостей. Відповідно, діяльність педагога в цьому напрямку передбачає відбір
необхідної навчальної інформації та її подання в
доступному для конкретного студента форматі.
Підвищення доступності інформаційних матеріалів можливе за рахунок використання в навчанні
студентів з обмеженими можливостями інформаційно-комунікаційних технологій. Іншими словами,
доцільно створити електронний аналог відповідного
навчально-методичного комплексу. При розробленні електронного навчально-методичного комплексу
слід дотримуватися принципу універсального дизайну. Він передбачає можливість адаптації зовніш-

нього вигляду навчальних матеріалів до особливих
потреб та можливостей студентів.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі створює для студентів з порушенням здоров’я додаткові можливості:
сприйняття матеріалу за допомогою різних органів
чуття (мультимодальне або полісенсорне сприйняття), активізації сприйняття інформації шляхом акценту на роботі збережених аналізаторів; масштабування розмірів об’єктів на інтерактивній дошці; динамічного полісенсорного зображення об’єктів і
явищ навколишнього світу будь-якого ступеня складності; персоналізації навчальних продуктів шляхом
форматування зовнішнього вигляду інформації (зміни кольору, фону, контрасту, шрифтів, графічних
об’єктів, звуку) тощо [4].
Варто зауважити, що електронний навчальнометодичний комплекс має бути здатний забезпечити
систему дистанційного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями, оскільки проблеми зі здоров’ям для таких студентів можуть стати на заваді систематичному відвідуванню навчальних занять. І. Делик зазначає, що електронні навчальні матеріали для дистанційного навчання повинні
враховувати освітні потреби та специфіку майбутньої аудиторії; легко пристосовуватися до індивідуальних потреб студентів; бути добре структурованими; простими для використання, з чіткими навігаційними інструкціями; інтерактивними, забезпечувати зворотний зв’язок між викладачем та студентами тощо [5].
ВИСНОВКИ. Необхідним елементом створення
та впровадження в процес інклюзивного навчання
математичних дисциплін відповідного навчальнометодичного комплексу є врахування індивідуальних здатностей студентів з обмеженими фізичними
можливостями до обміну інформацією. Важливу
роль у цьому процесі відіграють інформаційнокомунікаційні технології. Вони дозволяють забезпечити доступність навчальних матеріалів для студентів з особливостями розвитку. Розроблення електронного навчально-методичного комплексу має здійснюватися за принципом універсального дизайну.
ЛІТЕРАТУРА
1. Литовченко С.В. Особливості навчання осіб з
порушеннями слуху у вищих навчальних закладах:
дис. канд. пед. наук: 13.00.03. – К., 2006. – 211 с.
2. Кольченко К.О. Равер-Лампман Ш., Нікуліна Г.Ф.
Забезпечення рівних можливостей для навчання
студентів з інвалідністю: методичний посібник для
викладачів щодо роботи в інтегрованих. – К.:
Університет «Україна», 2005. – 76 с.
3. Тулашвілі Ю.Й. Комп’ютерні технології як
системотвірний чинник переходу до інклюзивного
навчання осіб з порушеннями // Збірник наукових
праць «Наукові записки Рівненського державного
гуманітарного університету», 2013. – Вип. 7 (50).
– С. 183–187.

Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
139

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© К. В. Польгун, 2015
4. Косова Е.А. Подготовка будущих учителей
начальных классов к использованию информационно-коммуникационных технологий в условиях инклюзивного обучения: дис. канд. пед. наук: 13.00.02.
– К., 2013. – 325 с.

5. Делик І.С. Організація дистанційного навчання студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах: дис. канд. пед. наук: 13.00.09.
– Хмельницький, 2011. – 226 с.

PECULIARITIES OF EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX IN MATHEMATICAL SUBJECTS
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K. Polgun
State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University»
vul. XXII Partzizdu, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: knu@alba.dp.ua
The necessity of the development of educational-methodical complexes in mathematical disciplines is substantiated
taking into account individual skills of students with disabilities to sharing information. Difficulties that may be faced
by students with disabilities while studying disciplines of mathematical cycle are detected. The usefulness of various
forms of presentation of educational material is emphasized. The attention is focused on the diversity of the problem of
control of educational achievements of students with disabilities. The ways of organization of teaching students with
hearing impairments are found. The peculiarities of work with students with visual impairment are specified. The important role of information and communication technologies to create electronic analog of educational-methodical complex of a specific mathematical discipline is emphasized. The principle of universal design is described. Additional features created by information and communication technologies for students with special educational needs are specified.
It is noted that the use of information and communication technologies in teaching students with disabilities contributes
to the availability of a variety of information resources. The place of electronic educational and methodical complex in
distance learning by students with physical disabilities is identified, its peculiarities are found. The conclusion is made
about the need to consider individual abilities of students with disabilities to exchanging information in the development of educational and methodical complex and its practical implementation.
Keywords: students with disabilities, educational-methodical complex, mathematical discipline, information and
communication technologies.
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УДК 378.03
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Н. Г. Богданова
Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
вул. Добровольського, 1, м. Слов’янськ, 84100, Україна. E-mail: bogdanovang@ukr.net
Досліджено сучасні технології у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості. Зазначено, що
життєтворчість, як духовно-практична діяльність особистості, спрямована на проектування, планування, програмування і творче здійснення нею власного життя. Встановлено, що технології життєтворчості особистості –
це збереження, розвиток, збагачення та передача наступним поколінням усіх наявних культурних здобутків.
Виходячи з методологічних принципів, встановлено технологічні доробки, що будуть сприяти життєтворчості,
які людині необхідно виховувати та плекати у себе: підсистема спрямованості, підсистема характерологічних
особливостей особистості, підсистема творчих умінь, підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів. Доведено, що парадигма життєтворчості передбачає впровадження технологій конструювання індивідуальності як суб’єкта навчання, виховання та впливу: самоконструювання, самореалізація, набуття життєвого досвіду; технологія проект-реалізація, учень – проектувальник життя; самоактуалізація «Я» – самоусвідомлення –
самореалізація – усвідомлення особистісних життєвих перспектив.Виділено риси, які можуть сприяти життєтворчим технологіям: спрямованість на творчу діяльність, позитивне уявлення про себе, бажання пізнати себе;
творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів, характерологічні особливості. Підкреслено, що сучасні технології життєтворчості відрізняються гуманістичною спрямованістю та орієнтацією на
суб’єкт-суб’єктні відносини людина-світ і будуються на основі освіти та виховання. Визначено, що одними з сучасних технологій життєстворення є технології: самореабілітації, самомобілізації, мистецтва життя, філософії.
Ключові слова:технології, життєтворчість, особистість, життя, діяльність.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Особистість, розроблюючи, коригуючи та здійснюючи свій життєвий
сценарій, оволодіває мистецтвом жити, в основі якого лежать засоби, методи і технології життєтворчості. Одним з основних є поняття про життєтворчості
– духовно-практичної діяльності особистості, спрямованої на творче проектування і здійснення свого
життя. [1]. Тому метою цього дослідження є визначення і аналіз сучасних технологій у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Багато вчених визначають технології життєтворення
як системний метод формування особистості з урахуванням відповідних ресурсів і можливостей, як
презентацію себе у світі [2]. Життєтворчість розглядається як вища форма виявлення творчої природи,
вона сприяє вибору особистістю стратегії життя,
розробці життєвих планів, реалізації її індивідуального життєвого проекту [3].
Традиційно технології життєтворчості будуються на основі освіти та виховання. Але, традиційне
навчання не зміцнює місце і роль людини в культурі, ступінь її готовності до глобальних змін у житті.
Сьогодення диктує необхідність пошуків нових
технологій життєтворчості. Серед сучасних технологій життєтворчості можна визначити технології
самореабілітації, самомобілізації [4], технологію
мистецтва життя [5] та філософію, яка є певною методологією пізнання, культурою, за допомогою якої
людина пізнає світ [6]. Тому, технологію життєтворчості особистості можна визначити як збереження,
розвиток, збагачення та передача наступним поколінням усіх наявних культурних здобутків [7].

Однією з магістральних доріг розширення життєвого світу – це освіта. Тому, парадигма життєтворчості передбачає впровадження технологій конструювання індивідуальності як суб’єкта навчання,
виховання та впливу: самоконструювання, самореалізація, набуття життєвого досвіду; технологія проект-реалізація, учень – проектувальник життя; самоактуалізація «Я» – самоусвідомлення – самореалізація – усвідомлення особистісних життєвих перспектив [8].
Таким чином, технологію життєтворчості особистості можна визначити як збереження, розвиток,
збагачення та передача наступним поколінням усіх
наявних культурних здобутків. [7].
Взагалі, необхідність формування технологій
життєтворчості зумовлюється особистісними передумовами:
1. Зростання домагань особистості на свободу
самовизначення відповідно до своїх життєвих цілей
і пріоритетів.
2. Дистанціювання від суспільства і особистий
вибір форм та міри втіленості в життєдіяльність суспільства вимагає зростання відповідальності і компетентності особистості в організації свого життєвого процесу.
3. Переважання уявлень сучасної молоді про
гроші, як найточніший маркер статусу людини, її
здатності забезпечити бажаний спосіб життя.
4. Неправильна інтегральна оцінка підростаючим поколінням свого суспільного стану, що містить
порівняння з життям ровесників в інших країнах
світу.
5. Тенденція спрямування свідомості й поведінки молодих людей на шляхи індивідуального вижи-
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вання та пристосування до соціальної реальності,
що інтенсивно змінюється.
6. Відсутність у молоді необхідних знань та
вмінь життєустрою, які, на жаль, не набули систематизованого вигляду у процесі навчання й мають дуже малі можливості апробації і закріплення в практичній діяльності [9].
«Питання, – писав Фуко, – полягає в тому, аби
знати, як направляти своє власне життя, аби додати
йому як можна прекраснішу форму (у очах інших,
самого себе, а також майбутніх поколінь, для яких
можна буде послужити прикладом). Ось те, що я
спробував реконструювати: освіта і розвиток деякої
практики себе, метою якого є конституювання саме
себе як творіння свого власного життя [10]».
ВИСНОВКИ. Розглянувши провідні технології
формування та реалізації життєтворчості особистості можемо зробити висновок, що традиційно технології життєтворчості будуються на основі освіти та
виховання.
Молодь має менше можливостей планувати власне життя на роки вперед і тому вимушена орієнтуватись на сьогоднішні результати і швидкі зиски.
Ось чому найважливішим завданням є втілення технологій життєтворчості не тільки в освіту, а й у суспільне буття.
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MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FORMATION AND REALIZATION
OF VITAL CREATIVITY OF PERSONALITY
N. Bogdanova
Ukrainian engineer-pedagogical academy
Educational-scientific professionally-pedagogical institute
vul. Dobrovolskogo, 1, Slovyansk, 84100, Ukraine. E-mail:bogdanovang@ukr.net
In the article modern technologies were investigated in the process of formation and realization of vital creativity of
personality. It was noted that vital creativity, as the spiritually-practical activity of personality, aimed at thedesign,
planning, programming and implementation ofitsowncreativelife. It was set that technology of vital creativity of personality is maintenance, development, enriching and transmission to the next generations of all present cultural achievements. Based on the methodological principles, technological revisions that will assist vital creativity was set, that it is
necessary to bring up a man and cherish for it: subsystem of orientation, subsystem of characterological features of personality, subsystem of creative abilities, subsystem of individual features of mental processes. It was proved that the
paradigm of vital creativity envisages introduction of technologies of constructing of individuality as a subject of studies, education and influence: self-designing, self-realization, acquisition of vital experience; technology is projectrealization, a student is a designer of life; self-actualization of "I" is self-awareness - self-realization - realization of personality vital prospects. It was selected traits that may contribute to vital and creative technologies: focus on creativity,
a positive view of themselves, a desire to know yourself; creative interest, curiosity; desire to search for new information, facts, personality traits. It was underlined, that modern technologies of vital creativity differ in a humanistic orientation and orientation on subject-subject relations the man-world and built on the basis of education and upbringing. It
was determined that one of the modern technologies of vital creativity is technologies: self-rehabilitation, selfmobilization, art of living, philosophy.
Key words: technology, personality, life and activity.
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УДК 378.11-057.875:005.591.6(477)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА ДО ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
А. С. Улановська
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна. E-mail: rector@sspu.sumy.ua
Одним з основних завдань Болонського процесу є перетворення студента з об’єкта в суб’єкт не лише в навчально-виховному процесі, а й у модернізаційних перетвореннях вищої освіти. В Україні, як і в багатьох країнах Європи, імплементація Болонських принципів та рекомендацій, що впроваджуються часом непослідовно і
нерівномірно, сприймається студентами неоднозначно. Цей ефект посилюється низкою перешкод, що виникають на шляху включення студентства в процес модернізації вищої школи. У статті на основі аналізу особливостей студентського руху в Україні основними сучасними проблемами включення студентства до процесу модернізації вітчизняної системи вищої освіти визначено такі: необізнаність студентів та негативне ставлення до Болонського процесу, недостатній розвиток студентської мобільності, низький рівень залучення студентів до процесу забезпечення якості освіти, обмежена участь студентів в управлінських процесах на всіх рівнях системи
ВО, політизація студентського руху, низький рівень зацікавленості студентів в освітній політиці держави, регіону чи окремого ВНЗ, брак фінансових ресурсів.
Ключові слова: Болонський процес, модернізація вищої освіти, залучення студентства, студентський рух,
забезпечення якості вищої освіти
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливою умовою
якісних демократичних змін у вітчизняній системі
вищої освіти в контексті євроінтеграційного курсу
розвитку України є, на наш погляд, залучення усіх
суб’єктів освітньої діяльності до процесу модернізації вищої освіти (ВО) як на інституційному так і на
національному рівні, серед яких особливе місце належить реципієнтам освітньо-наукових послуг, тобто студентам. Згідно з основними Болонськими комюніке та деклараціями, залучення студентів до
управління ВО є одним із основоположних принципів побудови Європейського простору вищої освіти
(ЄПВО). Проте, незважаючи на активний розвиток
системи студентського самоврядування в Україні,
більшість студентських об’єднань мають формальний характер і фактично не впливають на ухвалення
важливих рішень. Актуальність даної проблеми
обумовила вибір теми та мети дослідження, що полягає в аналізі основних перешкод, які виникають на
шляху включення студентства до модернізаційних
перетвореньу галузі ВО України.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В
аналітичному звіті «Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження» (2012 р.), який є результатом масштабного моніторингового дослідження сучасного стану вищої школи України в
контексті розбудови ЄПВО, констатовано, що «досі
не знайдено національного консенсусу стосовно
шляхів подальшої модернізації системи ВО». Основними причинами даної проблеми визначено такі:
1) на середніх та нижчих щаблях університетської
ієрархії не було досягнуто адекватного розуміння
можливостей та перспектив європейського вектору
модернізаційних змін; 2) студенти тривалий час не
одержували відповідної інформації, і тому не стали
прихильниками та активними учасниками модернізаційного процесу; 3) у свідомості більшості університетського менеджменту продовжують домінувати

застарілі стереотипи, що в багатьох випадках обумовлює суто формальний підхід до європейських
освітніх нововведень [1].
Україна знаходиться у площині міжнародної тенденції розвитку сучасної вищої школи, що ґрунтується на побудові партнерства між управлінськими
органами і студентами. Ми погоджуємося із думкою
професора Т. Фінікова, який зауважує, що таке партнерство означає «офіційне визнання студентоцентризму в якості наріжного каменю сучасної філософії
ВО, побудову навчальної діяльності як процесу спільного формування компетенцій, організацію навчального процесу на основі індивідуальної освітньої траєкторії, а також заохочення студентів до
участі в управлінських процесах та забезпеченні
якості освіти» [1].
На основі аналізу особливостей студентського
руху в Україні, можемо стверджувати, що основними перешкодами на шляху ефективного залучення
студентства до процесу управління і модернізації
вітчизняної системи ВО є такі проблеми:
1. Необізнаність студентів та негативне
ставлення до Болонського процесу. Згідно з результатами
соціологічних
досліджень
Фонду
«Демократичні ініціативи» та фірми «Ukrainian
sociology service» (2012 р.) лише 42,7 % студентів
старших курсів вважають, що вони добре розуміють
принципи Болонської системи, 50 % знають приблизно, у чому полягає сутність цiєї системи, і 7 %
відповіли, що чули тільки назву, але не уявляють, що
це таке [2].
2. Недостатній
розвиток
студентської
мобільності. У цілому, академічна мобільність позитивно
оцінюється
університетським
співтовариством як дієвий інструмент трансферу нових
знань, передових технологій, зокрема управлінських, що дозволяє наближувати вітчизняну науковоосвітню галузь до світового мейнстриму. На жаль,
даних про студентську міжнародну мобільність в
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Україні обмаль. За досить приблизною оцінкою авторів дослідження «Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір
вищої освіти та наукового дослідження» (2014 р.)
міжнародна мобільність студентів українських університетів, академій та інститутів в країни ЄПВО
знаходиться в межах 5000–10000 осіб на рік (0,5–
1,0 % від контингенту студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів
акредитації денної форми навчання), а з урахуванням
літніх шкіл, мовних курсів, волонтерської роботи,
закордонної
практики
тощо
може
сягати
20 000 (2 %). Слід зазначити, що студенти ВНЗ І–ІІ
рівнів акредитації та заочники участі в програмах
мобільності практично не беруть [3].
Згідно з результатами опитувань українських та
європейських студентів, а також урядових експертів
з європейських країн щодо основних перешкод
міжнародної мобільності [2] загальною проблемою
визнано брак коштів, що особливо гостро відчувається в Україні у зв’язку з низьким рівнем життя.
Серйозні перешкоди для українців також створюють
недостатній рівень знання іноземних мов та візові
складності, що не є настільки вагомим у Європі.
Натомість, серед основних перешкод європейці виділяють особисті обставини та організацію навчання, що українськими студентами не сприймаються
як серйозні проблеми розвитку мобільності.
3. Низький рівень залучення студентів до процесу забезпечення якості освіти. Участь студентів як
у внутрішніх так і в зовнішніх системах забезпечення якості є, безперечно, запорукою їхнього вдосконалення. Як слушно зауважує експерт Європейського студентського союзу (ЄСС) Г. Паломарес, студенти часто знаходять нові шляхи вирішення проблем, розширюють і додають нові аспекти до процесу оцінки якості ВО на різних рівнях [4–7]. В Україні, на жаль, довгий час роль студентства у процесі
забезпечення якості освіти обмежувалася участю в
офіційних соціологічних опитуваннях стосовно їх
задоволеності навчальним процесом та освітнім сервісом, формальним голосуванням при виборі варіативних дисциплін тощо. Закріплене Законом
України «Про вищу освіту» від 2002 р. (зі змінами
від 2010 р.) право студентів на участь у вирішенні
питань
вдосконалення
навчального
процесу
найчастіше залишалося лише формальністю. Останнім часом спостерігаємо позитивні зрушення у даному питанні, пов’язані, зокрема, з ухваленням нового Закону «Про вищу освіту» (від 2014 р.), у якому затверджено право студентів брати участь у заходах щодо забезпечення якості ВО, вносити
пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм, розвитку матеріальної бази ВНЗ, а також входити до складу Національної агенції із забезпечення
якості ВО [5];
4. Обмежена участь студентів в управлінських
процесах на всіх рівнях системи ВО. Останнє
десятиліття в українській вищій школі посилюється
рух у підтримку розширення участі студентів в
управлінні навчальним закладом, що цілком
відповідає загальноєвропейським тенденціям. Після

внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
в січні 2010 р. самоврядування отримало реальну
можливість представляти студентську позицію в
основних керівних органах ВНЗ та впливати на процес прийняття рішень [4]. Аналіз першого досвіду
імплементації нового законодавства дозволяє констатувати, що до найбільш типових порушень його
норм відносяться: введення до керівних органів ВНЗ
студентів, які не були обрані у встановленому порядку; відрахування, поновлення, переведення студентів з контракту на бюджет чи навпаки, поселення
та виселення з гуртожитку без згоди органу студентського самоврядування; призначення відповідальних за роботу з студентами посадових осіб без
участі студентських представників.
5. Політизація студентського руху, що значно
поглибилася за останнє десятиліття. Негативною
тенденцією у розвитку студентського самоврядування після набуття ним чималих повноважень стало прагнення різноманітних політичних партій та
громадських об’єднань втягнути студентські маси в
орбіту власної політичної діяльності, а також спроби
адміністрацій ВНЗ спрямувати активність студентських організацій в зручне для себе русло.
6. Низький рівень зацікавленості студентів в
освітній політиці держави, регіону чи окремого
ВНЗ. Основними причинами даної тенденції у будьякій європейській країні, на думку словенської дослідниці М. Клеменчич, є, по-перше, збільшення
орієнтації на кар’єру серед студентів; по-друге, навчальне перенавантаження, що не дозволяє студентам брати активну участь у громадському житті
ВНЗ; по-третє, культура індивідуалізму; почетверте, низький рівень довіри та поваги до
політичних процесів та управлінських структур [6].
7. Брак фінансових ресурсів. Недостатнє
фінансове забезпечення залишається невирішеним
питанням для українських студентських об’єднань.
Незважаючи на той факт, що деякі положення щодо
фінансування
студентського
самоврядування
прописані в Законі «Про вищу освіту» [5], вони залишаються
лише
формальність,
що
рідко
виконується
ВИСНОВКИ. Отже, на основі аналізу наукових
та нормативних джерел, а також дослідженні особливостей студентського руху в Україні, нами було
визначено та схарактеризовано основні проблеми
залучення студентства до процесу модернізації вітчизняної ВО в контексті Болонського процесу: необізнаність студентів та негативне ставлення до Болонського процесу, недостатній розвиток студентської мобільності, низький рівень залучення студентів
до процесу забезпечення якості освіти, обмежена
участь студентів в управлінських процесах на всіх
рівнях системи ВО, політизація студентського руху,
низький рівень зацікавленості студентів в освітній
політиці держави, регіону чи окремого ВНЗ, брак
фінансових ресурсів. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці рекомендацій на основі позитивного європейського досвіду для подолання вищезазначених перешкод.
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CURRENT PROBLEMS OF STUDENT ENGAGEMENT INTO HIGHER EDUCATION
MODERNISATION IN UKRAINE
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One of the main objectives of the Bologna process is to transform students into active participants of the higher education modernization. In Ukraine, as in many European countries, the Bologna principles and recommendations are
often implemented inconsistently and that’s why they are not well perceived by students. This problem is aggravated by
a number of obstacles that prevent the development of student engagement into the process of higher education modernization. Having analyzed main features of Ukrainian student we defined major modern problems of student engagement into national higher education system modernization. These include: negative students’ attitude towards the Bologna process, insufficient development of student mobility, low level of student engagement into quality assurance,
limited participation of students in higher education management at all levels, the politicization of the student movement, low level of students’ interest in educational policy of the state, region or HEI, lack of financial support.
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УДК 378.4(476.5)
ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Ракова, И. М. Прищепа
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog@vsu.by
На основе теоретического анализа раскрыта сущность двух типов образования: поддерживающее и инновационное. Выявлены преимущества реализации инновационного образования в ходе инновационного процесса и
инновационной деятельности. В исследовании проведено сравнение двух типов образования: поддерживающего и инновационного, выявлены их признаки. Поскольку инновации внедряются в ходе инновационного процесса, выявлены понятия «инновационный процесс», «инновационная деятельность», «инновационная образовательная деятельность». Определены основные направления инновационной деятельности ВГУ имени
П.М. Машерова», раскрыта их сущность, содержание, специфика деятельности. В ходе исследования сделан
вывод о том, что инновационные процессы представляют собой систему, включающую различные направления
деятельности вуза, касающиеся и целевой, и содержательно-процессуальной, и результативной составляющей,
внедрение модели инновационного образования является обязательным условием перехода белорусского общества на инновационный путь развития.
Ключевые слова: нововведение, новшество, инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Инновационный
курс развития Республики Беларусь, объявленный
президентом в качестве одной из актуальных и приоритетных задач социально-экономического развития, предусматривает такую организацию социально-экономических отношений в обществе, которая
обеспечивает прирост общественного богатства и
рост благосостояния его членов за счет постоянного
повышения продуктивности использования всех
ресурсов и факторов производства.
Переход государства на инновационный путь
развития нельзя осуществлять без нововведений в
области образования.
Исходя из данного положения, образование рассматривается сегодня как один из важнейших факторов стабильности экономики государства, движущаяся сила динамичного развития.
Это актуализирует необходимость выявления
педагогических условий, обеспечивающих эффективное инновационное движение, осмысление сущности управления инновационным процессом как на
уровне государства, так и отдельных образовательных учреждений.
Цель исследования конкретизируется в следующих задачах:
 выявить отличие двух типов образования:
«поддерживающее» и «инновационное»;
 раскрыть тезаурус понятия «инновационное
образование»;
 проанализировать основные направления инновационной деятельности университета (на примере ВГУ имени П.М. Машерова).
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для реализации цели исследования использовался
широкий круг источников: труды философов, психологов, педагогов, терминологические методы,
анализ документации, различные виды наблюдений,
беседа, анкетирование, интервьюирование, изучение
и обобщение педагогического опыта.

В педагогической науке образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминированная деятельность.
Различают два типа образования: «поддерживающее» и «инновационное».
«Поддерживающее» образование – процесс и результат такой учебной деятельности, которая направлена на поддержание, воспроизводство существующей культуры, социальной системы, социального опыта, его сохранение и наследование.
Его признаками являются:
 стержнем выступает классический тип научной рациональности, сложившийся в XVII–XIX вв.,
акцентирующий внимание на объекте познания, на
получении объективно истинного знания о мире;
 формируется механистическая и детерминистическая картина мира, определяющая и поддерживающая преимущественно технократическую
культуру мышления;
 преобладание методов обучения, ориентированных на передачу готовых знаний и методов решения задач, имеющих преимущественно однозначные и заранее известные преподавателю ответы;
 искусственная (формальная) соотнесенность социально-гуманитарной и научно-технической составляющих содержания образования, практическая разорванность духовности и профессионализма [1].
Между «поддерживающим» и «инновационным»
образованием существует определенная связь, обеспечивающая преемственность. Элементы одной модели органично входят в другую модель.
Выявляя сущность понятия «инновационное образование» по аналогии с поддерживающим образованием, предварительно представим его тезаурус.
Новшество – некая идея, метод, средство, технология или система, нечто новое, специально спроектированное, исследованное, разработанное или случайно открытое.
Нововведение – это продукт освоения и внедрения новшеств.
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А.И. Пригожину принадлежит следующее определение нововведения: «нововведение выступает как
форма управляемого развития и есть такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относительно стабильные элементы.
Последние могут быть чисто материальными или
социальными, но каждый из них сам по себе представляет лишь новшество, т.е. предмет нововведения.
Нововведение же суть процесс, т.е. переход некоторой системы из одного состояния в другое» [2].
Исследователь нововведений Н.И. Лапин отмечает, что «уже этимология слова «нововведение»
(innovation) указывает на то, что оно означает «введение», т.е. создание и использование какого-либо
новшества. Нововведение и новшество – отнюдь не
идентичные понятия. Нововведение является более
широким определением, оно означает процесс создания и использования новшества» [3].
Понятие «нововведение» синоним понятия «инновация». Под инновациями понимаются нововведения, целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход из одного состояния в другое, с позитивными
изменениями относительно выбранных параметров.
Инновационное образование – процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности,
который, помимо поддержания существующих традиций, стимулирует стремление у будущих специалистов внести изменения в существующую культуру, социальную сферу, экономику и т.д. с целью
создания нового, конкурентоспособного продукта,
доведения его до потребителя и, как результат –
улучшение качества жизни. Такой тип образования
формирует также ориентацию студентов на проблемные ситуации, возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом. Ставится
задача не просто усваивать предлагаемый преподавателем (программой, учебником) материал, но и
познавать мир, вступая с ним в активный диалог,
самому искать ответы и не останавливаться на найденном как на окончательной истине.
Его признаками являются:
 включаются и начинают доминировать неклассический и постнеклассические типы научной
рациональности, включающие познающего и действующего субъекта, а научные знания рассматриваются в контексте социальных условий его бытия и
социальных последствий его деятельности;
 формируется культура системного мышления; мировоззрение, направленное на гармонизацию
отношений человек - общество - природа;
 содержание и методы обучения ориентированы на освоение методологии творческой созидательной деятельности, формирование инновационной способности человека - способности создавать
то, о чем может не знать даже преподаватель;
 формирование и развитие нравственности,
духовности, социальной ответственности как факторов профессионализма [1].

Инновации в образовании внедряются в ходе инновационного процесса. Инновационный процесс –
процесс развития образования за счет создания, распространения и освоения новшеств. Инновационный
процесс в системе образования – единая целостность научного обоснования необходимости и правомерности смены образовательных парадигм, концептуализации новых целей, содержания, методов,
технологий, форм обучения и принципов управления образовательным процессом [4].
Инновационный процесс реализуется в процессе
инновационной деятельности. Под нею понимается
комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот процесс [4].
Инновационная образовательная деятельность –
это система взаимосвязанных действий, направленных
на преобразование сложившихся в системе образования парадигм концептуального, методического и организационно-управленческого обеспечения образовательного процесса в соответствии с новыми социальными запросами личности, государства и общества.
К основным функциям инновационной деятельности относятся изменения компонентов педагогического процесса: смысла, идеи, содержания образования, форм, методов, технологий, средств, системы управления и т.д.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь
об образовании инновационная деятельность в сфере образования
– направлена на обновление содержания образовательных программ и повышение качества образования посредством реализации экспериментальных, инновационных проектов;
– представляет собой процесс проверки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования в целях определения эффективности и целесообразности их массового использования;
– предполагает внедрение в практику апробированных в ходе экспериментальной деятельности
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования.[5]
Витебский
государственный
университет
им. П.М. Машерова, как и все вузы республики,
вносит определенный вклад в решение задач инновационного образования.
В качестве основных направлений инновационной деятельности университета можно выделить
следующие:
1) внедрение научных исследований в производство и учебный процесс в рамках учебно-научнопроизводственных комплексов;
2) расширение и координация форм взаимодействия университета и других типов учебновоспитательных учреждений посредством организации учебно-научно-консультационных центров;
3) углубление интеграции с ведущими высшими
учебными заведениями Республики Беларусь, России, других стран СНГ и дальнего зарубежья;
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4)
совершенствование
содержательнопроцессуальных
основ
организации
учебновоспитательного процесса.
Что касается первого направления, то это формирование инновационно-промышленных кластеров
на базе промышленных предприятий (УНПК). На
сегодняшний день уже функционируют 11 УНПК
практически на всех факультетах университета. Основная цель их деятельности – усиление практической составляющей подготовки специалиста. Охарактеризуем некоторые из комплексов.
Другим направлением инновационной деятельности университета стало функционирование
УНКЦ, назначение которых расширение и координация форм взаимодействия университета и других
типов учебно-воспитательных учреждений по повышению качества образовательного и воспитательного процесса.
Одной из важнейших инноваций, внедряемых в вузе является деятельность учебно-научно-консультационных центров: «Государственная гимназия № 3
им. А.С. Пушкина», «Государственная средняя школа
№ 45», «Государственная вспомогательная школа
№ 26», «Государственный специализированный сад №
18 для детей с нарушением речи», «Государственный
городской центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Все центры сегодня получили
репутации реально действующих.
Основу концепции взаимодействия этих учебных
заведений составляет представление о среднем образовательном учреждении и вузе как двух равноправных партнёрах, усилия которых направлены на
решение общей проблемы образованности региона,
формирования его культуры. Исходя из концепции,
целью сотрудничества является долгосрочное научно-исследовательское и учебно-методическое сотрудничество университета, гимназии и школы в целях подготовки всесторонней гармонически развитой
личности школьника, высококвалифицированных
специалистов для учреждений образования, максимально подготовленных к практической профессионально-педагогической деятельности, а также повышение профессионализма учителей, внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс университета, гимназии, школы.
Приоритетным инновационным направлением
является повышение роли факультетов, кафедр и
структурных подразделений вуза в организации и
расширении зарубежных связей, внедрении положительного опыта иностранных партнеров в учебный
процесс и научно-исследовательскую работу.
Во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Индии на базе Витебского государственного университета им. П.М. Машерова организован один из четырех региональных
филиалов белорусско-индийского учебного центра в
области информационных и коммуникативных технологий.
С 2006 г. университет участвовал и сегодня продолжает участвовать в выполнении четырех Междуна-

родных проектов по программе «Tempus IV» с университетами России, Украины, Германии, Австрии, Италии, Чехии, Польши, Швеции, Испании и Эстонии.
Всего университет участвует в выполнении
30 тем, финансируемых из различных источников.
Говоря о последнем, четвертом направлении инновационной деятельности университета, то прежде
всего, следует отмечать, что результаты научных
исследований нашего и других университетов находят отражение, как в содержании образования, так и
в организации деятельности студентов, преподавателей.
Что касается содержания образования, то его реформирование выступает в качестве ведущего фактора развития образовательной системы. Посредством обновления содержания образования реализуются его новые ценности и смыслы, обеспечивается
гуманистическая
направленность,
усиливается
учебная мотивация личности, создаются предпосылки для развертывания творческих возможностей
педагогических работников. Важным отличием образовательных программ инновационного образования является постоянное обновление их содержания
за счет получаемых новых научных результатов в
программы учебных дисциплин. В университете
такая работа носит систематический характер.
Говоря о процессуальной составляющей инновационного образования в вузе, то сегодня активно
внедряется в
учебный
процесс модульнорейтинговая система мониторинга и оценки знаний
студентов по дисциплинам. Она представляет собой
комплекс организационных, учебных и контрольных
мероприятий,
базирующийся
на
учебнометодическом обеспечении всех видов деятельности
по данному предмету, включает непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов, дифференциацию оценки успеваемости по различным видам деятельности в рамках конкретной дисциплины,
график контрольных мероприятий, рейтинговую
оценку знаний по дисциплине.
Данная система вводится на всех специальностях
для студентов дневной формы получения образования. Ее целью является получение комплексной
оценки качества работы студентов в процессе изучения ими отдельных учебных дисциплин.
Решая задачу организации возможности удаленного общения преподавателей университета с учениками районных школ области, центром информационных технологий в университете была отработанна новая технология удаленного общения «преподаватель – ученик». В качестве учеников выступали учащиеся школ Витебской области: Россонская, Ушачская, Шумилинская гимназия, четыре
школы Полоцкого района (Богатырская школа,
школы Ветрино, Горян и Полоты), Новкинская школа и СШ № 46 г. Витебска.
Технология, с помощью которой организовано
общение, чаще всего называется вебинар. Система
вебинаров, используемая нами для видеоконсультаций, в мировом образовательном пространстве име-
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ет и другое название – виртуальный класс. Она легко встраивается в Moodle и гармонично дополняет
возможности коммуникаций системы.
ВЫВОДЫ. Проведенный выше анализ решения
задач инновационного образования ВГУ имени
П.М. Машерова позволяет сделать вывод о том, что
инновационные процессы представляют собой систему, включающую различные направления деятельности вуза, касающиеся и целевой, и содержательнопроцессуальной и организационной, и результативной составляющей. Некоторые из них носят глобальный характер, действуют в рамках Республики Беларусь, другие – локальный, реализовываются в условиях конкретного учреждения образования.
Формирование же модели инновационного образования и ее внедрение – обязательное условие для
решения задачи перехода белорусского общества на
инновационный путь развития. Интенсивность происходящих изменений ведет к росту потребности в
основном теоретическом осмыслении сущности

управления инновационными процессами на уровне,
как государства, так и отдельных образовательных
учреждений, в разработке педагогических условий,
обеспечивающих эффективное инновационное движение.
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THE INNOVATIVE WAY TRANSITION OF DEVELOPMENT IN THE PROCESS
OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE EDUCATION TASKS
N. Rakov, I. Prishchepa
Vitebsk State University named P.M. Masherov
prosp. Moscovskiy, 33, Vitebsk, 210038, Republic of Belarus. E-mail: kpedagog @ vsu.by
In this article, on the basis of the theoretical analysis the two types of education supporting and innovative are analyzed. Since innovation is carried out during the innovation process, the concepts of "innovation process", "innovation",
"innovative teaching" are identified. The main directions of innovative activity of VSU named after P.M. Masherov" are determined The study concluded that innovation processes is constituted as a system, comprising various
activities of the University, and on target, and meaningful procedure, and effective component, the introduction of innovative models of education is a prerequisite for the transition of Belarusian society on the path of innovative development are analyzed.
Key words: innovation, innovation, innovation, innovation process, innovating activity.
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УДК 378.18:37.017.4
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
О. В. Махиня
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Московский просп., 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog@vsu.by
Рассмотрены вопросы гражданского воспитания студенческой молодежи во внеаудиторной работе. Автор
ставит цель выявить уровень влияния клубной деятельности на формирование гражданской позиции студентов. Наиболее эффективным средством формирования гражданской позиции, являются студенческие клубы,
которые занимаются: краеведческой и поисковой деятельностью (клуб «Краевед»); экскурсионнотуристической, направленной на воспитание потребности в изучении истории родного края, изучении отечественной и мировой культуры, разработкой новых туристических маршрутов (клуб «Наследие»); привитием общечеловеческих ценностей и потребности в нравственном самоусовершенствовании (волонтёрский клуб «Истоки милосердия»).
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская позиция, внеаудиторная деятельность, студенческие клубы.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Актуальность проблемы гражданского воспитания студенческой молодежи во внеаудиторной деятельности определена
возросшими требованиями к личности выпускника
вуза, способного реализовать выработанные в обществе нормы и идеалы в соответствии с общественными ценностями белорусского государства.
Одним из требований программы непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи в Республики Беларусь является педагогическая поддержка
молодёжных объединений, развитие их инициатив,
направленных на формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической
и информационной культуры личности [1]. Гражданская позиция личности выражается в усвоении
общечеловеческих гуманистических ценностей,
культурных и духовных традиций белорусского народа, идеологии белорусского государства, формировании готовности к исполнению гражданского
долга.
Наиболее эффективным средством формирования гражданской позиции на историческом факультете ВГУ имени П.М. Машерова, являются студенческие клубы, которые занимаются: краеведческой и
поисковой деятельностью (клуб «Краевед»); экскурсионно-туристической, направленной на воспитание
потребности в изучении истории родного края, изучении отечественной и мировой культуры, разработкой новых туристических маршрутов (клуб «Наследие»); привитием общечеловеческих ценностей и
потребности в нравственном самоусовершенствовании волонтёрский клуб «Истоки милосердия».
Цель данного исследования – выявить уровень
влияния клубной деятельности на формирование
гражданской позиции студентов, исторического факультета ВГУ имени П.М. Машерова.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для решения поставленных в исследовании задач
был использован комплекс взаимодополняющих
методов, включающих тест «Диагностика личностного роста» П.В. Степанова, Д.В. Григорьева,
И.В. Кулешова, «экспресс-метод» В.П. Сыско «Ан-

кета гражданской позиции» изучены и проанализированы планы и отчеты, творческие проекты и
фильмы, созданные членами клубов.
В исследовании приняли участие 162 студента
исторического факультета, являющихся участниками клубов: 28 – студентов 1 курса и 134 студента
2–4 курсов.
Для выявления динамики развития гражданской
позиции опрос проводился в начале и конце учебного года.
Динамика развития отношения студентов к ценностям, формирующих их гражданскую позицию,
определялась с помощью тестов («Диагностика личностного роста», «экспресс-метод», «Анкета гражданской позиции»).
Основой определения гражданской позиции авторы предполагают считать личностный рост – развитие ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама личность. Компонентами гражданской позиции является отношение к Отечеству,
отношение к миру, природе, труду, культуре, знаниям и человеку.
В результате изучения динамики формирования
гражданской позиции в процессе занятий в клубах,
можно выделить четыре уровня развития отношений:
 устойчиво-позитивное отношение (высокий
уровень);
 ситуативно-позитивное отношение (достаточный уровень);
 ситуативно-негативное отношение (средний
уровень);
 устойчиво-негативное отношение (низкий
уровень).
Проводимое исследование в начале учебного года среди членов клубных объединений показал, что
студенты 1 курса демонстрировали ситуативнопозитивное отношение к ценностям и ситуативнонегативное отношение, в то время как студенты
2–4 курсов занимающихся в клубах, демонстриро-
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вали устойчиво-позитивное отношение, что уже
подтверждало значение клубной работы для формирования гражданской позиции.

Проведенное исследование отражено в табл. 1
«Динамика отношений, характеризующих гражданскую позицию, студентов участвующих в клубных
объединениях».

Таблица 1 – Динамика отношений, характеризующих гражданскую позицию студентов,
участвующих в клубных объединениях
Уровень отношений
учтойчивопозитивный
(высокий)
ситуативнопозитивный
(достаточный)
ситуативнонегативный
(средний)
устойчивонегативный
(низкий)

Отношения, характеризующие гражданскую позицию и динамика их изменений
Отечество
Природа
Мир
Труд
Культура
Знание
Человек
нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон.
года года года года года года года года года года. года года года года
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Исследование проведённое в конце года показало, что в результате проводимой клубными объединениями системной работы по формированию гражданской позиции (прослеживалась положительная
динамика уровня отношений к социально значимым
ценностям у студентов 1 курса, с ситуативнонегативных, ситуативно-позитивных отношений к
устойчиво-позитивным.

Проведённое исследование показало, что в результате проводимой клубными объединениями
работы по формированию гражданской позиции
прослеживалась положительная динамика уровня
отношений к социально-значимым ценностям с ситуативно-позитивных отношений к устойчивопозитивным.

Таблица 2 – Динамика изменений гражданской позиции студентов в клубных объединениях

Уровень отношений
устойчиво-позитивный
ситуативно-позитивный
ситуативно-негативный
устойчиво-негативный

Динамика изменения гражданской позиции студентов в клубных
объединениях
начало года (%)
конец года (%)
1 курс
2–4 курсы
1 курс
2–4 курсы
36
63
83
89
60
36
17
11
4
1
0
0
0
0
0
0

ВЫВОДЫ. Результаты исследования по формированию гражданской позиции в клубной деятельности на факультете показали свою эффективность,
которая выразилась в том, что у студентов сложилось устойчивое представление о гражданском обществе и современных особенностей его развития;
повысилась активность в учебной деятельности, что
проявилось в повышении качества успеваемости по
историческим и социально-политическим дисциплинам; расширился общественно-политический кругозор; развилось умение осмысления глобальных
социальных противоречий жизни и культуры гражданского общества; стали более инициативными и
ЛИТЕРАТУРА

активными в общественно значимой деятельности, в
частности волонтерской; расширился социальнокультурный кругозор в понимании глобальных интеграционных процессов; повысился уровень экологического сознания, уровень правовой культуры;
потребность участия в различных мероприятиях гражданско-патриотической направленности: акциях,
походах по местам боевой славы, конкурсах и викторинах; в связи с активным участием в создании творческих и социальных проектов, сайта факультета
значительно возрос уровень информационной культуры.
1. Программа непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–

Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
152

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© О. В. Махиня, 2015
2015 годы. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 16.
2. Багнюк И.В. Мониторинг качества системы
воспитания в учреждениях, обеспечивающих получение процесса – технического, среднего специального и высшего образования: методические рекомендации. – Минск, 2005.

3. Зенченко В.А. Проблемы формирования гражданственности и патриотизма у современной молодёжи. – Минск, 2001.
4. Буткевич В.В. Гражданское воспитание детей
и учащейся молодёжи. – Минск: Национальный институт образования, 2007.

THE FORMATION OF STUDENTS’ CIVIL POSITION BY MEANS OF EXTRA CLASS ACTIVITY
О. Makhinya
Vitebsk State University named after P. M. Masherov
prosp. Moscovskiy, 33, Vitebsk, Republic of Belarus. E-mail: kpedagog @ vsu.by
The article deals with the problem of current interest in higher education – the problem of creating conditions for
stimulating cognitive activity of a student as on object of intellectual and professional development. The author aims to
identify the level of influence on the formation of the club's activities citizenship of students. The most effective means
of building citizenship, are student clubs that are engaged in: local history and search activities (club "Krayeved");
sightseeing and tourism, aimed at raising the need for the study of local history, the study of the Patriotic-stvennoj and
world culture, the development of new tourist routes (club "Naslediye"); inculcation of human values and the need for
moral self-perfection (volunteer Club "Istoky miloserdiya").
Key words: civic education, citizenship, extracurricular activities and student clubs..
REFERENCE
1. The program of continuous education of children
and youth in the Republic of Belarus for 2011–2015.
Decree of the Ministry of Education of the Republic of
Belarus (May 24, 2001, no. 16). (in Russian)
2. Bahnyuk, Y.V. (2005), "Monitoring the quality
of education in the institutions providing the process –
technical, secondary and higher education", Minsk.
(in Russian)

3. Zenchenko, V.A. (2001), "Problems of formation
of citizenship and patriotism among the youth of today",
Minsk. (in Russian)
4. Butkevych, V.V. (2007), "Civic education of
children and young students", Natsyonalnyy institut
obrazovaniya, Minsk. (in Russian)

Махиня Ольга Владимировна,
ст. преподаватель кафедры педагогики,
Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова,
Московский просп., 33, Витебск,
210038, Республика Беларусь
E-mail: kpedagog@vsu.by

Makhinya Оlga Vladimirovna,
Senior Lecturer of the Department of Pedagogy,
Vitebsk state University named P. M. Masherov,
prosp. Moscovskiy, 33, Vitebsk,
210038, Republic of Belarus
E-mail: kpedagog@vsu.by

Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ
153

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© И. Е. Керножицкая, О. Г. Волощенко, Е. А. Маркевич, 2015
УДК 371.378.032
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
И. Е. Керножицкая, О. Г. Волощенко
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
просп. Московский, 33, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь. E-mail: kpedagog @ vsu.by
Е. А. Маркевич
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
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Поднята актуальная проблема вузовской дидактики – совершенствование организации учебной работы со
студентами. Это актуальная и многогранная проблема требует создания условий и использования средств, реализация которых обеспечивает активизацию учения, т.е. усиление субъектной роли студента в отношении к
учебе, личностному профессиональному становлению. Поскольку развитие субъектных качеств личности студента непосредственно связано с организацией процесса обучения, автор рассматривает методику взаимодействия преподавателя и студента при подготовке и проведении учебных занятий; предлагает способы опосредованно-стимулирующего воздействия на студентов, с целью развития потребности в самостоятельной деятельности. При такой методике занятий деятельность преподавателя определяется традиционными функциями,
однако их содержание прирастает современными смыслами. Так, дидактическая функция теперь предполагает
создание продуктивной учебной среды; организационная - определяет его позиции как модератора, который
стимулирует процесс работы с информацией, осмысления нового знания и путей его использования в профессиональной деятельности; оценочная – в объективной и обоснованной диагностике достижений студентов.
Студент с позиции слушателя и исполнителя переходит в позицию активного участника по реализации изначального преподавательского замысла. Он не пассивно ведомый, а самостоятельно «идущий за ведущим», который понимает задачи предстоящей работы, видит ее значимость, прогнозирует результат и приемы самоконтроля. Особенностью статьи является связь теоретических положений с описанием конкретных наработок кафедры по организации занятий, которые делают познавательную деятельность студентов более продуктивной,
исследовательской, творческой.
Ключевые слова: активизация учения, метод проектов, педагогическое взаимодействие, структура занятия,
учебно-творческое задание.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современная школа предъявляет высокие требования к молодому начинающему учителю и оценивает не только документы о его профессиональной квалификации, но и
их подтверждение в виде «пакета компетенций»
специалиста. Данная ситуация ставит перед преподавателями вузов проблему повышения качества
профессиональной подготовки будущего учителя,
которую можно отнести к категории вечных. Тем не
менее, ее решение зависит от учета современного
социального контекста, тех основных тенденций,
которые осложняют достижение результата. Вопервых, это снижение профессиональной мотивации
студентов, так как часть из них к вузовскому обучению относится как к возможности получить диплом
и, тем самым, обеспечить успешную социальную
интеграцию. Во-вторых, это доступность и массовость высшего образования, по причине которой
студентами часто оказываются те, кто с трудом
адаптируется к вузовским требованиям и способам
обучения. В связи с этим, преподавателю приходится не столько «погружать» в предмет, сколько «выстраивать» дифференцированную образовательную
траекторию. В-третьих, прагматизм современного
студенчества, не позволяющий «на веру» принимать
изучаемый материал, без аргументированного педагогического обоснования, со ссылками на программу и стандарты.
Не претендуя на составление исчерпывающего
перечня гарантий качества профессиональной подготовки будущего учителя, остановимся на таком

факторе, как совершенствование взаимодействия
основных участников педагогического процесса –
преподавателя и студентов. Цель данной статьи –
проанализировать востребованность и возможность
реализации обновленных функций педагогического
взаимодействия на занятиях по педагогике.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Работая над статьей, мы анализировали научные
представления и разработки ученых по проблеме
повышения качества профессиональной подготовки
специалистов (В.И. Байденко, Б.С. Гершунский,
О.Л. Жук,
И.И. Казимирская,
А.П. Сманцер,
В.А. Сластенин и др.). Использовали теоретические
подходы к сущности и значению педагогического
взаимодействия (С.Н. Батракова, В.К. Калиненко,
И.Б. Котова и др.). Опирались на многолетний опыт
проведения занятий по педагогике, в том числе опыт
создания и апробирования методических материалов, ориентированных на приоритетные образовательные технологии. Выполнение данной работы
требовало применения методов теоретического и
эмпирического исследования.
Организуя профессиональную подготовку учителя, кафедра педагогики четко представляет целостную картину обновляющейся педагогической реальности, в которой предстоит трудиться выпускнику вуза, и акцент ставит на совершенствование методики аудиторных занятий. Поскольку именно на
занятиях студенты учатся продуктивному взаимодействию, взаимообогащающему общению, становлению индивидуального стиля деятельности, реф-
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лексии, творчеству – всему тому, что обеспечит успешное вхождение в профессию. На кафедре уделяется серьезное внимание разработке и внедрению в
учебный процесс технологий, изменяющих классическую модель вузовского обучения: передача знаний преподавателем на лекции и воспроизведение
их студентами в экзаменационных условиях. Преподаватель из источника «готовых» знаний превращается в организатора, руководителя учебноисследовательской деятельности студентов.
Разработанная и апробированная методика проведения практических занятий рекомендует в структуру каждого занятия включать:
 блок самообразования, ориентирующий студентов на изучение педагогической литературы по
изучаемой проблеме;
 информационно-дискуссионный блок, предполагающий обсуждение теоретического материала;
 практико-преобразующий блок, «погружающий» студентов в различные виды активной деятельности (мыслительной, коммуникативной, проектировочной и др.) для овладения ее технологической стороной;
 рефлексивный блок, предполагающий работу
со своим опытом, самоидентификацию с осваиваемыми профессионально-личностными позициями,
со сложившейся ситуацией взаимодействия, самооценку меры своего продвижения в условиях конкретной темы.
Как показывает практика, с ускорением социальных перемен определенная часть студенчества становится внутренне неспособной принимать модели
поведения, ценности, жизненные стратегии, которые
были присущи старшему поколению. С этим связан
критицизм и скептическое отношение к опыту
старших, к организации воспитательного процесса в
советской школе и за ее пределами, к деятельности
детских объединений, к содержанию и методам воспитательной работы учителя и т.д. Вопрос «зачем я
это должен изучать?», от ответа на который во многом зависит уровень познавательной активности,
далеко не праздный в студенческой аудитории, поэтому требует от преподавателя четкой позиции,
убеждающих примеров и аргументов. Современный
студент отвергает академизм взаимодействия, монолог преподавателя. Поэтому практическое занятие это не пересказ педагогических текстов, а собеседование, коллективный поиск ответов на поставленные вопросы, «порождение знаний» в совместной
деятельности. Для стимулирования у студентов потребности в теоретических знаниях рекомендуем
такие источники информации, которые учат анализировать, систематизировать знания, осознанно использовать термины, понятия, устанавливать закономерности между педагогическими явлениями,
видеть связь теории с практикой. Используем пособия, учебно-методические комплексы преподавателей кафедры, содержащие дидактические материалы, помогающие учить и учиться. Это тезаурс,
структурно-логические схемы, творческие задания,
вопросы к рефлексии и т.д.

Организация занятий включает разные виды
учебной работы: рассуждение по цитатам, построение и анализ таблиц, моделирование ситуаций, решение проблемных задач, презентация творческих
проектов, создание педагогических коллажей, ролевые игры. Студенты усваивают знания в контексте
разрешения моделируемых профессиональных ситуаций во время деловой игры, глубже понимают и
обогащают смысл рассматриваемых явлений во
время дискуссии, развивают умения переводить
теоретические знания в знаково-символическую
форму при конструировании коллажа, используют
имеющийся опыт для познания и раскрытия нового
при решении педагогических задач. В зависимости
от дидактических целей виды работ варьируются.
Неизменным остается один из принципов активного
обучения – интеллектуальная, эмоциональная и
творческая включенность участников занятия в поиск смысла изучаемого.
Большими возможностями формирования у студентов практико-деятельностной позиции располагает метод проектов. Это такой способ обучения,
при котором студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения заданий практического характера. Проектирование – это деятельность, которая характеризуется грамотно сформулированной целью и ее пошаговым решением. Она
требует познавательной активности, самостоятельности, умения осмысливать прикладное значение
педагогической теории. Ее нельзя свести к нормативному варианту, ибо проектная деятельность создает новый продукт. Предпринимаемые действия в
рамках проекта обычно направлены на решение какой-либо проблемы или получение пользы от уже
имеющейся, но до сих пор еще невостребованной
возможности.
Изменению характера педагогического взаимодействия
способствует
применение
учебнотворческих заданий. Содержание заданий вводит
студентов в сложный мир педагогической деятельности, процесс обучения, воспитания, развития
школьников, управления педагогическими системами [1]. Мы рекомендуем задания, которые помогают
осознать смысл научной информации, проанализировать конкретное педагогическое явление, определить свою позицию при обсуждении той или иной
профессиональной проблемы, увидеть многовариантность решения педагогических задач. В заданиях
предлагаются точки зрения ученых на различные
педагогические явления, идеи и опыт практиков,
научно-популярные тексты об обучении и воспитании, этюды о взаимодействии участников учебновоспитательного процесса, «школьные ситуации».
Каждое задание создает своеобразную микропроблемную ситуацию, что является поводом для размышлений и диалога, материалом для импровизаций и педагогической оценки, стимулом для принятия собственных решений. Решение педагогических
задач осуществляется как на репродуктивном уровне, когда студент использует готовые формулиров-
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ки, высказывает предположения на уровне «здравого смысла», не устанавливая взаимосвязи между
отдельными компонентами решения, так и на творческом уровне, когда студент выполняет самостоятельно комплекс проектно-конструкторских задач,
объясняет их логику, видит предпочтительный способ достижения результата. Следовательно, знания
усваиваются в контексте разрешения моделируемых
профессиональных ситуаций, что обусловливает
развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный смысл учения.
ВЫВОДЫ. Таким образом, организуя профессиональную подготовку, мы стараемся помочь сту-

денту представить целостную картину педагогической реальности, в которую ему нужно будет войти,
быстро освоиться в ней и нацелить себя на формирование собственной стратегии в меняющихся обстоятельствах.
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The article raises an urgent problem of higher school didactics – improving the organization of educational work
with students. This timely and multifaceted issue requires the creation of conditions and use of funds, implementation of
which provides the intensification of the doctrine, i.e. the strengthening of the subjective role of the student in relation
to learning, personal professional development. Since the development of the subjective qualities of the student are directly connected with the organization of the learning process, the author examines the methods of interaction between
the teacher and the student in the preparation and conduct of training sessions; suggests ways indirectly stimulating effect on students, with the aim of development needs in self-employment.
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УДК 37.091.39
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Ю. С. Матвієнко
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000, Україна. E-mail: allmail@pnpu.edu.ua
Доповнена реальність – відносно нова технологія, застосування якої до деякого часу передбачала лише комерційне використання. Однак розвиток технологій, операційних систем, поширеність планшетів і смартфонів
серед учнів та студентів, загальні світові тенденції до використання мобільних пристроїв в освіті спонукали
виробників освітнього контенту і технологій доповненої реальності звернути свою увагу на відносно новий
ринок додатків навчального призначення. Використання технологій доповненої реальності не просто робить
навчання захоплюючим, але і дозволяє створювати метапредметні проекти високого рівня технологічної складності, розвиваючі пізнавальні та творчі здібності учнів (студентів), що показують комплексний підхід до використання ІКТ у практичній діяльності. У даному дайджесті ми наведемо короткий огляд платформ, що дозволяють створювати мобільні додатки із застосуванням доповненої реальність, а так само представимо досвід
використання авторських додатків в освітній практиці в школі та університеті.
Ключові слова: доповнена реальність, новітні технології, метапредметний підхід, віртуальний музей, ігровий рушій.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В наш час одним з
перспективних напрямків ІТ-розробки є доповнена
реальність. Дана технологія є новим способом
отримання доступу до даних, однак вплив цієї технології на суспільство може виявитися співрозмірним із ефектом від появи мережі Інтернет. Глобальна мережа зробила інформацію більш контекстнозалежною, тобто такою, що визначається умовами
оточуючого середовища. Коли величезний масив
інформації знаходиться у відкритому доступі, то
набуває важливості не її наявність як такої, а отримання необхідних даних, пов’язаних із об’єктом, у
визначений момент часу.
Доповнена реальність (Augmented reality, AR) –
це технологія накладення інформації у формі тексту,
графіки, аудіо та інших віртуальної об'єктів на реальні об'єкти в режимі реального часу. Саме взаємодія обчислювальних пристроїв з картиною реального світу вирізняє доповнену реальність від віртуальної. Доповнена реальність дуже швидко змінить
поведінку людини. Алгоритми персоналізації, які
вже керують нашим життям сьогодні, стануть візуальними.
Доповнена реальність має потенціал зробити відносини людей з інформацією більш ергономічними. Дані будуть автоматично доставлятися користувачам у необхідному контексті для різних ситуацій в
повсякденному житті, таким чином, технологія підніме взаємодію людини з інформацією на принципово інший рівень.
Велике значення має технологія доповненої реальності у перспективі впровадження метапредметного підходу у навчально-виховному процесі. Екскурсію у музей обчислювальної техніки із впровадженням доповненої реальності також можемо вважати такою, що має метапредметне спрямування.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.Вже
сьогодні доповнена реальність вкрай успішно використовується найбільшими брендами світу, а нещодавно в Times Higher вийшла стаття, в якій вона

названа однією з п'яти кращих технологій майбутнього для сфери освіти. Правильне використання
AR допоможе виокремитися виділитися на ринку.
Для сучасних студентів світ завжди був цифровим – їхні
телефони і камери завжди були одним пристроєм, а також
телебачення завжди доступно на вимогу. Використання
доповненої реальності для підвищення досвіду в освіті –
ось чого явно чекає це покоління.
Компанія Campus Interactive вже продемонструвала можливості використання AR-технології в
освітньому процесі. За допомогою доповненої реальності була втілена в життя створена на базі Шеффілдського університету програма для медичної
підготовки під назвою SimMan, яка була використана на навчальних заняттях медсестер в Шеффілді.
Так, надаючи лікарям-стажистам можливість попрацювати з реальними випадками, програма допомагає
підготувати їх до реальності, з якою вони зіткнуться
в лікарняних палатах; саме за такими практиками –
майбутнє освітнього процесу в медицині. За словами заступника декана Жана Фланнагана, «використання доповненої реальності стало неймовірним
відкриттям для наших студентів і персоналу, так як
це дає нам можливість реально оцінити, наскільки
наші студенти готові до виконання своїх обов'язків з
реальними підопічними в реальному світі».
Потенціал для поліпшення освіти шляхом візуального взаємодії з використанням нових технологій
– просто величезний. Використовувати доповнену
реальність, щоб перетворити в життя друковані
матеріали, – це добре, але дійсно величезні можливості для удосконалення навчального процесу криються в створенні 3D-об’єктів і їх поєднанні з іншими новими технологіями, такими як 3D-друк або
Google Glass. Особливе значення може мати використання доповненої реальності у процесі формування просторового мислення у дітей в процесі вивчення окремих розділів геометрії.
Якщо рішенням, яке використовується в навчанні, притаманна захопливість, якщо воно створює
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ефект присутності, то воно набагато більше цінується учнями та дає куди більш глибоке розуміння
матеріалу. AR дозволяє прискорити засвоєння матеріалу і підняти залученість учнів (студентів), незалежно від їхнього віку і якою б не була досліджувана дисципліна.
Проекти доповненої реальності розробляються з
метою «збагачення» об'єктів фізичного світу – як
досить незвичайні, скажімо, авіа-двигун, так і досить звичні – як звичайна книжка. Є багато цінних
прикладів взаємодії технології з друкованим текстом, але ними можливості для освіти і навчання не
обмежуються. Розглянемо кілька кращих прикладів
досвіду впровадження технології AR у навчальний
процес.
Фізика та природничі науки. Ще в середині 2008
року компанією Metaio за допомогою платформи
Unifeye і «Великого Атласу світу» був розроблений
кейс використання доповненої реальності у вивченні
географії. Результатом проекту став інтерактивний
атлас представлений на щорічній міжнародній книжковій виставці «Frankfurt Book Fair». Результат цієї
конкретної ініціативи доступний тільки німецькою,
але сам концепт легкий для розуміння і реалізації
будь-якою іншою мовою.
Культурна спадщина. Дослідження фізичного
світу – це не тільки абстрактні концепції. Технологія
доповненої реальності використовується і для вивчення культурної спадщини, пов'язаного з нині
втраченими об'єктами. Наприклад, Берлінська стіна,
що служила бар'єром між Західною і Східною Німеччиною, була відтворена у віртуальному просторі.
Багато інші історичні об'єкти, включаючи Літній
палац династії Мін, розташований в передмістях
Пекіна і сарай, в якому брати Райт побудували свій
перший літальний апарат, Більське городище на
Полтавщині чи давньоруська фортеця Тустань також мають навчальне спрямування при збагаченні
доповненою реальністю.
Мови. Мабуть, мало що може вважатися настільки ж фундаментальним навчанням, як вивчення
нової мови. Існують додатки доповненої реальності,
які можуть допомогти в цьому і дітям, і дорослим.
Так, гра під назвою "Put a Spell", розроблена для
iPhone компанією Ogmento, допомагає дітям у вивченні правопису – помічником виступає анімована
панда. А такі засоби, як Google Goggles або Word
Lens дозволяють користувачеві «читати» написи
іноземною мовою, просто піднісши до неї камеру
телефону, на якому встановлено програму. Нескладно уявити, наскільки корисними подібні рішення
стануть для нас в розумінні навколишнього середовища, інших культур, незнайомих мов.
Авторський досвід. В процесі діяльності проблемної групи студентів фізико-математичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка під керівництвом
доц. Матвієнка Юрія Сергійовича спільно із творчою групою учнів полтавської загальноосвітньої
школи №9 під керівництвом вчителя інформатики
Матвієнко Юлії Степанівни було спроектовано кі-

лька конкретних застосувань технології доповненої
реальності в галузі освіти. У загальноосвітній школі
№ 9 м. Полтави вже кілька років діє музей обчислювальної техніки, який охоплює як еволюцію пристроїв від абака до сучасних комп’ютерів, так і еволюцію наукової думки від Леонардо Да Вінчі, Лейбніца, Паскаля і до Біла Гейтса, Стівена Джобса,
Грейс Хоппер та ін. Була поставлена мета впровадити технологію доповненої реальності для віртуалізації музею і розробки навчальної екскурсії метапредметного характеру.
Зрозуміло, що наповнення музею історичними
раритетними експонатами є в багатьох випадках
задачею нездійсненною. Цю проблему з легкістю
вирішує AR. Кожен відвідувач музею може за наявним при вході QR-кодом завантажити собі на мобільний пристрій та встановити розроблений додаток
під ОС Android. Цей додаток надає відвідувачу можливість, навівши камеру пристрою на будь-який
експонат музею, отримати додаткову інформацію в
текстовому або аудіо-форматі. Крім того в музеї
наявні світлини обчислювальних пристроїв, які
відсутні серед експонатів. Саме ці зображення є
мітками, при наведенні на які відвідувач може побачити на екрані свого пристрою тривимірну модель
експонату, його внутрішню будову, отримавши при
цьому додаткову інформацію та можливість маніпулювати ним.
Триває робота над анімацією портретів видатних
особистостей, в результаті чого, навівши на портрет
на екрані пристрою з’являється тривимірна модель
персонажа, який сам від першого лиця розказуватиме відвідувачу про свій життєвий шлях. На сьогоднішній день таким чином опрацьовано портрет
Джона Фон Неймана.
Процес розробки мобільного додатку із застосуванням доповненої реальності складався з таких
етапів:
1) розробка зображень, які в подальшому будуть застосовуватися в якості таргетів;
2) створення 3D-моделей, які з’являтимуться
на екрані мобільного пристрою при наведенні камери на таргет;
3) зведення таргетів у базу даних Vuforia;
4) створення сцени в Unity 3D, яка пов’язує
таргети із 3D моделями;
5) застосування Vuforia SDK у середовищі
Unity 3D;
6) написання скриптів мовою програмування
C# для реалізації програмної логіки мобільного
додатку;
7) компіляція розробленого додатку у файл
*.apk засобами Android SDK.
ВИСНОВКИ. Проведений аналіз інструментальних засобів розробки доповненої реальності дозволив з’ясувати, що при створенні доповненої реальності доцільно використовувати такі засоби розробки: редактор тривимірної графіки Blender, редактор
растрової графіки GIMP, фреймворк Vuforia SDK,
рушій Unity 3D, мови програмування JavaScript та
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C#. Особливістю обраних програмних продуктів є їх
повна безкоштовність.
Можливості впровадження AR нескінченні: доповнена реальність створює навчальне середовище,
яка більш приваблива для сучасного покоління і, що
більш важливо, навчання таким чином проходить
більш результативно.
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IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS
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Augmented reality is a relatively new technology, the use of which for some time included only commercial use.
However, the development of technology, operating systems, tablets and smartphones prevalence among pupils and
students and the general global trend towards the use of mobile devices in education prompted the educational content
and augmented reality creators to draw their attention to the relatively new market applications for educational purposes. Using augmented reality technology not only makes learning exciting, but also allows you to create projects metasubjects high level of technological complexity, developing cognitive and creative abilities of pupils (students) showing
an integrated approach to the use of ICT in practice. In this digest, we provide a brief overview of the platforms that
allow you to create mobile applications using augmented reality, as well as present experience of using copyright applications in educational practice at school and university.
Key words: augmented reality, new technologies, metasubject approach, virtual museum, the game engine.
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УДК 378.314.6(430)“18/19”
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ
У НІМЕЧЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
А. Ш. Хамаршех
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: anastasia_ha_92@hotmail.com
Розглянуто основні тенденції розвитку проектної методики в Німеччині кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Вказано причини відмови від використання виключно класичних методів навчання та перехід до поєднання їх з
інтерактивними методами навчання, зокрема, методу проектного навчання. Наведено основні методичні розробки німецьких педагогів в даній галузі за вказаний період. Визначено переваги використання методу проектного навчання та вміння, які учні набудуть завдяки використанню методу проектів. Визначено перспективи для
подальшого поглибленого дослідження питання розвитку методу проектного навчання у Німеччині як країни з
високо розвиненою системою освіти. Мета роботи – аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного
навчання у Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.
Ключові слова: метод проектного навчання, знання, уміння, навички.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У зв’язку з переходом України до Болонської системи освіти надзвичайно важливим є використання педагогічного досвіду країн Західної Європи, зокрема наробок щодо
використання інтерактивних методів навчання, таких як метод проектів. Аналіз наукових праць свідчить, що аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у Німеччині кін. ХІХ –
поч. ХХ ст. допоки не здійснювався.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На
рубежі XIX–XX століть з'являється ціла низка нових
концепцій освіти і виховання, що склали у своїй
сукупності якісно нову теоретичну базу розвитку
шкільництва у Західній Європі. Провідними чинниками розвитку педагогічної думки у цей період стали такі: а) невідповідність школи вимогам часу,
перш за все, потребам промислового виробництва у
кваліфікованих робітниках та науково-технічних
кадрах, що стала не тільки освітньою, а й державною проблемою; б) розвиток науково-технічного
прогресу, який вимагав надання учням у школі значно більшого обсягу знань, умінь та навичок; в) накопичення педагогікою та психологією достатньої
для побудови нових концепцій кількості знань про
природу дитинства та пізнавальні процеси [1]. Саме
ці чинники й призвели до впровадження методу проектів у процес навчання в Німеччині XIX–XX століть.
За одним із засновників методу проектів,
В.Х. Кліппатриком [2], метод проектів – це освітня
технологія, спрямована на здобуття студентами
знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемноорієнтованого навчального пошуку. Робота над проектом – практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці студента, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів і майбутньої професійної діяльності.
Так, у Німеччині ідеї проектної діяльності були
покладені в основу концепції загальної освіти
Б. Отто, який визначав проект як засіб зв’язку теорії
з практикою. Подальший розвиток метод проектів з
німецькою назвою «Vorhaben» («задум») отримав

працях Ф. Карсена, Г. Кершенштейнера, О. Хаазе та
інших. Ф. Карсен розглядав «проект» як кращий
метод, що має потенціал піднести суспільство на
вищий щабель культури, тоді як О. Хаазе вважав
його однією з форм початкової освіти. Педагогреформатор А. Рейнвейн наголошував на тому, що
«проект» виконує роль методичного ядра самовиховання. Проте всі вони були одностайні в тому, що за
такої системи навчання учні працюють більш зацікавлено й наполегливо, стають більш відповідальними й соціальними [3].
Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf,
Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого ставлення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті [4].
Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме: а) планувати свою
роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; б) використовувати багато джерел інформації,
самостійно збирати і накопичувати матеріал; в) аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою
думку; г) приймати рішення; д) установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти
один з одним); е) створювати "кінцевий продукт" –
матеріальний носій проектної діяльності, представляти створене перед аудиторією [2]. Саме тому метод проектів активно залучався у використання в
процесі навчання в школах Німеччини кін. ХІХ–поч.
ХХ ст.
Ідеї проектного навчання були покладено в основу функціонування Йєна-план-школи П. Петерсена у Німеччині, в якій зміст навчального матеріалу
визначався інтересами учнів з урахуванням їх індивідуальних здібностей. Застосовування проектів у
навчальному процесі давало можливість максимально враховувати інтереси дитини та розвивати її
творчі здібності; пов’язувати навчальний матеріал із
життям тих, хто навчається; визначати цікаві форми
і методи оцінювання діяльності кожного учня. Не-
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обхідно зазначити, що ця школа і сьогодні входить
до четвірки кращих освітніх закладів [5].
ВИСНОВКИ. Аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у німецькій педагогіці кін. ХІХ. – поч. XX ст. дозволив зробити висновки щодо її сутнісних характеристик.
Розвиток проектної технології відбувався від розуміння її як засобу поєднання теорії з практикою до
усвідомлення можливості за рахунок використання
даного методу навчання враховувати особливості і
інтереси дитини, розвивати її творчі здібності та
комунікабельні вміння. Надалі метод проектів передбачав використання цілої сукупності проблемних
методів: навчання у малих групах, «мозкова атака»,
дискусії, рольова гра проблемної спрямованості,
рефлексія тощо. Дослідження цього питання не вичерпує зазначеної проблеми. Особливо перспективним може бути визначення особливостей застосування проектної технології навчання у сучасних закладах освіти Німеччини.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
С. С. Романенко, В. А. Огарь
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: sverom@list.ru
Разработана структура организации изобретательской деятельности, которая используется как составляющая системы подготовки магистров технических специальностей. Данная структура предусматривает использование в процессе обучения разработанных специализированных методических и учебных пособий, специализированных электронных информационных ресурсов, стимулирование изобретательской деятельно-сти. Использование предложенных элементов системы позволяет повысить уровень профессиональной компе-тентности
магистров, способствует подготовке всесторонне развитых специалистов со сформированной объективной самооценкой, приобретенными навыками самостоятельной работы и работы в творческих коллективах, владеющих методологией и методами научных исследований. Эффективность использования данной структуры подтверждена результатами подготовки магистров-электромехаников Института электромеханики, энергосбережения и систем управления Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.
Ключевые слова: подготовка магистров, организация изобретательской деятельности, профессиональная
компетентнось.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современной
системе образования, которая основана на определенных принципах [1], для облегчения адаптации к
быстро меняющимся производственным требованиям и возникающим новым видам деятельности, делается акцент на овладение технологиями обучения
и самообучения во всех звеньях базового образования. Особое внимание при этом уделяется развитию
творческих способностей студентов, освоению теории решения изобретательских задач, а также теории принятия решений. Согласно нормативным документам [2, 3], магистр это – образовательноквалификационный уровень высшего образования,
на основании которого студент получил полное
высшее образование и приобретает специальные
умения и знания относительно объекта трудовой
деятельности, достаточные для выполнения задач и
обязанностей высокого уровня профессиональной
деятельности. Программа магистерской подготовки
имеет свои концептуальные требования к уровню
профессиональной подготовки и заключается в более глубокой ориентации на фундаментальные и
профессиональные знания, в направленности на развитие навыков самостоятельного проведения научных исследований, принятия обоснованных профессиональных решений.
Цель работы состоит в разработке структуры организации изобретательской деятельности, способствующей уровню профессиональной компетентности магистров технических специальностей.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Для успешной организации учебного процесса по
подготовке магистров студенты уже с первого курса
привлекаются к научной работе. Процесс привлечения студентов четко регламентируется и управляется кафедрой и университетом.
В [4] была сформирована обобщенная структура
подготовки магистров, которая состоит из трех этапов и включает как составляющие, предусмотренные учебным планом, так и дополнительные меро-

приятия. В структуре, на каждом этапе, отражены
результаты, полученные в процессе подготовки студентов, и представлены показатели, которые позволяют оценить ее качество.
Подготовка магистров состоит из трех этапов.
Первый – это научно-воспитательная работа со
студентами кураторов групп, второй – система
сквозного дипломного проектирования, третий –
система подготовки магистров. Согласно данной
структуре, на завершающем этапе подготовки осуществляется научно-ориентированная подготовка
магистров, что в дальнейшем позволяет направить
полученные знания и навыки для решения научнопрактических задач в различных отраслях промышленности.
Этот этап включает теоретическую и практическую подготовки с обязательными элементами –
проведение информационного и патентного поисков, участие в научных семинарах. Показателями
результативности выступают:
– публикация тезисов научных докладов (статей);
– отчет о патентных исследованиях;
– создание (усовершенствование) лабораторного
оборудования;
– подача заявки на охранный документ (патент,
авторское свидетельство);
– приобретение профессиональной компетенции.
Для реализации данного этапа подготовки магистры включаются в единую структуру организации
изобретательской деятельности кафедры (рис. 1),
которая разработана и реализована в 2009 г. Институтом электромеханики, энергосбережения и систем
управления. Такой подход позволяет развить их
творческие инициативы, расширяя научные коммуникации, получая практические навыки выявления и
анализа проблемных ситуаций в отдельных научных
направлениях и овладеть методами принятия технических решений.
Для эффективной работы необходимо использовать в процессе обучения разработанные специали-
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зированные методические и учебные пособия:
– по проведению полноценного патентного исследования для выявления проблемных ситуаций и
путей их решения;

– по формулированию научной новизны и технического результата своих разработок;
– по составлению заявочных материалов для различных объектов изобретения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные ЗАДАЧИ:
- раскрепощение творческой инициативы
- расширение научных коммуникаций
- простота и ясность патентных процедур
- моральное стимулирование изобретательства
- поощрение накопления новых знаний и опыта

Выявление изобретений.
Патентная процедура
Анализ состояния изобретательских задач:
- выявление проблемной ситуации по отдельному
научному направлению
- анализ ситуации, выбор задач для решения
- анализ решений, задач, отбор наилучшего
- формулирование научной новизны

Определение объекта и способа охраны изобретения

Патентное право

Авторское право

Патентный поиск:
- методическое пособие по
патентному поиску

Составление описания:
- методическое пособие по
составлению материалов для
регистрации авторского права

Формулировка технического
результата при реализации
изобретения

Составление описания и формулы
изобретения:
- учебное пособие по составлению
заявочного материала для разных
объектов изобретения (способ,
устройство)

Расширение научных
коммуникаций

Разработка электронных информационных
ресурсов:
- базы данных патентной документации
кафедры
- базы данных публикаций сотрудников
- создание персональных сайтов магистров
- тестовые задания по патентной
грамотности

САЙТ кафедры:
- размещение электронных
информационных ресурсов
- организация перекрестных ссылок на
электронные библиотеки, патентные
ведомства
- доступ к методическому обеспечению по
патентованию

Регистрация авторского права

Подача заявки на изобретение

Проведение семинаров:
- по проведению патентного поиска
- о новых доступах к научно-технической
информации
- об изменениях в законодательстве и
нормативных документах в сфере прав
интеллектуальной собственности

Стимулирование изобретательской
деятельности

Методы стимулирования изобретателей:
- доклады на научных семинарах
- участие в конкурсах изобретательства
(Всеукраинских)
- участие в научно-технических выставках
- консультации по оформлению заявок на
изобретения
- присвоение почетных званий
- материальное поощрение победителей конкурсов,
и научных групп

-

-

Методы стимулирования молодых изобретателей
(аспирантов, магистров, студентов):
лекционный курс по методам и формам научного
познания, праву интеллектуальной собственности,
патентоведению
консультации по оформлению заявок на
изобретения
доклады на научных семинарах
участие в конкурсах изобретательства
(университетских, региональных)

Рисунок 1 – Структура организации изобретательской деятельности
Кроме этого, изобретательская деятельность
предполагает использование разработанных электронных информационных ресурсов (базы данных:
патентной документации; публикаций сотрудников)
и размещенные на сайте кафедры перекрестные
ссылки на ведущие технические библиотеки и патентные ведомства. Это способствует ускорению
процесса приобщения студентов к научным коммуникациям. С этой же целью проводятся и информационные семинары:
– по эффективному проведению патентного поиска;
– о новых доступах к научно-технической информации;
– об изменениях в законодательных и нормативных документах и др.
Неотъемлемой частью успешной изобретательской деятельности является ее стимулирование.
Нужно отметить, что понятие стимулирования
принципиально отличается от мотивации. Суть заключается в том, что во время стимулирующего
процесса используются разнообразные средства и
методы, которые влияют на поведение и отношение

магистра к техническому творчеству, в частности к
изобретательской деятельности, активизируя его
позитивные функциональные и качественные способности.
Для стимулирования и развития творческой инициативы студенты приобщаются к участию в конкурсах изобретательства (как университетских, так и
всеукраинских), научно-технических выставках,
докладах на научных семинарах.
О результативности данного подхода свидетельствует количество полученных патентов и
авторских свидетельств с участием магистров
за период реализации структуры организации изобретательской деятельности (табл. 1) на кафедре
САУЕ.
Использование вышеперечисленных методов в
структуре подготовки магистров технических специальностей дает студенту возможность профессионально проявить себя еще на студенческой скамье,
показать свой профессиональный потенциал, высокий уровень развития аналитического мышления,
чувства самостоятельности, чтобы в будущем претендовать на ключевые позиции на рынке труда.
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Работодатели заинтересованы в специалистах,
мотивированных к реализации инноваций, поэтому
их творческий потенциал является средством
эффективного подбора и оценки контингента
молодых специалистов, фактором их конкурентоспособности.

ке всесторонне развитых специалистов со сформированной объективной самооценкой, приобретенными навыками самостоятельной работы и работы в
творческих коллективах, владеющих методологией
и методами научных исследований. Данные исследования подтверждаются приведенными результатами.

До реализации
структуры
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7
6
10
13
15
16

3
6
1
0
3
4

ЛИТЕРАТУРА
1. Астахова В.И. Непрерывное образование как
принцип функционирования образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине). – Харьков: Изд-во НУА, 2011. – 216 с.
2. О высшем образовании [Электронный ресурс]
/ Верховный Совет Украины; Закон от 17.01.2002 №
2984-III. − Режим доступа: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2984-14.
3. Об образовательно-квалификационных уровнях [Электронный ресурс] / Кабинет Министров
Украины; Постановление, 20.01.98 р., № 65. – Режим доступа: http://zakon1. rada.gov.ua.
4. Романенко С.С., Огарь В. О. Структура
підготовки магістрів з технічних спеціальностей
// Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науковотехнічної конфереції молодих учених і спеціалістів
у місті Кременчук 10–11 квітня 2014 р. – Кременчук,
КрНУ, 2014. – С. 271–272.

В%

Кол-во
патент.

Кол-во
магист.

Год

В%

Кол-во
патент.

Кол-во
магист.

Год

Таблица 1 – Показатели изобретательской
деятельности студентов
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ВЫВОДЫ. Использование предложенной структуры организации изобретательской деятельности
при подготовке магистров технических специальностей позволяет повысить уровень профессиональной
компетентности магистров, способствует подготов-

INVENTIVE ACTIVITY ORGANIZATION AS A COMPONENT
OF THE TRAINING SYSTEM FOR MASTER TECHNICAL SPECIALTIES
S. Romanenko, V. Ohar
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ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: sverom@list.ru
Created structure of the innovation process organization, which used as a system component for training of masters
of technical specialties. This structure provides using specialized teaching and learning manuals specialized electronic
information resources, promotion of inventive activity in the learning process. Using all suggested elements of system
makes it possible to raise the level of professional competence of masters, it helps to prepare well-rounded professionals
with the objective formed self-esteem, self-acquired skills and working in creative teams owning methodology and methods of scientific research. The efficiency of this structure has been confirmed by the results of Master electricians Institute of Electromechanics, energy and systems management of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National
University.
Key words: training of masters, the organization of inventive activity, professional competence.
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ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

INNOVATIONS IN THE USE OF ICT IN
EDUCATION
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УДК 621.313.33
СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЯК ОСНОВА ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ
З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦІПЛИН
Б. М. Горкунов, В. М. Шамардіна
Національний технічний університет «ХПІ»
вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна. E-mail: gorkunov@kpi.kharkov.ua
С. Г. Буряковський, А. С. Маслій
Український державний університет залізничного транспорту
пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050, Україна. E-mail:. sergbyr@і.uа
Якісна підготовка фахівців потребує поєднувати реалії життя з вимогами часу, а саме – давати практичні
знання по діючих системах і показувати тенденції розвитку галузі з поданням інформації по перспективних
системах і способах регулювання. Прикладом розвитку систем автоматизації на залізниці може бути
застосування закордонними фірмами сучасних типів електродвигунів, систем редукторів, напівпровідникових
та мікропроцесорних пристроїв, енергозаощаджуючих технологій. Розробки вітчизняних фахівців цього
напряму показують високий рівень їх конкурентоспроможності. Сучасні інформаційні технології дозволяють
при викладанні матеріалу гармонійно доповнити існуючі застарілі схеми та системи керування новими
розробками та їх закордонними аналогами. При цьому забезпечується наглядність викладаємого матеріалу,
варіативність розрахунків з використанням різних типів двигунів, систем керування, кінематичних ланцюгів та
прив’язка навчальних проектів до реальних умов експлуатації.
Ключові слова: поєднання освіти з науковими розробками, технічні приклади, електропривод стрілочного
переводу, електромеханічна система, перспективні системи управління.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із найважливіших завдань лекторського корпусу вищих учбових
закладів є вдосконалення курсів лекцій в процесі
навчання студентів і слухачів певної спеціальності,
а також адаптація матеріалів і форми їх подання до
вимог часу. Необхідно констатувати, що професорсько-викладацький склад ВНЗ, як правило, має високу кваліфікацію й знаходиться "на вістрі науки",
проте матеріальна база університетів не завжди відповідає духу часу, а основні фонди підприємств,
тобто устаткування, на якому належить працювати
випускникам, представляють швидше раритетну або
музейну цінність. Яскравий приклад – вітчизняна
залізниця. Устаткування рухомого складу, у своїй
основній масі, розроблялося і виготовлялося в другій
половині минулого століття. Те ж саме можна сказати
про засоби автоматизації, сигналізації й зв'язку.
Науково-технічний прогрес за цей період зробив
величезний стрибок – з'явилися не просто комп'ютери, а їх N-ні компактні версії, до життя увійшов мобільний зв'язок, системи навігації, системи дистанційного діагностування і контролю, а керівники транспортних відомств живуть у "паралельному світі" і
не бачать того, що відбувається за вікном.
Таким чином, метою роботи є створення методики викладання матеріалу, що включає необхідну
частину інформації з прив'язкою до реалій життя і
іншу частину, в якій будуть показані нові підходи та
науково-технічні рішення передових країн і наукових шкіл в конкретному напрямі.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Сьогодні доводиться шукати компроміс між необхідністю підготувати фахівців до роботи в наявних
реаліях і дати необхідний запас знань, який дозволить орієнтуватися в сучасних розробках вітчизняних і зарубіжних вчених, які неминуче прийдуть на
зміну наявному застарілому обладнанню.

Як приклад читання лекцій у таких умовах можна надати курс, де розглядаються перспективні системи електроприводів стрілочних переводів. На цей
час в Україні, як і на усьому пострадянському просторі, експлуатуються системи приводів стрілочних
переводів, розроблені в 60–70 роки минулого століття, та розробки, що зазнали незначної модернізації, як
правило, пов'язані з розвитком метрополітенів.
У електроприводах стрілочних переводів широко
використовуються двигуни постійного струму послідовного збудження і рідше асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором. При цьому система управління є традиційною релейно-контакторною, такою,
що стала архаїчною, і розташована у величезній шафі. Для управління машиною постійного струму використовується "двохдротяна схема", а для асинхронної машини – "п'ятидротяна". На рис. 1 наведені
приклади таких схем для стрілочного переводу СП-6.
Для цих схем були розроблені відповідні лекції, що
дозволяють пояснити суть, призначення і алгоритм
роботи стрілочного переводу з їх використанням.
Механічна частина експлуатованих стрілочних
переводів є складною кінематичною лінією з редукторами, шарнірними з'єднаннями і пружними елементами, що не робить їх простими і надійними в
експлуатації. Світовий досвід розвитку цих механізмів показує, що найбільш перспективними є приводи шпального типу, коли вся механічна частина розташовується компактно і з мінімальним числом
з'єднань і пружних ланок. Замість енерговитратного
і габаритного релейно-контакторного приводу використовується мікропроцесорний з ліпшими високими вагогабаритними й техніко-економічними показниками. Для живлення новітніх систем стрілочних
переводів використовуються сонячні батареї, які
підвищують автономність і надійність роботи сис-
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теми в цілому. Приклад такого стрілочного переводу наведений на рис. 2.

Так, наприклад, в [1] автор запропонував використати вентильний двигун з постійними магнітами
для приводу стрілочного переводу. У дисертаційній
роботі [2] обґрунтовано переваги мікропроцесорної
системи управління асинхронним двигуном існуючого СП-6, схемні рішення якого показані на рис. 3.

а)
Рисунок 3 – Модернізована схема керування
стрілочним переводом на базі СП-6
У [3] показано перспективи використання вентильно-індукторних приводів шпального типу з цифровими регуляторами і фаззі-логікою в якості нової,
ефективнішої системи управління. За зразок законів
керування було прийнято [4]. Тривимірна модель
розробленого ним приводу показана на рис. 4, схема
управління показана на рис. 5, а на рис. 6 приведені
фотографії створеного макетного зразка в процесі
випробувань.

б)
Рисунок 1 – Двох- (а) і п'яти- (б) дротяні схеми
стрілочного переводу
Проте останніми роками низкою фахівців в
Україні були запропоновані шляхи модернізації
стрілочних переводів на базі нових типів двигунів і з
використанням передових технологій.

Рисунок 4 – Кінематична схема стрілочного
переводу шпального типу

Рисунок 5 – Функціональна схема системи
керування вентильно-індукторним електроприводом

Рисунок 2 – Стрілочний перевод Hydra-Switch 3000LP
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Рисунок 6 – Макет стрілочного переводу
шпального типу в процесі досліджень
Найбільш перспективними та сучасними з точки
зору оптимізації кінематичних схем виявляються
стрілочні переводи з лінійними двигунами [5–7].
Рішення з вибору електромеханічних перетворювачів обґрунтовано згідно з [8].
ВИСНОВКИ. Стрімкий розвиток та переоснащення застарілої технічної бази на залізничному
транспорті потребує не тільки прискорення виготовлення та впровадження розроблених пристроїв, а й
паралельно з цим треба вести підготовку кадрів вищої кваліфікації для їх експлуатації. У цьому й полягає основа формування професійних спільнот за
кластерним принципом.
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MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS AS BASIS OF LECTURE COURSES
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Quality training of specialists requires combining realities of life with the requirements of time, namely - to give
practical knowledge on the operating systems and show to the progress of industry trend with presentation of
information on the perspective systems and methods of regulation. An example of the development of automation
systems on the railway can be used by foreign firms for modern types of motors, gearboxes, semiconductor and
microprocessor devices, energy saving technologies. Developments of domestic specialists in this direction show a high
level of their competitiveness. Modern information technologies allow to teach the material harmoniously to
complement existing outdated schemes and control systems new developments and their foreign analogues. The
visibility of the readable material, the variability of calculations with the use different types of motors, control systems,
the kinematic chains and attachment of educational projects to the real terms of exploitation is provided.
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electromechanical system, perspective control system.
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УДК 004.358:371.388:621.3
ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: apch@kdu.edu.ua
Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу до ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки створено
лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних
закладах освіти. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання
розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи які забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.
Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Час, у якому ми живемо – це час інформатизації суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології стрімко ввійшли у
наше життя, і галузь освіти також не залишилась
поза межами їх впливу. У навчальний процес і вищої, і загальноосвітньої школи упроваджуються
електронні технології та форми навчання, які включають використання глобальної мережі Інтернет,
електронні бібліотеки, навчально-методичні мультимедійні засоби, лабораторні практикуми з віддаленим доступом тощо. Разом із тим навчальні заклади в глобальному процесі інформатизації суспільства змушені забезпечувати необхідну якість підготовки фахівців (за найменших витрат) в умовах реконструкції та перебудови системи освіти [1, 2].
На сьогодні основною особливістю освіти є
впровадження і використання інформаційнокомунікаційних і комп’ютерних технологій [3]. Та
на їх базі організація та проведення ефективного
лабораторного практикуму з природничих дисциплін. Ця необхідність зумовила створення віртуального лабораторного комплексу, який відповідає
реальному фізичному лабораторному стенду. Віртуальні комплекси дозволяють ставити і вирішувати
якісно нові, недоступні раніше і надзвичайно важливі для інтелектуального розвитку школяра або
його підготовки до професійного оволодіння навичками майбутньої професії [4, 5].
Тому актуальною задачею є впровадження нових
методів і засобів в навчальний процес з метою підвищення якості навчання, більш повного розуміння
основних природних явищ і фізичних законів природи, максимального розкриття обдарування, інтелектуального розвитку об’єктів навчання.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На
сьогодні у світі існує велика кількість прикладів
створення віртуальних лабораторних стендів, які
застосовуються як в освітньому процесі, так і при
проведенні наукових досліджень.
Такі віртуальні лабораторні роботи можна умовно поділити на дві групи: перша група – пасивні,
такі стенди дозволяють ознайомитись з основними
фізичними законами, явищами. Алгоритм роботи

стенду ілюструє хід процесу, дозволяє занотовувати,
робити висновки, але не дозволяє змінювати порядок проведення роботи; друга група – активні, такі
стенди зобов’язують самостійно, шляхом певних дій
досліджувати процеси, які відповідають основними
фізичним законам та явищам. Саме на це спрямований алгоритм роботи стенду, відповідні висновки
можна зробити лише після проведення досліджень.
Саме такий підхід і втілено при створенні лабораторного практикуму з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти.
Фізика в основній школі вивчається на рівні
ознайомлення з фізичними явищами, поняттями і
законами, які дають змогу пояснити перебіг найбільш поширених процесів у навколишньому світі,
ознайомити учнів з фізичними основами сучасного
виробництва, техніки і технологій. Оволодіння учнями навичками експериментальної діяльності в
основній школі спрямоване на використання набутих знань у практичній діяльності, формування пізнавальних інтересів, розвиток їхніх технічних творчих здібностей.
Поєднуючи вимоги, які ставляться навчальними
програмами при вивченні учнями предмету «Фізика» в основній школі та сучасні засоби створення
віртуального лабораторного обладнання був розроблений комплекс віртуальних лабораторних стендів,
наприклад, «Віртуальний лабораторний стенд на
дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом» (рис. 1). Такий підхід дозволяє змінити
організацію навчального процесу, суттєво підвищити якість навчання, що забезпечить легкий перехід
учнів на нові форми сучасного навчання.
Пропонований лабораторний практикум написаний на мові графічного програмування LabVIEW.
Для роботи рекомендується наявність персонального комп'ютера або ноутбука з наступною конфігурацією обладнання: процесором з тактовою частотою
не менш 3 ГГц, 1 Гб оперативної пам’яті, не менше
1 Гб вільного місця на жорсткому диску, дисплеєм з
роздільною здатністю від 1440x1150, відеоадаптером з підтримкою OpenGL і відео-пам’яттю 256 Мб,
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Рисунок 1 – Головний вид віртуального лабораторного стенду
наявністю встановленої операційної системи
Windows XP або Windows 7.
При запуску відповідної лабораторної роботи
з’являється головне вікно програми, яке містить дві
вкладки: «Лабораторна робота №__» та «Порядок
проведення
роботи».
Лабораторна
робота
починається із ознайомлення із теоретичним
матеріалом.
ВИСНОВКИ. Розроблені віртуальні лабораторні
роботи для вивчення предмету Фізика школярами
загальноосвітніх та спеціальних закладів, забезпечують підвищення ефективності навчання, більш
повного розуміння основних природних явищ і фізичних законів природи. Віртуальні лабораторні
роботи забезпечують можливість реалізації школярам своїх індивідуальних творчих здібностей. Працюючи з віртуальним комплексом, можна вибрати
та власноруч створювати віртуальні прилади й устаткування, зібрати на віртуальному стенді схему
експерименту за своїм індивідуальним завданням,
провести пошукове моделювання досліджуваного
фізичного процесу при різних заданих параметрах і
обмеженнях, обробити результати дослідження. Тут
у повному обсязі реалізується комплекс освітніх
функцій, покладених на лабораторний практикум.
При виконанні лабораторних робіт вивчається робота електротехнічних пристроїв і електромеханічних
систем у всіх режимах, включаючи аварійні, вивчається вплив зміни параметрів елементів на функціонування пристроїв, набуваються навички та знання
технологій налагодження та ін. Впровадження лабораторних робіт має практичну цінність та забезпечує
економічний і соціальний ефект за рахунок знижен-

ня витрат на навчальне обладнання та одночасного
підвищення ефективності навчання.
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To increase the effectiveness of training of natural sciences at comprehensive and special schools a laboratory practical work for the studying the fundamentals of electrical engineering at the lessons of physics was created. We analyze
the effectiveness of the using informative technologies and the use of virtual laboratory equipment in the educational
process in general educational establishments. Based on the analysis of existing approaches for the creation of virtual
researching equipment, software and virtual laboratory works on the physics were developed. Virtual laboratory works
are provided with the appropriate methodological provision. The aspects of the social and economic impact in their
application are descried.
Key words: laboratory practical work, physics, general educational establishments, LabVIEW.
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УДК 378.16:004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
А. В. Чермалых, И. Я. Майданский
Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”
просп. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина. E-mail: ivanmaidansky@gmail.com
Рассмотрена концепция построения, реализации и применения имитационных исследовательских лабораторных стендов, как универсальных технических единиц на базе современной компьютерной техники. Основной особенностью стендов является наличие нескольких мониторов, количество которых непосредственно определяется сложностью виртуальной лабораторной работы, зависящей от изучаемой дисциплины. Предлагаемый вариант ориентирован в первую очередь на базовые технические дисциплины, такие как теоретические основы электротехники, электроника и преобразовательная техника, электрические машины, теория электропривода, автоматизированный электропривод машин и установок, инжиниринг электромехатронных систем. Фактически, достаточным можно считать число мониторов от двух до шести, что позволяет существенно улучшить
и сделать более удобным сам процесс обучения, а также обеспечить наиболее благоприятную визуализацию как
виртуальной составляющей компьютерной модели, так и получаемых результатов в виде графиков, фазовых
траекторий, гистограмм и т.п. Таким образом, предлагаемые технические и конструкторские решения следует
считать актуальными, так как дополняются и расширяются возможности применения интерактивных методов
обучения, которые сегодня выходят на первый план в сфере совершенствования современного высшего образования, в частности относительно создания виртуальных лабораторных работ.
Ключевые слова: имитационный стенд, виртуальная лабораторная работа.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Тенденцией развития мирового сообщества сегодня является разработка и внедрение современных информационных
технологий, которые позволяют использовать в образовательном процессе новые средства и способы
обучения для повышения качества и практической
значимости общеобразовательной программы. Одним из инструментов решения требуемых задач является внедрение интерактивных методов обучения,
где одной из важных составляющих является постановка и проведение лабораторных работ [1]. В настоящее время наиболее распространено понятие
компьютерного лабораторного стенда, который содержит в большинстве случаев реальные образцы
оборудования, состыкованные с компьютерными
средствами управления и визуализацией результатов
исследования. При этом, компьютерная программа
решает задачу создания эффекта присутствия обучающегося возле физического объекта в ходе выполнения исследований [2]. Такой вариант следует
считать наиболее оптимальным, однако не каждое
высшее учебное учреждение может позволить себе
широкое внедрение таких стендов. Этому препятствует ограниченность площадей и помещений и, самое главное, отсутствие материальных ресурсов для
финансирования. Кроме того, количество лабораторных работ на каждый такой стенд ограничено.
Поэтому, в последнее время в сфере образования
широко используется понятие виртуальной лабораторной работы, которая предполагает отсутствие реальных физических объектов, а все исследования
проводятся исключительно с помощью компьютерных средств и программ, которые полностью отражают процесс и последовательность его выполнения
с учетом того, что в реальных системах некоторые
составляющие могут быть невидимыми или слишком быстрыми [2]. В этом случае достаточным явля-

ется оборудование относительно недорогих и компактных универсальных компьютерных классов с
практически неограниченными возможностями относительно количества разрабатываемых виртуальных лабораторных работ. В работе [3] предложено
следующее определение: виртуальная лабораторная
работа – это информационная система, интерактивно моделирующая реальный технический объект и
его существенные для изучения свойства с применением средств компьютерной визуализации. Таким
образом, важнейшим условием постановки виртуальной лабораторной работы, следует считать компьютерную визуализацию проводимых исследований. В настоящее время разработка эффективных
виртуальных работ находится в стадии становления,
поэтому задачи по их постановке применительно к
техническим дисциплинам являются актуальными
[4]. При этом в большинстве случаев для технической реализации виртуальной лабораторной работы
используется стандартный комплект основного оборудования – системный блок, монитор, клавиатура,
мышь или в современном варианте применяется ноутбук. Последнее решение является наиболее простым и доступным, обеспечивает высокую мобильность относительно расположения и перемещения
рабочего места исследователя. В качестве недостатка необходимо отметить, что наличие одного монитора существенно снижает эффективность обучения,
так как достигнуть высокого уровня визуализации
не удается из-за ограниченности рабочей области
монитора. Приходиться все время сворачивать и
разворачивать соответствующие окна модели и графических изображений, что особенно негативно
сказывается в случае необходимости проведения настройки модели, так как трудно запомнить, какие
результаты были получены ранее.
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В этой связи представляет интерес и актуальность решение вопроса улучшения процесса визуализации всех составляющих виртуальной лабораторной работы за счет применения имитационных
исследовательских стендов на базе нескольких мониторов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В работе предложена и рассмотрена концепция создания специализированных лабораторных стендов,

дополняющих лекционные и практические составляющие при изучении базовых дисциплин, составляющих основу электротехнических специальностей
высших учебных заведений. На кафедре АУЭК института энергосбережения и энергоменеджмента
НТУУ «КПИ» разработан действующий опытный
образец стенда на два монитора на примере использования системы MATLAB, представленный на рис. 1.

Рисунок 1 – Универсальный имитационный лабораторный стенд
В правой части расположена лицевая панель системного блока с необходимыми органами управления и гнездами для подключения периферийных
устройств, в частности принтера, флешь памяти и
др. В нижней части имеется место для клавиатуры и
мыши. Основу стенда составляет основная центральная панель с двумя мониторами. Удобным
представляется отображение на одном из мониторов
непосредственно виртуальной модели электромеханической системы, а также ее составных частей.
Другой монитор обеспечивает визуализацию получаемых результатов моделирования при проведении
исследований. В зависимости от сложности объекта
на каждом из мониторов можно дополнительно организовать разбивку еще на несколько окон. Стенд
на два монитора в целом подходит для постановки
виртуальных лабораторных работ при изучении таких дисциплин, как теоретические основы электротехники, электроника и преобразовательная техника. Для таких дисциплин, как электрические машины, автоматизированный электропривод машин и
установок и др. желательно иметь дополнительно
еще несколько мониторов, в частности три. При таком варианте дополнительный монитор может отображать рабочее поле системы MATLAB и, как вариант, еще m-файл с необходимыми комментариями и

формулами, который позволяет производить настройку модели, не изменяя ее оболочку.
В случае использования очень удобной для синтеза виртуальных лабораторных работ системы
LabVIEW один из мониторов обеспечивает визуализацию непосредственно виртуального прибора, составляющего основу этой среды.
ВЫВОДЫ. Предлагаемый подход к реализации
виртуальных лабораторных работ обеспечивает ряд
преимуществ. Достаточно высокий уровень визуализации при проведении исследований за счет использования нескольких мониторов, при этом обучающийся имеет возможность наблюдать одновременно за всеми составными частями модели без потери информации. Удобство размещения в требуемом месте, так как стенд является законченным изделием и фактически необходим только кабель для
подключения к обычной питающей сети.
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THE USE OF SPECIALIZED COMPUTER CTAND FOR STAGING VIRTUAL LABS
A. Chermalykh, I. Maydanskiy
National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ivanmaidansky@gmail.com
The concept of construction, implementation and use of simulation research laboratory stands as a universal
engineering units on the basis of modern computer technology. The main feature is the presence of stands for multiple
monitors, the number of which is directly determined by the complexity of the virtual laboratory work, depending on
the study discipline. The proposed option is focused primarily on the basic technical disciplines, such as the theoretical
foundations of electrical engineering, electronics and converter equipment, electrical machinery, theory of electric
drive, the automated electric drive machines and plants, engineering elektromehatronnyh systems. In fact, can be
considered adequate number of monitors from two to six, which can significantly improve and make easier the process
of learning, and to ensure the most favorable imaging as a virtual component of a computer model, and the results in the
form of graphs, phase trajectories and histograms. Thus, the proposed technical and design solutions should be
considered as relevant as possible to supplement and expand the use of interactive teaching methods, which are now
coming to the fore in the field of improvement of modern higher education, in particular regarding the establishment of
virtual labs.
Key words: imitation stand, virtual lab.
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УДК 378.147:159.9.07
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Г. А. Сивякова
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, г. Темиртау, 101400, Республика Казахстан. E-mail: galina-siv@mail.ru
А. П. Черный
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. E-mail: apch@kdu.edu.ua
П. Тытюк
J&J Transport Zambia Limited
ул. Линда роуд, 15, г. Лусака, Замбия. E-mail: http://www.jjafrica.com/about.php
Рассмотрены виды и структура учебных электронных материалов, используемых для организации и проведения самостоятельной работы студентов электротехнических специальностей Карагандинского государственного индустриального университета и Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского в рамках кредитной системы обучения. Определены виды электронных учебных материалов, дающих
наибольший эффект при самостоятельной работе: интерактивные упражнения; тесты начальные, для самопроверки, заключительные; интерактивные симуляторы; видеоролики и звуковое сопровождение. Показан эффект
совместной учебной деятельности (collaborative learning), по выполнению дистанционного лабораторного практикума в рамках самостоятельной работы: получении более высоких оценок за работы, выполненные совместно. Также предложена модульная архитектура электронных учебных материалов – совокупный контент по
предметной области, разделенный на составные части – модули, соответствующие тематическим элементам и
компонентам учебного процесса и учебного плана дисциплин.
Ключевые слова: электронный учебный материал, самостоятельная работа.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для международного признания национальных образовательных
учебных программ, а также повышения качества
образования в вузах Казахстана и Украины реализуется единая кредитная технология обучения. Одной
из основных позиций кредитной системы обучения
в соответствии с принципами Болонской декларации
является повышение роли и увеличение часов на
самостоятельную работу студентов (СРС). Поэтому
для ПСС важной задачей является отыскание наиболее быстрых и эффективных способов организации
и проведения СРС.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Компьютерные технологии в высшей школе находят
свое применение в электронных учебниках, учебнометодических комплексах, виртуальных лабораторных работах и т.д., которые приобрели большую
популярность.
Современных студентов можно назвать сетевым
поколением, для которых электронный способ получения информации, в том числе учебной, является
нормальной составляющей жизни, их рабочим инструментом.
Переход к кредитной системе обучения потребовал кардинального повышения значимости самостоятельной образовательной деятельности благодаря
расширению её функционала и росту эффективности
при использовании активно-деятельностных и личностно-ориентированных форм обучения. То есть необходимо осуществить перенос неинтерактивных компонентов аудиторных занятий в сектор интерактивной самостоятельной учебной работы [1, 2].
Электронные учебные материалы (ЭУМ) предназначены не только для обучения собственно предмету, оно должно служить средством изучения мето-

дов и способов работы и с другими информационными ресурсами.
Для самостоятельной работы студентов как
дневной формы обучения, так заочной и вечерней,
ЭУМ используются в виде [3]:
 электронных текстовых материалов;
 консультаций и оценок у удалённого (территориально) преподавателя, возможности дистанционного взаимодействия;
 учебных web-ресурсов;
 распределённого сообщества пользователей
(социальных сетей), ведущих общую виртуальную
учебную деятельность;
 круглосуточной доставки электронных учебных материалов;
 стандартов и спецификаций на различное
техническое оборудование;
Как показала многолетняя практика проведения
самостоятельной работы при подготовке бакалавров, а также анализ методической литературы по
данному вопросу, наиболее эффективными ЭУМ
для самостоятельного освоения учебного материала
являются:
 интерактивные упражнения;
 тесты начальные, для самопроверки, заключительные;
 интерактивные симуляторы;
 видеоролики и звуковое сопровождение.
Это обеспечивает хорошее запоминание и усвоение учебного материала и, следовательно, максимальную эффективность процесса обучения.
Использование симуляторов особенно эффективно при самостоятельном изучении сложных технических систем, программных комплексов, сложного или дорогостоящего оборудования. Интерак-
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тивные упражнения дают возможность студентам
закрепить полученный материал и выработать практические навыки. Тесты позволяют количественно
оценить уже имеющиеся и полученные в ходе прохождения курса знания, а также закрепить их.
ЭУМ, в отличие от обычных печатных, дают
студенту возможность попробовать, чтобы чему-то
научиться: учебный объект можно приблизить, рассмотреть со всех сторон, переместить; на изучаемый
процесс можно повлиять, изменив исходные условия, и т.д.
Проводимая в настоящее время совместная работа КГИУ (Казахстан) и КрНУ (Украина) по созданию дистанционных лабораторных практикумов
позволяет выделить еще один вид эффективной
СРС. Компьютеры с электронными учебными материалами, объединенные телекоммуникационной
сетью, дают принципиально новые возможности
коллективной самостоятельной работы студентов.
Речь идёт о совместной учебной деятельности
(collaborative learning), которая, принадлежит к числу наиболее эффективных направлений применения
информационных технологий в образовании. Совместная работа имеет большое влияние на способности студентов к обучению, что выражается в получении более высоких оценок за работы, выполненные совместно, проявляется эффект переноса, то
есть в дальнейшем студенты лучше усваивают материал и имеют более высокие оценки за свои индивидуальные работы, чем ранее.
Сравнительный анализ проведения разных форм
СРС с использованием ЭУМ показал, что выше перечисленные ЭУМ дали повышение успеваемости
как по промежуточной, так и по итоговой аттестации от 20 до 25 процентов по разным дисциплинам.
Ранее авторами [4] уже рассматривались вопросы модульного обучения. Длительный опыт преподавания таких многокредитных дисциплин как теоретические основы электротехники, электроника,
теория автоматического управления (шесть кредитов) показал эффективности модульной структуры и
для ЭУМ.
Модульная архитектура ЭУМ представляет собой совокупный контент по предметной области,
разделенный на составные части - модули, соответствующие тематическим элементам и компонентам
учебного процесса и учебного плана дисциплин.
Каждый модуль для самостоятельной работы
студентов это стандартный учебный продукт, включающий четко обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в течение определенного времени, и зачетная единица. Они могут
включать лабораторный практикум; контроль знаний и умений; аттестацию компетентности на моделях профессиональных ситуаций и др.
В настоящее время большинство авторовразработчиков ЭУМ предлагают следующую их
структуру [3, 5], которая показала свою эффективность:
 авторы курса;

 введение (информация о курсе). Дается краткая характеристика курса, кому он предназначен,
что необходимо знать и уметь для успешного усвоения, цели и задачи курса, аннотация курса, организация курса, требуемая литература, порядок обучения, как работать с данным курсом, место и взаимосвязь с другими дисциплинами программы по специальности;
 основной текст в виде модулей с иллюстрациями, выделенными ключевыми словами (для будущего глоссария) и определениями, ссылками на
другие страницы курса, и другие источники информации в сети Интернет, а также основные выводы
по разделу;
 вопросы (задания) для самотестирования после каждого раздела;
 справочные материалы по предметной области
курса (глоссарий), связанный гиперссылками с основным текстом. Список сокращений и аббревиатур;
 литература – список рекомендованной основной и дополнительной литературы, адреса Webсайтов в сети Интернет с информацией, необходимой для обучения с аннотацией каждого ресурса;
 электронная библиотека: электронные книги
по тематике курса, ссылки на сайты электронных
библиотек;
 практические и лабораторные работы, необходимые для качественного усвоения курса;
 блок проблемных ситуаций (тексты задания
на выявление глубины понимания);
 заключительный тест. Экзаменационные материалы, требования к уровню владения материалам;
 блок мониторинга результатов учебной работы.
ВЫВОДЫ. Самостоятельная учебная деятельность, как правило, ограничена запоминанием информации, составлением текстов и формул. Интерактивные электронные учебные материалы повышают эффективность самостоятельной учебной работы: итоговые знания, умения, компетенции в активно-деятельностном режиме формируются много
быстрее.
Насколько целесообразно и эффективно применение ЭУМ? Наилучший электронный образовательный ресурс по всем сравнимым составляющим
уступает преподавателю. Электронные пособия рядом с хорошим преподавателем могут служить лишь
помощником, доставляющим нужные фрагменты.
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This study examines the types and structure of electronic training materials used for the organization and conduct of
independent work of students of electrotechnical specialties Karaganda State Industrial University and Kremenchuk
University under the credit system. The kinds of e-textbook materials that give the greatest effect in the independent
work: interactive exercises; initial tests, for a self-closing; interactive simulators; videos and audio-accompanied driving. Shows the effect of co-curricular activities (collaborative learning), on the implementation of distinction laboratory
practical work within individual work: getting high marks for the work carried out jointly. Also proposed modular architecture of e-learning materials - the total content by subject area, divided into its constituent parts - the modules corresponding to the thematic elements and components of the educational process and the curriculum subjects.
Key words: e-learning material, self-study.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ
КІБЕРНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
О. П. Чорний
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: apch@kdu.edu.ua
В. К. Титюк
ДВНЗ Криворізький національний університет
вул. ХХІІ партз’їзду, 11, м. Кривий Ріг, Україна. E-mail: dinalt2006@gmail.com
А. Бердай
ENSEM Університет Хассан II Аін Щок
PO Box 8118, Оасис, Касабланка, Марокко. E-mail: a.berdai@gmail.com
Розвинуто метод оцінювання якості знань студентів на основі кібернетичної моделі. Визначення параметрів
моделі виконано шляхом рішення оберненої задачі знаходження коефіцієнтів диференційного рівняння кібернетичної моделі за коефіцієнтами рівняння його рішення. Рівняння рішення знайдено у вигляді регресійної
моделі вигляд якого співпадає з аналітичним розв’язком рівняння кібернетичної моделі. Коефіцієнти регресійної моделі розраховані на основі експериментальних досліджень у студентських групах під час семестру шляхом їх тестувань і оцінювання рівня засвоєння і накопичення інформації на протязі семестру. Використання
отриманих моделей дозволяє оцінювати рівень знань студента, наприклад, на момент підсумкового чи модульного контролю, а також використовувати їх для реалізації індивідуалізації процесу навчання студента, маючи
можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня навченості.
Ключові слова: параметри кібернетичної моделі, експериментальні дослідження тестування студентів, оцінювання знань
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для підвищення
якості процесу навчання з використанням автоматизованих систем необхідно впроваджувати математичні та інформаційні моделі, що враховують індивідуальні особливості студентів, наприклад такі, як
здатність до сприйняття навчальної інформації та
схильність до її забування тощо, що дозволяє, формалізувавши навчальний процес, з одного боку,
описати його в загальних термінах, а з іншого –
створити індивідуальний режим навчання для кожного студента. Відомі аналітичні моделі процесу
навчання мають різну теоретичну чи практичну
цінність, характеризуються різноплановим підходом. Задача вибору відповідної моделі для аналізу
ефективності системи навчання, визначення її параметрів і коефіцієнтів, або сталих часу які можуть
бути отримані лише експериментальним шляхом,
потребує теоретичних досліджень і практичних
рішень і є актуальною.
Метою роботи є визначення коефіцієнтів і сталих
часу кібернетичної моделі засвоєння інформації на
основі експериментальних досліджень у студентських групах під час занять.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Вибір кібернетичної моделі як моделі для оцінювання ефективності дозволяє на основі аналогій
фізичних явищ і технічних систем, з одного боку,
врахувати поточну зміну зовнішніх впливів та збурень, а з іншого – поточні зміни характеристик системи, наприклад, збільшення значення коефіцієнта
умовиводу c за рахунок консультацій та самостійної роботи [3]:

d 2S

dS
m
 r   t   cS  H ,
2
dt
dt

де S – потік інформації, що засвоюється як функція
часу t ; r – коефіцієнт опору навчальному процесу,
 t  – функція забування, яка визначає процес забування, наприклад, за кривими Ебінгауза; c –
коефіцієнт умовиводу; H – потік наданої інформації як функція часу t ; m – величина інертності.
Зазвичай у моделі використовуються середні значення коефіцієнтів[1].Визначення коефіцієнтів є
актуальної задачею.
Для визначення реальних параметрів диференційного рівняння моделі засвоєння інформації проведені експериментальні дослідження зі студентами
двох груп третього курсу: ЕМХ-14-3с (19 студентів)
та ЕМХ-14-4с (19 студентів) під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія електроприводу». Студентам на кожній лекції надавався тест закритого
типу із 20 питань, що містили 5–6 відповідей. Таких
тестів було проведено 10. За результатами тестування розраховане середнє значення відповідей в цілому по кожній студентській групі. Наприклад, на
рис.1 показані результати тестування групи
n
ЕМХ-14-4с, де pe  , N – загальна кількість запиN
тань, n– кількість вірних відповідей.
Для визначення параметрів інерції й опору навчальному процесу, які у вигляді коефіцієнтів входять у кібернетичну модель (1), побудуємо регресійну модель зміни середнього значення успішності
у часі на протязі семестру. В якості регресійної моделі використаємо рівняння виду
S t    Ae p1t  Be p2t  C ,

(1)

(2)

вигляд якого співпадає з аналітичним розв’язком
рівняння кібернетичної моделі (1). На рис. 2 показа-
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ний експериментальний процес та процес отриманий за регресійною моделлю.

похідних рішення:
S   Ap1e p1t  Bp2 e p2 t ;

pe

S   Ap12 e p1t  Bp2 2 e p2 t .

.

(3)

Підставляючи (2) і (3) в рівняння (1) і приводячи
подібні, отримаємо наступне рівняння









Ap1e p1t ap12  bp1  c  Bp2e p2t ap22  bp2  c  cC  H . (4)

pe

З перших двох доданків (4) отримаємо два рівняння щодо коефіцієнтів a, b, c.
Підставляючи в (4) дані про відомих початкових
умовах, отримаємо третє рівняння для коефіцієнтів
a, b, c.
Використовуючи (3) і (4) отримаємо таку систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

ap12  bp1  c  0;

(5)
ap 2 2  bp 2  c  0;

a Ap 2  Bp 2  bz  cz y  H ,
1
2
0
0 0

де y0 , z 0 – початкові умови першої та другої похідної в (3).
Вирішуючи систему (5) щодо коефіцієнтів a, b, c,
отримаємо шукане рішення задачі: a  287,2345 ,
b  58,7287 , c  1,2894 .
Отримані числові значення коефіцієнтів дають
змогу оцінити величину інерції та опору навчанню в
студентських групах.
ВИСНОВКИ. Аналіз результатів досліджень показує, що використання моделей дозволяє оцінювати рівень знань студента, наприклад, на момент
підсумкового чи модульного контролю, а також
використовувати їх для реалізації індивідуалізації
процесу навчання студента, маючи можливість прогнозувати, за який відрізок часу студент може досягти бажаного рівня навченості.
Розвинений підхід до оцінювання ефективності
засвоєння інформації дозволяє спрямовано формувати не тільки самостійну, а й індивідуальну роботу
студента. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання. Такий підхід може бути покладений
в основу оптимізації розкладу занять, проведення
самостійної та індивідуальної роботи зі студентами.

а)



б)
Рисунок 1 – Середнє значення успішності
студентів групЕМХ-14-3с(а) і ЕМХ-14-4с (б)
за даними тестування
pe
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Рисунок 2 – Дані експериментального процесу
тестування студентів групи ЕМХ-14-4с та графік
регресійної моделі
Отримані параметри регресійної моделі: похибка
0,05631326,
коефіцієнт
детермінації
–
R2 = 0,92782142,
коефіцієнти:
А = 0,24704499,
р1 = 0,025014777, В = 0,19846701, р2 = 0,17944767,
С = 0,77561554.
Аналітичне знаходження коефіцієнтів рівняння
(1) за його відомим розв’язком (2) виконаємо наступним чином.
Знайдемо аналітичні вирази для першої та другої
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EXPERIMENTAL STUDY AND CALCULATION OF THE PARAMETERS
OF LEARNING PROCESS CYBERNETIC MODEL
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A method of evaluating the quality of student learning based on cybernetic models developed. Defining model parameters made by decision of inverse problem of differential equation cybernetic model, using the coefficients for its
decision. Equation of solution found in a regression model whose appearance coincides with the analytic solution of the
equation cybernetic model. Regression model coefficients based on experimental studies in student groups during the
semester through their testing and evaluation of learning and accumulation of information during the semester. Using
the obtained models can assess the level of knowledge of the student, for example, or at the time of the final module
control, and use them to implement the individualization of the learning process of the student, being able to predict the
length of time for which a student can achieve the desired learning level.
Keywords: cybernetic model parameters, experimental studies of testing students, knowledges evaluation.
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УДК 004.383.3:378.147.88.227.16
КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ
ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ
А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: galgv@bk.ru
Обґрунтовано актуальність розробки комп’ютеризованої навчальної системи для вивчення методів цифрової обробки сигналів із використанням комплексу технічних і віртуальних засобів. Розроблено структуру навчальної системи та сформульовано основні вимоги до її складових. Показано призначення, функції та спосіб
реалізації віртуальних засобів. Наведено перелік віртуальних приладів, що забезпечують вивчення базових
процедур цифрової обробки сигналів. Описано технічні засоби, що є основою фізичного лабораторного стенду
для вивчення методів ЦОС.
Ключові слова: цифрова обробка сигналів, віртуальний прилад, цифровий сигнальний процесор.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Знання основ цифрової обробки сигналів на сьогодні є необхідним не
лише у радіотехніці та електроніці, а й у інших сферах, що використовують сучасні інформаційні технології. Затребуваними на ринку праці є фахівці із
запровадження апаратних платформ систем мобільних комунікацій, зв’язку, цифрової передачі даних,
обробки зображень з високою роздільною здатністю, вбудованих систем керування, засобами апаратної реалізації яких є цифро-аналогові мікросхеми
АЦП та ЦАП, цифрові сигнальні мікропроцесори
(ЦСП, DSP – англ. Digital signal processor), програмовані логічні матриці та інші електронні компоненти. Тому дисципліни, присвячені цифровій обробці
сигналів, входять до навчальних планів багатьох
інженерно-технічних спеціальностей.
Ефективне засвоєння методів ЦОС передбачає
отримання як теоретичних, так і практичних навичок, таких як моделювання, експериментальне дослідження та програмування пристроїв, що виконують алгоритми ЦОС [1–6].
Значні досягнення у розвитку мікропроцесорів та
їх доступність обумовили появу великої кількості
навчальної та наукової літератури з широкою тематикою, що охоплює як базові теоретичні основи
дискретних систем, так і перспективні прикладні
напрями [1, 2]. Доступною є значна кількість методичних розробок, орієнтованих на сучасні програмні
засоби математичних розрахунків, моделювання та
автоматизованого проектування: MathCad, MatLab,
LabVIEW, SystemView, ADS/Ptolemy, Filter-Solutions
та ін. [3–5].
Слід відмітити, що комплексне розв’язання типової задачі ЦОС, включаючи аналітичний опис,
складання алгоритму, моделювання, апаратнопрограмну реалізацію та отримання результатів, дає
змогу повною мірою забезпечити розуміння як задачі у цілому, так і вище перелічених її складових.
Таким чином, студент усвідомлює взаємозв’язок
між дисциплінами аналітичного, схемотехнічного та
програмного спрямування, що позитивно впливає на
його професійні якості.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Зважаючи на актуальність використання у навчальному процесі комплексу технічних та віртуальних

засобів, сформулюємо структуру комп’ютеризованої
навчальної системи та основні вимоги до її складових. Структурно КНС, що представлена на рис. 1,
складається з трьох модулів: довідникового, формування практичних навичок та тестування, які є поєднують віртуальні та технічні засоби у запропонованому підході до вивчення методів ЦОС.

Рисунок 1 – Структурна схема
комп’ютеризованої навчальної системи
Віртуальні засоби, що входять до складу системи, повинні являти собою закінчені програмні продукти у вигляді виконуваних ехе-файлів та забезпечувати:
 чітке і послідовне подання теоретичної інформації з виділенням окремих розділів, тем, пунктів та
поділом за видами занять;
 доступ до додаткової літератури у вигляді електронних копій підручників;
 користування контекстною підказкою або перехід до довідника;
 самоконтроль по закінченню вивчення тем та
розділів у вигляді контрольних питань та тестів;
До віртуальних засобів розробленої навчальної
системи входять:
1) довідниковий модуль, розроблений у програмі
SunRav BookEditor, що містить усі необхідні теоретичні відомості та методичні вказівки за видами
занять (рис. 2);
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ціональності та складності розроблюваних систем
та у зв’язку із різним рівнем підготовки розробників
доцільним є використання комплектів засобів
розробки – Software development kit (SDK) на
базі ЦСП.
З огляду на особливості математичних,
апаратних та програмних засобів для вивчення та
реалізації методів цифрової обробки сигналів в
рамках навчального процесу, сформульовані
основні вимоги до лабораторного обладнання:
 використання спеціалізованих налагоджувальних комплектів на базі ЦСП, з різними
периферійними пристроями;
 наочність досліджуваних процедур;
 можливість збереження результатів роботи.
Фізичний
лабораторний
стенд (рис. 4)
побудовано на базі ПК та плати Texas Instruments
DSK6713 Starter Kit». Для формування та
відображення сигналів використовуються генератор
сигналів Matrix та осцилограф OWON.

Рисунок 2 – Вікно довідникового модуля
2) модуль формування практичних навичок, що
являє собою набір віртуальних приладів, розроблених у програмному середовищі LabVIEW: форми
представлення та параметри сигналів; апроксимація
та інтерполяція дискретних сигналів; алгоритми
цифрового згладжування сигналів; спектральний
аналіз; фільтрація спектру сигналу; цифрова фільтрація; адаптивна цифрова фільтрація, які детально
описані у [6]. Кожен файл – це інтерактивна програма, що дозволяє задавати і змінювати параметри
під час роботи та аналізувати отримані результати
(рис. 3). Також передбачені функції звертання до
довідника та теоретичного матеріалу;

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд лабораторного стенду
для вивчення методів ЦОС
Рисунок 3 – Вікно ВП «Фільтрація спектру сигналу»

Робота зі стендом включає в себе два етапи: збір
апаратної частини та розробку і завантаження у
ЦСП програмних кодів. Усі роботи виконуються
відповідно до методичних вказівок, що розміщені у
довідниковому модулі, та після опрацювання
теоретичного матеріалу і роботи з віртуальними
приладами.
ВИСНОВКИ. З огляду на збільшення частки
самостійної роботи при підготовці студентів
актуальним є створення комп’ютеризованих
навчальних систем для окремих дисциплін або
тематичних напрямів. Поєднання віртуальних та
технічних засобів дає змогу підвищити розуміння
математичних медів, що вивчаються.
Розроблена КНС охоплює теоретичні питання та
практичну реалізацію базових методів цифрової
обробки сигналів та орієнтована на аудиторну та
самостійну роботу студентів під час вивчення
дисципліни «Основи збору, передачі та обробки
інформації», а також при виконанні курсових та
дипломних робіт за
напрямом
«Системна
інженерія».

3) модуль тестування розроблений у програмі
SunRav TestOfficePro та включає тестові завдання за
видами занять як теоретичного, так і практичного
змісту.
До технічних засобів ЦОС відносяться спеціалізовані пристрої, побудовані на основі цифрових
сигнальних процесорів, а також пристрої генерування та відображення сигналів. При цьому вибір типу
сигнального процесора визначається сукупністю
вимог до загальної архітектури системи та складністю задач, що вирішуються за її допомогою.
Серед виробників процесорів цифрової обробки
сигналів лідерами на ринку є компанії Texas
Instruments Inc, Motorola, Intel, Analog Devices. Відмітимо, що програмування ЦСП виконується на
мовах високого рівня, наприклад на мові С, є достатньо складним та громіздким, а також вимагає поглиблених знань архітектури та команд процесора,
що є суттєвим недоліком та перешкодою на шляху
до їх широкого використання. Із зростанням функ-
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COMPLEX OF VIRTUAL AND TECHNICAL DEVICE FOR STUDY METHODS
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
A. Perekrest, H. Havrylets
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: galgv@bk.ru
The urgency of developing a computerized learning system to explore methods of digital signal processing using the
complex of technical and virtual tools is proved. The structure of the on-valino system on the basic requirements to its
components is formulated. The purpose, function and implementation method of virtual funds is shown. The list of
virtual devices that provide the study of basic procedures of digital signal processing is analysed. Technical means,
which is the physical basis of the laboratory stand for studying of DSP methods is described.
Key words: digital signal processing, virtual instrument, digital signal processor.
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СПРЯМОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
О. А. Чорна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600.E-mail: diolan@rambler.ru
Розроблено метод спрямованого тестування, який дозволяє враховувати не повні чи не повністю точні відповіді на тестові завдання, зменшує проміжок часу на проходження тесту, звільняючи тестованого з високим
рівнем знань від необхідності вирішувати завдання нижчих рівнів складності. Такий метод є розвитком методів
адаптивного тестування рівня знань. Метод передбачає визначення рівня складності, види та кількість тестових
завдань. Для розробки комп’ютерної програми тестування створений узагальнений алгоритм методу, схему
переходу між рівнями складності тестових завдань та модель оцінки рівня знань. Використання в методі спрямованого тестування всіх типів питань значно розширює дидактичні та методичні можливості викладачів при
оцінюванні знань студентів. При тестуванні враховується ймовірність вгадування, що дозволяє більш об'єктивно оцінювати рівень знань студентів. На основі розробленої моделі оцінки результатів проміжного контролю
відповідей з обчисленням та урахуванням складності тестових завдань рівня, часу затраченого на відповіді та
ймовірності вгадування правильних варіантів відповідей метод забезпечує автоматичний перехід на інший рівень складності.
Ключові слова: адаптивне тестування, спрямоване тестування рівень складності, оцінювання знань
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тестовий контроль
являє собою спеціально підготовлений контрольний
набір завдань, що дозволяє надійно, адекватно і
кількісно оцінити знання студентів із використанням статистичних методів. Тести порівняно з традиційними іспитами та контрольними роботами часто
виявляються більш об'єктивним і якісним засобом
контролю[1]. Суттєво розширюються також можливості проведення стандартизованого тестування, що
надає можливість порівняти рівень знань окремого
об'єкта (студента, групи, потоку) з конкретного
предмета із середнім рівнем або з подібним об'єктом
з того ж самого чи іншого вищого навчального закладу.
Відомі переваги [2, 3] і недоліки [4] комп'ютерного тестування. Але особливо слід відзначити суто
психологічний аспект, адже методи комп’ютерного
тестового контролю знань потребують досить часу
на проходження тесту при використанні тестових
завдань закритої форми, і це створює певний емоційний тиск на особу, яка проходить тестування, а
цей фактор може призвести до неправильного прийняття рішень при виконанні тесту та ставить під
сумнів об’єктивність сформованої оцінки результату
тестування.
Метою роботи є вирішення актуального питання
підвищення ефективності оцінки результатів навчання при комп’ютерному контролі знань шляхом
розробки методу спрямованого тестування.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Пропонований метод спрямованого тестування відноситься до частково адаптивних методів тестування [5], оскільки контроль рівня знань ведеться на
основі відповідей студента та складність наступних
завдань залежить від відповідей на попередні. Даний вид тестів є досить достовірним засобом визначення рівня знань, оскільки мають велику точність
вимірювання верхнього та нижнього рівнів знань
тих, хто проходить тестування [6].
Пропонований метод орієнтованого тестування

передбачає поділ тестових завдань на чотири рівні
складності, які відповідають ступеням оволодіння
навчальним матеріалом та дванадцяти бальній системі оцінювання. Оцінки з діапазону «1–3» відповідають «першому (початковому)» рівню складності,
оцінки з діапазону «4–6» відповідають «другому
(середньому)» рівню складності, діапазон «7–9» –
«третьому (достатньому)» рівню, діапазон «10–12» –
«четвертому (високому)» рівню складності методу
орієнтованого тестування.
Для розподілу тестових завдань за визначеними
рівнями складності оцінюється складність тестових
завдань:
 до першого рівня складності входять 50 %
альтернативних тестових завдань (які мають два
взаємовиключних варіанти відповідей) і 50 % завдання з однією правильною відповіддю;
 до другого рівня складності входять 60 % тестових завдань з однією правильною відповіддю та
40 %питань з кількома правильними відповідями;
 до третього – завдання з кількома правильними відповідями (50 %), завдання на встановлення
відповідності (25 %), завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності
(25 %).
 до четвертого – завдання з кількома правильними відповідями (25 %), завдання на встановлення
відповідності (25 %), завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності
(25 %), завдання з вільним введенням відповіді
(25 %).
Тестування за методом спрямованого тестування
здійснюється шляхом організації сеансу тестування
для кожного тестованого. Для кожного завдання
визначена кількість балів (в залежності від складності), які отримує тестований за правильну відповідь,
та час на його виконання. Сеанс характеризується
довжиною (кількістю завдань) та часом, відведеним
на блок завдань в межах сеансу (визначається як
подвоєна сума часу, відведеного на кожне завдання
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блоку). У разі закінчення часу, сеанс вважається
закінченим незалежно від того, чи виконав тестований всі завдання чи ні. Перед початком тестування
студент сам «заявляє» свій рівень знань шляхом
вибору початкового рівня складності тестових завдань. Під час сеансу тестований у випадковому
порядку отримує набір запитань з варіантами відповідей, а також інформацію про залишок часу на
виконуваний блок завдань.
Враховуючи вищеописаний підхід,процес тестування набуває наступної структури:
1) випадковим чином формується блок з
10тестових завдань, які відносяться до визначеного
рівня складності;
2) для кожного блоку завдань визначається сумарний час для його виконання, середня ймовірність
вгадування, в залежності від складності, границі
переходу на інші рівні складності;
3) враховуючи відому послідовність тестових завдань та сумарний відведений час на їх виконання,
обчислюється кількість умовних балів які тестований може набрати за блок завдань на встановленому
рівні складності;
4) після виконання кожного блоку з десяти тестових завдань, з урахуванням результатів відповідей
на тестові завдання та часу, затраченого на відповідь, здійснюється обчислення набраних балів на
поточному рівні для визначення наступного рівня
складності. Така кількість тестових завдань вважається допустимою для проведення проміжного оцінювання рівня знань, оскільки процес тестування не
закінчується після перших 10завдань;
5) після кожного блоку завдань обчислюється
«індекс рівня знань» – показник, за яким встановлюється факт переходу на інший рівень складності та
який відображає характер відповідей тестованого та
враховує «показник впевненості» – показник, який
визначається як відношення встановленого часу на
виконання завдання до витраченого.
Перехід між рівнями складності відбувається наступним чином:
 після кожного виконаного завдання обчислюється сума набраних балів та порівнюється з сумою
встановлених балів за поточний блок завдань. Як
тільки сума набраних балів перевищить суму встановлених балів, відбудеться перехід на вищий рівень складності;
 якщо студент правильно відповідає на тестові
завдання, то він набирає потрібну кількість балів і
відбувається автоматичний перехід на наступний
вищий рівень складності (якщо такий існує, та залишається на поточному рівні в іншому випадку);
 якщо студент не набирає потрібну кількість

балів для переходу на вищий рівень складності кількість тестових завдань, то рівень складності не змінюється;
 якщо студент погано справляється з даною
кількістю завдань (постійно ведеться контроль кількості неправильно виконаних завдань у межах блоку
і коли досягає п’яти, тестований автоматично переходить на нижчий рівень складності), то рівень
складності тестових завдань автоматично зменшується.
ВИСНОВКИ. Розроблений метод орієнтованого
тестування дозволяє враховувати не повні чи не повністю точні відповіді на тестові завдання, зменшує
проміжок часу на проходження тесту, звільняючи
тестованого з високим рівнем знань від необхідності
вирішувати завдання нижчих рівнів складності.
Використання в методі спрямованого тестування
всіх типів питань значно розширює дидактичні та
методичні можливості викладачів при оцінюванні
знань студентів. Врахування ймовірностей вгадування дозволяє більш об'єктивно оцінювати рівень
знань студентів.
Робота має наукову новизну, що полягає в розвитку видів адаптивного тестування рівня знань, а
саме запропонованого методу спрямованого тестування, який на відміну від відомих забезпечує автоматичний перехід на інший рівень складності на
основі розробленої моделі оцінки результатів проміжного контролю відповідей з обчисленням та
урахуванням складності тестових завдань рівня,
часу затраченого на відповіді та ймовірності вгадування правильних варіантів відповідей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Долинер Л.И. Компьютерные тесты успеваемости как средство оптимизации учебного процесса
// Вестник Московского университета. –2004. – № 1.
2. Минин М.Г. Диагностика качества знаний и
компьютерные технологии обучения. – Томск:
ТГПУ, 2000.
3. Цикин И.А. Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения: методические рекомендации преподавателям.
– СПб.: ГТУ, 2000.
4. Романов А.В. Методика подготовки и проведения тестового контроля в учебном процессе.
–Чебоксары: КЛИО, 1988.
5. Анастази А. Психологическое тестирование,
пер. с англ. под ред. Гуревича К.М. – М.: Просвещение, 1982. – 320с.
6. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий.
– М.: Адепт, 1998. – 217 с.

DIRECTEDTESTINGWHEN EVALUATING STUDENTS' KNOWLEDGE
O. Chorna
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600,Україна. E-mail: diolan@rambler.ru
The method of directed testing, which takes into account not complete or is not quite accurate answers to test tasks,
reduces the amount of time to pass the test, releasing the test with a high level of knowledge of the need to solve the
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problems of the lower difficulty levels. This method is the development of methods for adaptive testing knowledge. The
method involves determining the level of complexity, types and number of tests. For the development of a computer
program created by a generalized algorithm testing method, the circuit complexity of the transition between the levels
of test tasks and assessment model of knowledge. Using the method of directed testing of all types of issues significantly expands the didactic and methodological possibilities of the teachers in the evaluation of students knowledge. When
testing takes into account the probability of guessing, which allows more objectively assess the level of knowledge of
students. On the basis of the developed model of evaluation of intermediate control responses to the complexity of calculations and tests, the time spent on the answers, and the probability of guessing the correct answer, the method provides automatic switching to a different level of complexity.
Keywords: adaptive testing, directional testing, difficulty level, knowledge assessment.
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УДК 371.3:004.451
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Є. В. Бурдільна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: evburdilnaya@gmail.com
Е. Валле
JJ Transportes Lda
вул. Рю де Наконджо, 262, м. Бейра, Мозамбик. E-mail: http://www.jjafrica.com/about.php
Аргументовано доцільність та необхідність упровадження електронних навчальних посібників у систему освіти,
особливо при дистанційному навчанні. Розроблено та реалізовано комп’ютеризований інформаційно-методичний
комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем» з можливістю
віддаленого доступу через мережу Інтернет. Згідно зі структурою дисципліни розроблено схему комплексу, на основі якої реалізовано гіперпосилання та логічні зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки
студентами отриманих знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати тематику питань та зберегти отримані результати.
Ключові слова:операційна система, дистанційне навчання, Інтернет, тестування.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі
розвитку інформаційних технологій все більше використовуються мультимедійні та Інтернет-технології,
які усе більше проникають в різні сфери нашого життя. Очевидно, що в наш час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій усе більш актуальною задачею є
розробка і використання саме в навчальному процесі
електронних навчальних систем, що розробляються з
застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій[1–3]. Такі системи називаються інтерактивними навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися не тільки для денної, заочної та самостійної форм навчання, але і знайти широке застосування в дистанційній формі навчання.
Розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав
перспективність і необхідність віддаленого навчання
студентів за допомогою інтерактивних електронних
посібників, встановлюваних на серверах, підключених
до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет.
Більш ширше розповсюдження таких інформаційних
технологій в освіті дозволяє не тільки підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, але й
істотно розширити аудиторію потенційних слухачів
провідних навчальних закладів країни, з використанням електронних посібників, призначених для роботи
в Web-мережі.
Підкреслює необхідність розробки електронного
посібника і той факт, що досить проблематичним є
питання забезпечення спеціальних технічних дисциплін необхідною літературою і методичними вказівками. Це зв'язано не тільки з недостатнім фінансуванням, але, найчастіше, і з відсутністю виданих сучасних підручників і посібників, як таких. Крім того, невідповідність між обсягом знань, що повинний засвоїти студент, і часом, що відводиться на цю роботу,
змушує викладачів шукати нові методи роботи, що
дозволили б уникнути зниження якості підготовки
фахівців.
Одним з можливих рішень даної проблеми є розробка і використання в навчальному процесі комп'ю-

теризованих інформаційно-методичних комплексів
для професійно-орієнтованих і спеціальних навчальних дисциплін [4, 5]. Ці комплекси дозволяють здійснити нові підходи до організації навчального процесу,
вирішити цілком визначені задачі в процесі підготовки і формування фахівця, прищеплювати студентам
навички самостійної роботи, розвивати в них наочнообразне мислення, роблячи акцент на причиннонаслідкових зв'язках досліджуваних об'єктів і процесів. Із розвитком дистанційної освіти, подібні комплекси незамінні, оскільки всі матеріали з навчальної
дисципліни поєднані та мають зрозумілі зв’язки, які
реалізовані за допомогою функції гіперпосилань. Таким чином, актуальною є задача розробки та реалізації такого електронного інформаційно-навчального
комплексу, що забезпечить вирішення зазначених
проблем.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З
широким розповсюдженням комп’ютерних технологій в промисловості, підвищується потреба в спеціалістах, що мають:
 на базі вимог до системи та характеристик сучасних операційних систем вміти вибирати типи та
версії операційних систем для серверів та робочих
станцій з використанням аналізу параметрів безпеки,
вимог до надійності структури мережі, апаратної платформи на етапі технічного проектування;
 на базі організаційно-функціональної структури системи управління, типу та версії операційної
системи вміти виконувати адміністрування операційної системи автоматизованого робочого місця, сервера та дворангової мережі з використанням консолі
адміністратора на основі принципів адміністрування
локальних мереж;
 оптимізовувати запити до баз даних сервером в
умовах проектування запитів з мінімальним часом їх
виконання за допомогою програмних засобів систем
управління базами даних (СУБД);
 на базі конкретної архітектури обчислювальної
системи та типу операційної системи вміти розробля-
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ти системне програмне забезпечення (драйвери) для
інтегрованої роботи програмно-апаратного комплексу
за допомогою стандартних моделей, з використанням
засобів розробки програмного забезпечення;
 на базі вимог до комп’ютеризованих систем
управління, сформованих за результатами аналізу
динамічного об’єкту управління, вміти розробляти
операційні системи реального часу для мікроконтролерів з використанням спеціалізованих інструментальних засобів та інш.
Відповідні фахівці готуються за напрямом
6.050201 «Системна інженерія» вивчаючи навчальну
дисципліну «Операційні системи промислових
комп’ютеризованих систем управління (ОСПКСУ)».Дисципліна завершує цикл дисциплін, що вивчають практичні питання схемотехніки складних
систем керування технологічним обладнанням та розробки і складання програмного забезпечення, що обслуговує сумісну роботу їх інформаційних засобів.
Мета вивчення дисципліни – освоєння принципів системного підходу, складання та аналізу технічного завдання на проект, який виконується, розробка пакету
конструкторської документації, формалізація задач
проектування керуючих пристроїв та інтерфейсних
засобів, вибір конфігурації системи управління.
Відповідно до структури дисципліни та вимог при
її підготовці, було розроблено структурну схему інформаційного-навчального комплексу, яка наведена
на рис. 1.

Page Maker. Web Page Maker – це дуже простий і зручний інструмент для створення веб-сторінки. З його
допомогою можливо створити різну по складності
Інтернет сторінку, з зображенням, музикою, текстом і
відео. Віртуальний комплекс створювався з використанням технологій гіперпосилань для створення швидких і зручних переходів від тематики до безпосереднього опису, від списку літератури до обраної книги в
електронному варіанті, також є можливість використовувати в комплексі динамічні моделі, відео- і аудіоматеріали.
Розробка структури сайту є необхідним заходом
для зручної навігації, переходу, пошуку інформації по
сайту. Гарно структурований сайт є успішним в подальшому заохочені користувачів. Структура розроблюваного сайту повторює структуру інформаційнонавчального комплексу дисципліни ОСПКСУ (рис. 1)
та забезпечує взаємозв’язок усіх основних підрозділів.
Головна сторінка сайту представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Навчально-методичний комплекс
дисципліни ОСПКСУ

Рисунок 1 – Структурна схема
інформаційно-навчального комплексу дисципліни

Використовуючи вкладки меню, студент має можливість переглядати розділи комплексу, відповідно до
структури (рис.1). Завдяки використанню гіперпосилань легка, зручна і зрозуміла навігація, що відображається елементами швидкого переходу.
Для перевірки засвоєногоматеріалу в комплексі
реалізовано систему тестування (рис. 3), що дозволяє
визначити рівень отриманихзнань студентами.

До основних можливостей та вимог, які ставляться
перед віртуальним комплексом навчальної дисципліни – є вимоги до електронного навчального посібника: відповідність нормам дисципліни;доступність викладеного матеріалу;можливість самооцінки студентів;можливості розширюваності та модернізації.Для
забезпечення перелічених вимог та з метою легкого
доступу до системи через мережу Інтернет, було реалізовано систему у вигляді Інтернет сторінки з логічними зв’язками та переходами по розділам.
Для розробки комплексу обрана програма Web
Рисунок 3 – Сторінка тестування
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Для детальної перевірки, тести можна пройти після кожної лекції, лабораторної, а для загальної оцінки ще й після теоретичного курсу. Зручне проходження тестування, забезпечується наданням користувачу інформації щодо правил проходження тесту,
що надає можливість акцентувати свою увагу саме
на матеріалі та запитаннях. При розробці тестових
завдань було дотримано рекомендацій до їх складання [5].
Після проходження кожного тесту користувачу
надається інформація з результатами тестування,
переглянувши які, можна оцінити свої знання та за
необхідності пройти тест повторно.
ВИСНОВКИ. Для забезпечення якості та успішності навчання розроблено навчальну систему, яка
може застосовуватисядля денної, заочної та дистанційної форм навчання, містить усі компоненти для
вивчення дисциплінита дає змогу студенту самому
контролювати процес навчання та отримати необхідні знання й навички. Однією з особливостей комплексу є те, що після вивчення будь-якої теми чи
виконання лабораторної роботи, одразу існує можливість самостійно перевірити здобуті знання. Реалізація функції проходження навчання за даним
комплексом у мережі Інтернет без додаткового
встановлення програм та додатків, дає можливість
збільшити аудиторію слухачів за рахунок їх незалежності від навчального закладу.
Використання у навчальному процесі таких сис-

тем дозволить підвищити якість підготовки фахівців
за рахунок структурно розміщеного матеріалу, змістовно розроблених завдань, можливості перевірки
набутих знань в будь який момент.
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INTERNET TECHNOLOGIES USING AT STUDYING OF THE OPERATING SYSTEMS
OF INDUSTRIAL COMPUTERIZED CONTROL SYSTEMS
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Expediency and necessity of introduction of electronic textbooks into the education system, especially in distance education is proved. The computerized information-methodical complex on discipline "Operating system of industrial computerized systems" with remote access via the Internet is designed and implemented. According to the structure of the discipline
thescheme of the complex, which is implemented on the basis of hyperlinks and logical connections between the main sectionis elaborated. Thetesting subsystem, which allows you to configure the system, select the subject of questions and save
the results is implemented in order to self-test the students acquired knowledge.
Key words: operating system, e-learning, Internet, testing.
REFERENCES
1. Kanavo, V.A. (2004), "Internettechnologiesineducation", Pedagogicheskaya nauka i praktika: problemy i
perspektivy, IOO MON RF, Moscow, no. 1, pp. 73–79.(in
Russian)
2. Kademija, M.Yu. (2014), "Moderneducationaltechnologyadulteducation", Teorija i praktyka upravlinnja
social'nymy systemamy, Kharkiv, no. 2,pp. 11–17.
(in Ukrainian)
3. Anderson, T. and Elloumi, F. (2004), "Theory and
Practice of O-line Learning", Athabasca University, Canada. (in English)

4. Zhamankarin, М.М. and Imanbaeva, D.N (2015),
"Distant technologies in education as a means of expanding the information educational space", Molodoyuchenyy,
no. 4, pp. 173–175.(in Russian)
5. Nosach,E.V. (2013), "Computerizedtrainingsystemfordiscipline "Operatingsystemsindustrialcomputerizedcontrolsystems", Inzhenerni ta osvitni tekhnologii' v
elektrotekhnichnykh i komp’juternykh systemakh, КrNU,
Kremenchuk, Vol. 4, no. 4, pp. 20–30, available at:
http://eetecs.kdu.edu.ua

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
192

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Є. В. Бурдільна, Е. Валле, 2015
Бурдільна Євгенія Володимирівна,
ст. викладач кафедри «Системи
автоматичного управління та електропривод»,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського,
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук
39600, Україна
Тел.: +38(05366) 3-11-47.
E-mail: evburdilnaya@gmail.com

BurdilnaYevgeniya Volodymyrivna,
Senior Lecturerof Automatic Control Systems
and Electric Drive Department,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University,
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk,
39600, Ukraine
Tel.: +38(05366) 3-11-47.
E-mail: evburdilnaya@gmail.com

Валле Енріке,
JJ Transportes Lda,
вул. Рю де Наконджо, 262, м. Бейра,
Мозамбик
E-mail: http://www.jjafrica.com/about.php

Valle Henrique,
JJ Transportes Lda,
vul. Riu de Nakondzho, 262, Beira,
Mozambique
E-mail: http://www.jjafrica.com/about.php

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
193

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Л. П. Максимова, 2015
УДК: 378.146
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Л. П. Максимова
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Воїнів інтернаціоналістів, 6А, м. Кременчук, 39622, Україна. Е-mail: lpmax@meta.ua
Обґрунтовано можливість впровадження в навчальний процес закладів освіти хмарних технологій. Описані
моделі розгортання хмарних технологій, які використовуються в освіті. Проведено огляд базових моделей хмарних технологій, які впроваджуються у освітній простір. Представлені основні онлайнові сервіси для організації навчального процесу, які пропонується компаніями Google і Microsoft для навчальних закладів. Виділені
основні переваги та основні стримуючі фактори впровадження в навчальний процес хмарних технологій. Визначені основні напрями використання хмарних технологій з точки зору педагогічної науки для викладачів та
студентів, ІТ-персоналу та самого вищого навчального закладу. Окреслені педагогічні умови ефективного використання хмарних технологій які впливають на особистісний та процесуальний аспекти педагогічної системи.
Ключові слова: хмарні технології, педагогічні умови, ресурсно-орієнтоване навчання.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Кожний історичний
етап розвитку суспільства супроводжують фактори,
які визначають напрями його розвитку. Домінуючими чинниками розвитку суспільства на початку ХХІ
сторіччя є рівень і характер соціальної комунікації,
техніка і технологія інформаційно-обмінних
процесів.
Інформатизація суспільства передбачає випереджувальну інформатизацію галузі науки і освіти, де
в основному формується когнітивний, кадровий і
науково-технічний фундамент самої інформатизації
як процесу і соціально-економічного явища, закладається майбутнє досягнень і розвитку суспільства в
цілому.
Швидке оновлення обчислювальної техніки та
програмного забезпечення стало передумовою впровадження в діяльність ВНЗ «хмарних технологій», які
забезпечують користувачам Інтернету доступ до
комп’ютерних ресурсів сервера і використання його
програмного забезпечення в On-line режимі.
Мета роботи: з'ясувати напрями та педагогічні
умови використання хмарних технологій в освіті.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Хмара – це нова технологія використання серверних
ресурсів, що допомагає задіяти всю доступну потужність процесорів і об'єм оперативної пам'яті, розділяючи їх між різними незалежними завданнями.
Сьогодні існує три базових моделі надання хмарних сервісів:
програмне забезпечення (ПО) як сервіс
(Software as a Service (SaaS) – модель надання хмарних сервісів, при якій користувач використовує
програмне забезпечення постачальника, запущене
в хмарній інфраструктурі, які доступні користувачу
за допомогою web-інтерфейсу або інтерфейсу програми;
платформа як сервіс (Platform as a Service
(PaaS)) – модель надання хмарних сервісів, при якій
користувач отримує доступ до використання програмної платформи: операційних систем, систем
керування базами даних, прикладного програмного
забезпечення його розробки та тестування;
інфраструктура як сервіс (Infrastructure as
a Service (IaaS)) – модель надання хмарних сервісів,

при якій користувач отримує можливість управляти
засобами обробки та збереження та іншим обчислювальним ресурсам (віртуальним серверам та мереженої інфраструктури), на яких він може самостійно встановлювати операційну систему та пригладні програми.
Найчастіше в навчальних закладах використовують модель хмари «програмне забезпечення як
сервіс» (SaaS).
Прикладом використання хмарних технологій в
освіті є особові кабінети для студентів та викладачів, електроні щоденники та журнали, інтерактивна
приймальня, тематичні форуми та інше.
Виділяють чотири моделі розгортання хмарних
технологій, які використовуються в освіті [1]: корпоративна (створюються і контролюються однією
організацією, доступ до ресурсів таких хмар обмежується працівниками установи), загальнодоступна
(передбачає спільне використання платформ кількома організаціями, управління такою хмарою здійснює зовнішній провайдер, наприклад, Amazon EC2,
GoogleApps, Salesforce), групова (організації спільно
використовують хмарні сервіси провайдера), гібридна (передбачає поєднання кількох моделей).
Сьогодні для організації навчального процесу в
сфері «хмарних» сервісів є компанії Microsoft, яка
пропонує відповідні рішення замовникам за допомогою Microsoft Online Services та платформи Windows
Azu та Apps Education Edition від Google, які надають хмари і програмне забезпечення (SaaS) школам,
коледжам і університетам на безкоштовній основі.
Головними перевагами застосування технології
хмарних технологій для вищого навчального закладу є: скорочення витрат на придбання та обслуговування комп'ютерного обладнання; можливість
організації віртуальних класів та лабораторій; передача
деяких
функцій
з
інформаційнотехнологічного обслуговування вищого навчального закладу хмарному провайдеру (аутсорсинг); скорочення витрат на програмне забезпечення та гарантія його ліцензійної чистоти; резервне копіювання
великих масивів навчально-методичних матеріалів
та можливість швидкого створювання, адаптації та
тиражувати навчальних матеріалів; реалізація вір-
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туальної взаємодії між студентом та викладачем;
можливість навчання студентів у любий час у будьякий час і в будь-якому місці, де є Інтернет.
Основними стримуючими факторами на шляху
розвитку хмарних технологій в освітньому середовищі є необхідність постійного підключення до
мережі Інтернет, проблеми з перенесенням програмного забезпечення закладу освіти в хмару, безпека
даних та недосконалість законодавчої бази, що визначає права та обов'язки сторін.
Досліджуючи педагогічні аспекти використання
хмарних обчислень, Н. Морзе та О. Кузьмінська
бачать їх застосування у ВНЗ у таких аспектах [2]:
− для користувачів (викладачі, студенти): персональний набір програмного забезпечення залежно
від спеціалізації, курсу і т.д., збереження персональних даних значних обсягів – незалежність від
пристрою, мобільність;
− для ІТ-персоналу: централізація та гнучкість
управління, мінімізація потреби в обслуговуванні,
економія коштів на придбання нового обладнання,
гнучкість у розгортанні нових систем;
− для ВНЗ: персональне середовище студента
протягом всього терміну навчання, доступ до власного середовища з будь-якого місця у будь-який
час, мобільність та збереження сеансу (Hot
Desking), автоматичний розподіл пакетів програмного забезпечення відповідно до навчальних планів,
наукових потреб тощо.
Ефективне використання хмарних технологій в
навчальному процесі можливо за дотримання певних педагогічних умов. Дефініція "педагогічні умови" трактується науковцями як: форми, методи, педагогічні прийоми та організаційні засоби здійснення процесу навчання (О. Пєхота [3] та ін.); умови та
обставини, необхідні для перебігу педагогічного
процесу (Є. Ганін [4], А. Семенова [5] та ін.); умови,
що забезпечують продуктивний і якісний процес
професійної підготовки відповідно до вимог ринку
праці (О. Тинкалюк [6] та ін.).
Педагогічні умови будучи компонентом педагогічної системи, впливають на особистісний та процесуальний аспекти цієї системи та забезпечують її
ефективне функціонування та розвиток.
Особистісна група педагогічних умов зумовлює
врахування інтересів, потреб, вікових та індивідуальних особливостей студентів та викладачів, здатність до самостійної навчальної та пізнавальної діяльності, здатність до емпіричних методів пізнання.
З точки зору методики навчання та технологій
навчання педагогічні умови повинні забезпечувати
використання активних форм навчання, педагогічного моделювання, евристичних та дослідницьких
методів, міжпредметну інтеграцію знань, використання технологій диференційованого навчання, проблемного навчання, дистанційного навчання, модульного навчання, особистісно-орієнтованого навчання, враховуючи доступ студентів до хмарних
сервісів.
Можливості хмарних сервісів дозволяють виок-

ремити хмарні технології як педагогічну технологію
ресурсно-орієнтованого навчання, яка є однією із
сучасних
педагогічних
інновацій.
Ресурсноорієнтоване навчання спрямоване не тільки на засвоєння знань і набуття практичних навичок, але і
на тренінг здібностей самостійного й активного навчання, використовуючи в тому числі і сучасні інформаційні технології, ресурси єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу.
ВИСНОВКИ. Отже, хмарні технології є новим
способом організації навчального процесу та альтернативою традиційним методам організації навчального процесу, створює можливість для персонального навчання, колективного викладання та інтерактивних занять. Основною перевагою використання хмарних технологій в освіті, це не тільки зниження витрати на придбання необхідного програмного забезпечення, ефективність і підвищення якість
освітнього процесу, а також підготує учнів та студентів до життя в сучасному інформаційному суспільстві. Створення єдиного інформаційного середовища
вищого навчального закладу, побудованої із застосуванням хмарних технологій, дозволить дати студентам сучасну, затребувану освіту, що забезпечить їх
конкурентоспроможність на ринку праці, забезпечить
підвищення ефективності функціонування і розвитку
вищого навчального закладу в цілому.
Функціональні можливості хмарних сервісів дозволяють виокремити хмарні технології як педагогічну технологію ресурсно-орієнтованого навчання
(РОН), яка являє собою функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в часі і в просторі і веде
до намічених результатів, дозволяє поєднувати традиційне навчання з навчанням в режимі On-line.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF USING CLOUD TECHNOLOGY IN EDUCATION
L. Maksymova
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Voyiniv Internationalistiv, 6А, Krementchuk, 39622, Ukraine. E-mail: lpmax@meta.ua
The possibility of introduction in educational process of educational institutions of cloud technologies. Described
models deploy cloud technologies used in education. The review of basic models of cloud technologies implemented in
the educational space. The basic online services for the educational process, which is offered by Google and Microsoft
for educational institutions. The basic advantages and key constraints in the implementation of the learning process of
cloud technologies. The main uses of cloud technologies in terms of pedagogy for teachers and students, the IT staff of
the university. Designated pedagogical conditions of efficient use of cloud technologies that affect personal and
procedural aspects of the educational system.
Keywords: cloud technology, pedagogical conditions, resource-based learning.
kommunikatsyonnykh tekhnologiy dlya samoobrazovaniya budushchykh uchyteley [Pedagogical conditions of
use of modern information and communication
technologies for self-education of future teachers],
available
at:
http://ito.edu.ru/2003/VII/VII–0–
1673.html. (in Russian)
5. Semenova, A.V. (2011), "Modern educational
space: Postnonclassical view", Zbirnyk naukovykh prats
Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi
sluzhby Ukrainy, Vol. 61, pp. 88–92. (in Ukrainian)
6. Tynkalyuk, O.V. (2014), "Pedagogical conditions
of formation of future economists to professional
foreign language communication", Abstrakt of Cand.
Sci. dissertation, 13.00.04, Ternop. nats. ped. un–t im.
V. Hnatiuka, Ternopil. (in Ukrainian)

REFERENCES
1. Oleksyuk, V.P. (2014), "The introduction of cloud
computing technologies as components of the IT
component Universities", Iformatsiyni tekhnologiyi i
zasoby navchannya, Vol. 41, no. 3, pp. 256–267.
(in Ukrainian)
2. Morze, N.V. and Kuzminska, O.G. (2011), "Pedagogical aspects of cloud computing", Informatsiyni
tekhnologiyi v osviti, Vol. 9, pp. 20–29. (in Ukrainian)
3. Pyekhota, O.M., Kiktenko, A.Z. and Lyubarska O.M. Osvitni tekhnologiyi: navch.-metod. posib.
[Educational technology: Teach method. guidances],
A.S.K., Kiev. (in Ukrainian)
4. Ganyn, E.A. Pedagogicheskiye usloviya
ispolzovaniya sovremennykh informatsyonnykh i

Максимова Лариса Петрівна,
аспірант кафедри психології, педагогіки
та філософії,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
вул. Воїнів інтернаціоналістів, 6А,
м. Кременчук, 39622, Україна
Тел.: (+38066)7054160
Е-mail: lpmax@meta.ua

Maksymova Larysa Petrivna,
aspirant kafedry psykholohii, pedahohiky ta
filosofii,
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University,
vul. Voyiniv Internationalistiv, 6А,
Krementchuk, 39622, Ukraine
Tel.: (+38066)7054160
E-mail: lpmax@meta.ua
.

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі
196

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 3 (11).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© І. С. Ануріна, 2015
УДК 378
ЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТНОСТІ
І. С. Ануріна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: office@kdu.edu.ua.
Розглядається важливість використання інформаційних технологій у формування перекладацької компетентності майбутніх філологів. Оскільки глобалізація та інтеграція України в європейську та світову спільноти
вимагає пошуку новітніх підходів до підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах, і вони стануть
представниками нашої країни на міжнародній арені, окрему увагу автор приділяє організації навчального процесу, визначенню виду аудиторних занять та наповненню навчальної дисципліни, які повинні формуватися з
урахуванням досвіду закордонних вищих навчальних закладів, де оволодіння інформаційними технологіями та
спеціалізованим програмним забезпечення вже стало невід’ємною складовою професійної компетенції висококваліфікованих спеціалістів. Робиться огляд комп’ютерних систем перекладу та доцільності їх використання у
професійній діяльності, аналізується роль ІТ у буденних проблемах, з якими стикають письмові та усні перекладачі, наголошується на необхідності вивчення програм автоматизованого машинного перекладу студентами
філологічних спеціальностей. Обґрунтовується твердження, що тільки всебічно розвинутий фахівець з вищою
освітою буде конкурентоспроможним як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці, який постійно
підвищує вимоги до професійної підготовки спеціалістів.
Ключові слова: інформаційні технології, перекладацька компетенція, глобалізація, комп’ютерні системи
перекладу.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах
модернізації вищої освіти в Україні, зумовленої
процесами в європейських країнах, актуалізується
потреба в підготовці фахівців до роботи в інформаційному суспільстві. Розвиток міжнародних політичних, економічних та культурних зв’язків з іншими країнами суттєво підвищує значущість перекладачів, які є представниками нашої держави на міжнародній арені. Пожвавлення процесів глобалізації,
а також рух України до європейської та світової
інтеграції змушують освітян шукати нові, досконаліші підходи й технології професійної підготовки
перекладачів, які зможуть забезпечити досягнення
високих результатів у їхній професійній діяльності,
посилює увагу до різних аспектів їхньої фахової
підготовки, що зумовлює актуальність пропонованого дослідження. Зважаючи на зазначене вище,
метою є встановлення особливостей підготовки
майбутніх перекладачів до умов сучасного ринку
праці шляхом навчання їх інформаційним технологіям; визначення виду аудиторних занять та наповнення навчальних дисциплін «Комп’ютерні системи
перекладу» та «Сучасні інформаційні технології в
перекладі».
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Традиційно інформаційні технології застосовувалися під час вивчення технічних дисциплін, але в сучасних умовах інформаційного суспільства очевидною стала потреба в підготовці нових фахівцівгуманітаріїв, які були б здатні використовувати
інформаційні технології під час навчання та в майбутній професійній діяльності, для самоосвіти, самовдосконалення та подальшого професійного зростання [5]. Сучасна концепція вищої професійної

освіти передбачає формування у студентів готовності до здійснення професійної діяльності в умовах
інформатизації освіти. На думку О. М. Пєхоти, технології повинні стати для студента засобом, який
полегшує процес здобуття нових знань і вмінь. Сучасні потужні комп’ютери й засоби зв’язку дозволяють швидко знаходити, передавати й обробляти
необхідну інформацію. Тому, наголошує автор,
«необхідно вміти користуватися цими засобами,
тобто
володіти
відповідними
технологіями»
[6].
Як показує аналіз багатьох вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних джерел, концепція перекладацької освіти ґрунтується на компетентнісному підході в навчанні майбутніх фахівців. Науковці
погоджуються, що формування професійної компетенції перекладача повинне бути спрямоване на
забезпечення ним таких основних функцій: письмової та (або) усної комунікації в різних (або певних)
сферах суспільної діяльності; застосування сучасних
методів збору та обробки інформації, використання
глобальних інформаційних мереж, автоматизованих
пошукових систем, електронних баз даних, глосаріїв
та довідників; проведення наукових досліджень у
сфері професійної діяльності [4]. Фахівець повинен
бути ерудованим, мати розвинену культуру мислення, уміти зрозуміло, чітко й логічно висловлюватися
в усній та письмовій формах, мати організаційні
здібності, бути здатним до самонавчання.
Останнім часом розповсюдження набули два різновиди комп’ютерних систем перекладу: 1) системи
автоматичного перекладу, які можна використовувати в ролі чернетки для розуміння основного змісту
тексту; 2) системи автоматизованого перекладу, які
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дають змогу редагувати вихідний текст за допомогою наявних інструментів, формуючи таким чином
власну базу перекладів та термінологічні словники.
Для випускника дуже важливо (поряд з базовими
знаннями про теорію й практику перекладу) одержати знання про існуючі програмні засоби для оптимізації роботи з письмовими перекладами, адже
сьогодні вміння перекладача працювати із системами автоматизованого перекладу є немаловажною
умовою його успішного працевлаштування. Ключову роль в освоєнні нових дисциплін повинні зіграти
лабораторні заняття [2, c. 21–23].
Беручи до уваги стійке зростання обсягів перекладів, пов’язаних з інформаційними технологіями,
перекладацьким та комп'ютерним компаніям доводиться мати справу не тільки з підготовкою документації, але й з локалізацією програмного забезпечення, тобто з перекладом ресурсів, що мають розширення .exe і .dll з подальшим тестуванням програмного забезпечення [1]. Тому в курс підготовки
майбутніх перекладачів необхідно включити розділ,
присвячений локалізації. У цій області поки немає
загальновизнаного стандарту – на відміну від сфери
TM, де таким стандартом є Trados.
Зважаючи на все, зазначене вище, підтримуємо
твердження Н. Іваницької [3], що використання
сучасних інформаційних технологій у формуванні
перекладацької компетенції дає змогу розв’язувати
такі завдання навчального процесу як активізація
навчальної діяльності студента, реалізація індивідуального навчання, економія навчального часу, контрольованості результатів, використання кращого
світового педагогічного досвіду, створення умов для
практичного застосування знань і навичок.
ВИСНОВКИ. Використання сучасних інформаційних технологій у формуванні перекладацької

компетенції дає змогу активізувати навчальну діяльність студента, використовувати кращий світовий
педагогічний досвід, створювати умови для практичного використання знань і навичок. Інформаційні
технології допомагають ефективно реалізовувати
такі дидактичні принципи лінгвістичної освіти як
науковість, доступність, наочність, автономність.
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KNOWLEDGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS INSEPARABLE CONSTITUENT
OF TRANSLATION COMPETENCE
I. S. Anurina
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: office@kdu.edu.ua.
This article deals with defining the importance of using information technologies in the translation competence formation. Globalization and integration of Ukraine into European and international society requires searching for up-todate approaches to training future translators/interpreters in higher educational establishments since it is they who will
represent our country on the international arena. This is the reason for paying special attention to organization of the
training process, determination of the kinds of classes and structure of the study discipline which should be formed with
taking into consideration the experience of foreign higher educational institutions where mastering information technologies and specialized software has already become a constituent part of the professional competence of highly educated
specialists. The author reviews computer translation systems and reasonability of their use in professional activity, analyses the role of IT in everyday challenges faced by translators and interpreters, emphasizes the necessity of studying
computer aided translation programs by undergraduates in the field of translation. Thus only all-round developed specialist with higher education will be competitive both on the domestic and international labour market which is continuously enhancing requirements to the professionalism of specialists.
Key words: information technologies, translation competence, globalization, computer translation systems.
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УДК 004.738.5:378.385
ПОРТФЕЛЬ WEB-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
М. Ю. Мартиненко
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: kdu@kdu.edu.ua
Розглянуто портфель WEB-ресурсів як електронний навчально-методичний ресурс, який складається з певного набору елементів та дозволяє зробити процес самостійної роботи студента більш цікавим та динамічним, а
великий обсяг навчальної інформації більш структурованим та доступним. Змістом портфелю WEB-ресурсів
визначено робочу програму з навчальної дисципліни в електронному варіанті, методичні вказівки, електронні
підручники та посібники, лабораторні роботи, ділові ігри, тренажери з віддаленим доступом, електронні бібліотеки та/або посилання на них, завдання для проведення контролю та самоконтролю, завдання до заліку або іспиту, Інтернет посилання на навчальний та довідковий матеріал, електронні словники.
Ключові слова:самостійна робота студентів,портфель WEB-ресурсів, професійна підготовка
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним з основних
завдань вищих навчальних закладів є підготовка
фахівців нової генерації, які, мають широкий світогляд, вміють самостійно аналізувати події, бачити
довгострокову економічну перспективу, суть соціально-економічних процесів, постійно сприймати
велику кількість інформації, орієнтуватися на самостійне з’ясування об’єктивно необхідних подій та
явищ. Самостійна робота стає невід’ємним компонентом професійної підготовки сучасних фахівців,
високий рівень культури самостійної роботи значною мірою впливає на якість професійної компетентності майбутнього фахівця. Одним з основних завдань викладача в процесі організації ефективної
самостійної роботи студентів є створення навчального інформаційного середовища (портфель WEBресурсів), яке надає найкращі можливості студентам
для отримання знань самостійно.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Слід зазначити, що в сфері освіти загострився інтерес до такої технології як „портфоліо”, яке ототожнюють поняттю „портфель” студента. Портфоліо –
це комплект документів, самостійно виконаних студентом, і в той же час інструмент самооцінки власної пізнавальної діяльності та творчої праці [1]. Технологія портфоліо широко розповсюджена і є загальноприйнятою у Великій Британії, США, Канаді. У
Росії сучасний стан та проблеми використання
портфоліо активно досліджують науковці Є. Полат,
Т. Новикова, О. Смолянінова, А. Скорнякова, О.
Шевченко, Н. Остражкова та ін. Слід відзначити
вітчизняних авторів Ю. Божко, В. Бублик, М. Глибовець, О. Корень, В. Денькович, які досліджують
проблеми використання портфоліо в умовах вищої
освіти України.
В рамках нашого дослідження, портфель WEBресурсів визначено як електронний навчальнометодичний ресурс, який складається з наступних
складових: робоча програма з навчальної дисципліни, методичні вказівки щодо проведення аудиторних практичних та самостійний робіт, електронні
посібники, ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх використання, електронні бібліотеки
та/або посилання на них, завдання для проведення
контролю та самоконтролю, список запитань до за-

ліку або іспиту, Інтернет посилання на навчальний
та довідковий матеріал, електронні словники, тощо.
Складовою частиною такого навчального середовища є як студент, так і викладач, їх взаємодія
відбувається за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів. Для ефективного використання
портфелю WEB-ресурсів в сучасних умовах актуальним є уміння викладачів створювати власні навчально-методичні матеріали на базі існуючих медіа
продуктів навчального призначення. Варто зазначити, що викладачеві необхідно враховувати психолого-педагогічні можливості та особливості використання медіа в навчально-виховному процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, до яких професор Т. Поясок [2] відносить наступні:
–
покращення
сприйняття
та
запам’ятовування матеріалу завдяки створенню оптимальних функціональних засобів, які збільшують
здатність мозку до засвоєння інформації;
–
активізація нових можливостей для реалізації дидактичного принципу наочності;
–
збільшені ергономічні вимоги до учбових
матеріалів;
–
орієнтир на індивідуалізацію навчання в
рамках навчально-виховного процесу;
–
використання виховних можливостей медіа;
–
формування у студентів пізнавальних мотивів.
Для створення та розміщення портфелю WEBресурсів доцільно використовувати наступні середовища:
1) Інтернет середовища та портали на рівнях вищого навчального закладу, деканату, кафедри тощо;
2) хмарні технології: приватна хмара – це інфраструктура, яка призначена для використання виключно однією організацією; публічна хмара призначена для вільного використання широким загалом;
громадська хмара призначена для використання
конкретною спільнотою споживачів; гібридна хмара
складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур, які залишаються унікальними сутностями, але з’єднанні між собою стандартизованими
або приватними технологіями, що уможливлюють
переносимість даних та прикладних програм.
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Хмарні технології мають ряд переваг: не потрібні потужні комп'ютери, менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне
оновлення; відсутність піратства, необмежений
обсяг збереження даних, доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця, забезпечення захисту даних від втрат та виконання
багатьох видів навчальної діяльності, контролю і
оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища, економія коштів на утримання
технічних фахівців;
3) соціальні мережі (Facebook, Twitter, Однокласники, ВКонтакте, Мой Мир, Живий Журнал) –
Інтернет середовище, що дозволяє не лише спілкуватись, а й може слугувати платформою для самостійного навчального процесу з використанням дистанційних інформаційно-комуникативних технологій;
4) http://blogger.com – Інтернет-ресурс, на якому
можуть розташовуватися блоги користувачів. Призначений для збірки матеріалів у єдиний Інтернетресурс, розміщення інформації в мережі Інтернет,
організації зворотного зв'язку з відвідувачами;
5) http://www.youtube.com/ – on-line сервіс для
перегляду і розміщення відеоматеріалів та відеофрагментів;
6) https://docs.google.com – on-line офіс, що
включає в себе текстовий, табличний процесор і
сервіс для створення презентацій, а також Інтернет-

сервіс для зберігання файлів з функціями файлообміну, інструкцій, пам'яток для організації роботи зі
студентами, публікації, матеріали виступів на конкурсах, олімпіадах та інше.
ВИСНОВКИ. Портфель WEB-ресурсів дозволяє
зробити самостійну роботу більш цікавою та динамічною, а великий обсяг навчальної інформації
більш доступним. Головною перевагою портфелю
WEB-ресурсів є гнучкість, можливість налаштування на різні методи навчання, а також можливість індивідуальної реакції на потреби певної академічної групи та кожного окремого студента. Важливим у процесі формування та упорядкування
портфелю WEB-ресурсів є сукупність та поєднання
сучасних засобів, методів та технологій навчання.
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The task of the paper is to determine the portfolio of WEB-resources as an e-teaching resource that consists of a
specific set of elements and makes the students’ independent learning process more interesting and dynamic. Large
amount of educational information due to this technology becomes more structured and affordable. The content of portfolio of WEB-resources includes the following teaching and learning e-materials: curriculum documents, guidance, online tutorials and manuals, laboratory works, educational business games, training resources with a remote access, electronic libraries, tests, Internet links to educational and reference material, electronic dictionaries.
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УДК 37.02+378
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ
ХВИЛЬОВОЇ ОПТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
І. В. Сальник
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
вул. Шевченка, 1, м.Кіровоград, 25006, Україна. E-mail: mails@kspu.kr.ua
Однією з нерозв’язаних проблем, що пов’язані з реалізацією вимог стандартів фізичної освіти до природничої грамотності випускників, є проблема взаємозв’язків емпіричного та теоретичного методів дослідження в
процесі пізнавальної діяльності. Розв’язання цієї проблеми пов’язано з удосконаленням методів навчання, зокрема, засвоєння методів пізнання, розвиток вмінь пізнавальної діяльності. Провідна роль в цьому належить
навчальному фізичному експерименту, сучасною тенденцією розвитку якого є використання ІКТ. Значний методичний, практичний та світоглядний потенціал для розв’язання проблеми взаємозв’язку віртуального та реального експерименту у навчанні фізики має хвильова оптика. З метою перевірки розробленої нами моделі системи навчального експерименту було створене методичне та матеріально-технічне забезпечення її реалізації.
Таке забезпечення являє собою навчально-методичний комплекс з експериментального вивчення питань хвильової оптики, забезпечує реалізацію можливостей як реального, так й віртуального експерименту , відповідає
вимогам педагогічної синергетики, ергономіки та основним засадам сучасної парадигми освіти. Розглядається
реалізація нової моделі системи навчального фізичного експерименту старшої школи в процесі вивчення хвильової оптики.
Ключові слова: навчально-методичний комплекс, віртуальне та реальне, навчальний фізичний експеримент, хвильова оптика
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Найважливішою
умовою формування у учнів системи фізичних знань
є взаємопов’язане оволодіння емпіричною, теоретичною та практичною складовими курсу фізики.
Саме єдність чуттєвого з логічним, конкретного з
абстрактним допомагає розкрити істину, точніше
відобразити реальні зв’язки в природі. Здійснити
експериментальне дослідження можна тільки на
теоретичній основі, у зв’язку з чим експеримент
треба розглядати як єдність теорії і практики, що
веде до глибокого розкриття сутності фізичних
явищ.
Теорія та експеримент – дві сторони єдиного
процесу пізнання, зв’язок між якими має діалектичний характер. Важливою проблемою, що потребує
розв’язку є встановлення взаємозв’язків віртуального та реального в системі навчального фізичного
експерименту як основи формування цілісної системи фізичного знання на теоретичному та емпіричному рівнях вивчення навчального матеріалу учнями старшої профільної школи.
МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Однією із складових емпіричного знання є наукові
факти. Усі наукові факти, що вивчаються в школі
Р.В. Майєр поділив на три групи: ті, що можна експериментально встановити в повсякденному житті;
ті, що можуть бути встановлені експериментально
на уроці та ті, які не можна встановити експериментально в умовах школи [1]. Але учень повинен оволодіти якомога більшою кількістю фактів з метою
формування його мислення на більш високому науковому рівні.
Наш аналіз показав, що в старшій школі лише
22 % знань відносяться до повсякденного знання,
49,7 % – факти, що підтверджуються експериментально на уроці завдяки реальному експерименту,

28,3 % – факти, які вимагають експериментального
підтвердження, але в шкільних умовах це здійснити
виявляється неможливо.
Отже, старша школа вимагає поєднання різних
видів експерименту – віртуального та реального.
Такий висновок підтверджує також аналіз змісту
шкільного курсу фізики на предмет розподілу різного типу наукових фактів за темами. Аналіз дозволяє
стверджувати, що факти, які можуть бути встановленні в повсякденному житті переважають в процесі
вивчення механіки. Переважна більшість явищ,
процесів, законів та закономірностей, що можуть
бути експериментально встановленні в умовах школи вивчається в електродинаміці. Основну частину
системи знань квантової фізики складають наукові
теорії та факти, що не можуть бути встановлені
експериментально в умовах школи. Більш того, є
окремі теми шкільного курсу фізики, в яких практично зовсім відсутній емпіричний матеріал (загальні
відомості про рух, елементи теорії відносності).
Протягом всього курсу фізики кількість фундаментальних знань більша за кількість матеріалу прикладного змісту.
Можна констатувати той факт, що по мірі розвитку науки та розширення системи фізичних знань,
що вивчається в школі, буде зростати доля наукових
фактів саме третьої групи, а отже посилення ролі
віртуального експерименту.
Особливо вражають результати аналізу розділу
«Хвильова оптика». Але аналіз показує, що кількість оптичних явищ, процесів, законів, що вивчаються експериментально (52,8 %) практично однакова з тими, що не можуть бути дослідженні в експерименті на уроці та фактами з повсякденного
життя (27,2 % та 20 % відповідно), тобто такими, що
вивчаються суто теоретично.
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Якщо порівняти ці результати із загальними для
старшої школи, то буде помітно, що вони мало відрізняються за показниками. Це стало однією з причин, щоб обрати саме розділ «Хвильова оптика» для
реалізації висловлених нами теоретичних положень
та пропонованої моделі системі навчального фізичного експерименту старшої школи на основі взаємозв’язку віртуального та реального [2].
З іншого боку, розділ хвильової оптики є досить
цікавим з методичної точки, оскільки його емпіричний зміст суттєво не відрізняється на різних рівнях
вивчення (стандарту, академічному, профільному).
Це дозволяє використати методичні розробки як
варіативні в процесі вивчення фізики за різними
програмами.
З іншого боку, дана тем має значний практичний
потенціал, оскільки саме в процесі вивчення хвильових властивостей світла учні знайомляться із
основами спектрального аналізу, явищами інтерференції та дифракції, що мають своє втілення в різноманітних сучасних приладах не лише наукового
призначення (наприклад, голографія), будовою та
дією сучасного оптичного обладнання, повним внутрішнім відбиванням, що використовується при
побудові оптичних волокон, які створюють сучасний зв'язок, запроваджуються у комп’ютерній та
вимірювальній техніці, явищем поляризації, без
якого не можливе створення 3D зображень, з властивостями хвиль різного діапазону, які знайшли
практичне застосування (наприклад, інфрачервоне
випромінювання – тепловізори, ультрафіолетове
випромінювання – медицина) і т.д.
Ця тема має дуже важливе світоглядне значення,
оскільки під час її вивчення у учнів формуються
основи сучасної наукової картини світу на основі
уявлень про корпускулярно-хвильовий дуалізм світла, знайомства із фундаментальними дослідами, що
лежать в основі хвильової теорії світла (Юнга та
Френеля з інтерференції світла, Ньютона з дисперсії
світла, Ремера та Фізо по визначенню швидкості
світла) а також сучасними методами дослідження та
прояву хвильових властивостей світла.
Отже, вивчення хвильової оптики в старшій
школі має певні методичні особливості, які виділяють цю тему з поміж інших та повинні бути враховані в процесі її викладання відповідно до програм
різного рівня вивчення.
З метою матеріально-технічного забезпечення
проведення дослідження було створено навчальний
комплект для проведення реального навчального
експерименту «Оптична міні-лава» та цифровий
інформаційний комплект для методичного супроводу вивчення теми «Хвильова оптика», які входять до
складу єдиного навчально-методичного комплексу.
Зупинимося детальніше на комплекті для реального
експерименту.
В Україні розробкою комплектів обладнання та
навчально-методичних комплексів як для загальноосвітніх, так і для вищих навчальних закладів, за-

ймаються науковці Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України та його
наукових центрів, зокрема, наукового центру розробки засобів навчання, що працює на кафедрі фізики
та методики її викладання КДПУ ім. В. Винниченка
під керівництвом професора С.П. Величка. За роки
існування центру тут створена значна кількість обладнання, яке зараз широко використовується не
лише у вищих навчальних закладах, а й у загальноосвітніх школах України. Останні розробки пов’язані
з виготовленням комплектів, що відповідають усім
сучасним дидактичним вимогам. Серед них і комплект «Оптична міні-лава», розробка якого розпочата в 2008 році із створення відповідного обладнання
та переліку дослідів з ним
Комплект «Оптична міні-лава» призначений для
проведення демонстраційних дослідів та самостійних досліджень учнів (студентів) з геометричної та
хвильової оптики.
У процесі розробки конструкції комплекту автори керувались вимогами й нормами дидактики та
ергономіки, що визначені для навчального обладнання, а також обумовлені сучасними тенденціями в
розробці фізичних приладів: забезпечення універсальності навчального обладнання; можливість поєднання ряду приладів та елементів у вигляді набору;
забезпечення можливості розширення наявного
комплекту завдяки використанню традиційних навчальних приладів і побутового обладнання; забезпечення кількісних вимірювань в процесі проведення усіх видів навчального експерименту. Оптичні
елементи та оснащення підібрані таким чином, щоб
учні легко могли зібрати оптичні схеми та установки для вивчення будь-яких оптичних явищ. Комплект досить простий у використанні та доступний
по ціні для будь-якого навчального закладу.
Будова і характеристики конструктивних елементів деталей комплекту забезпечують мінімум витрат часу (5–10 хвилин) на виконання кожного досліду чи завдання. Відповідно, проведення будь-якої
роботи шкільного фізичного практикуму не потребує виділення двох академічних годин, що сприяє
розширенню програми і якісній реалізації профільного навчання фізики, побудованого на особистісно
орієнтованому підході до організації навчальновиховного процесу.
За рахунок використання такого комплекту в навчальному процесі учень має можливість самостійно
обирати спосіб проведення дослідження, а також
рівень його складності, що відповідає вимогам синергетики. Розроблені нами методики роботи з даним комплектом дозволяють вчителю диференціювати не лише процес проведення, а й оцінювання
лабораторної роботи, що проблематично у випадку
виконання учнями роботи за стандартною інструкцією.
Посилити синергетичний ефект та одночасно підвищити рівень теоретичного опанування фізичними знаннями в навчальному експерименті дозволяє
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використання комп’ютерної техніки. Наприклад,
запровадження комп’ютера для проведення обрахунків та оформлення звітності про виконання роботи,
дозволяє учням із не достатнім рівнем математичної
підготовки впоратися із завданням, показавши свої
експериментальні здібності та можливості та рівень
фізичних знань.
Доповненням до комплекту «Оптична міні – лава», що одночасно є складовою загального навчально-методичного комплекту є цифровий інформаційний комплект, до складу якого входять різноманітні
електронні засоби навчального призначення: колекції ілюстрацій (цифрові малюнки, анімації, фотоілюстрації й т.д.), презентації до уроків, що містять
віртуальні моделі демонстрацій явищ та процесів,
програмні продукти, спеціально призначені для
проведення віртуального фізичного експерименту в
школі (наприклад, ППЗ «Квазар-Мікро») та ін.

ВИСНОВКИ. Названі складові, таким чином, є
основою навчально-методичного комплексу з експериментального вивчення питань хвильової оптики, що охоплюють увесь розділ та відповідає вимогам педагогічної синергетики, ергономіки та основним засадам сучасної парадигми освіти. Описаний
комплекс успішно запроваджується протягом семи
років у процесі викладання фізики учнів Педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради.
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EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF EXPERIMENTAL STUDY
OF WAVE OPTICS IN HIGH SCHOOL
I. Salnyk
Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko
vul. Shevchenkа, 1, Kirovograd, 25006, Ukraine. E-mail: mails@kspu.kr.ua
One of the unsolved problems, which related with the implementation of the standards of physical education to the
knowledge of natural sciences of graduates, is a problem of interconnections of empirical and theoretical research methods in the cognitive activity. Solving this problem is due to the improvement of learning methods, in particular mastering the methods of cognition, development of skills of cognitive activity. The leading role in this belongs to learning
physical experiment, the modern trend of development of which is the use of ICT. Considerable methodical, practical
and ideological potential to solve the problem of the relationship of virtual and real experiment in learning physics has
wave optics. In order to test the model of system of educational experiment, that developed by us, was created methodical and logistical support of its implementation. This providing is an educational and methodical complex of experimental study of wave optics, it ensures the implementation of capabilities of real and virtual experiment, meets the requirements of the pedagogical synergy, ergonomics and the basic principles of modern paradigm of education. The article
considers the implementation of a new model of system of educational physical experiment in high school in the study
of wave optics.
Key words: educational and methodical complex, virtual and real, educational physical experiment, wave optics.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Д. В. Будянський
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна. E-mail: root@hnpu.edu.ua
Розглянуто актуальну освітню проблему сьогодення – розвиток риторичної культури сучасного викладача
вищого навчального закладу засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Автором доводиться думка
щодо ефективності використання сучасних засобів навчання у системі професійної діяльності викладача, і зокрема, в процесі розвитку його риторичної культури. Розглянуто зміст і функціональні можливості основних
інформаційно-комунікаційних технологій, які мають риторично-педагогічний потенціал. Це, зокрема,
комп’ютер, Інтернет (web-ресурси риторичного спрямування), on-line комунікації, відео-курси, електронні підручники тощо. На основі аналізу існуючих інформаційно-комунікаційних технологій зроблено висновок щодо
недостатнього забезпечення процесу розвитку риторичної культури цими засобами. Отже, підкреслюється думка щодо необхідності розробки та запровадження в освітню практику сучасних ВНЗ, адаптованих до потреб
викладачів, які прагнуть розвинути власні ораторські якості.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, риторична культура викладача ВНЗ.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі Україна перебуває в епіцентрі євроінтеграційних процесів, які
обумовлюють кардинальні зміни в усіх сферах суспільного життя. Вітчизняна освіта, як одна із пріоритетних галузей, також потребує нових підходів до
організації навчально-виховного процесу. Важливу
роль у підвищенні якості освіти відіграють педагогічні інновації, сучасні засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які забезпечують широкий доступ до освітніх послуг, підвищують рівень варіативності та інтерактивності освітнього процесу, сприяють оновленню змісту освіти
відповідно до запитів суспільства. Застосування інформаційних технологій збільшує дидактичні можливості, забезпечує наочність, аудіо та відео підтримку і контроль, стимулює розвиток нових форм і
методів навчання та виховання, що сприяє підвищенню рівня викладання, а, отже, і оптимізації освітньої системи в цілому.
На наш погляд, ІКТ можуть бути ефективно використані з метою розвитку риторичної культури викладача сучасного ВНЗ. Проте ця актуальна проблема
не достатньо висвітлена у науковій літературі. Отже,
аналіз існуючих на сьогодні інформаційнокомунікаційних технологій, які мають риторичнопедагогічний потенціал, є метою даного дослідження.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Риторична культура – це високий рівень оволодіння
риторичними знаннями, уміннями, навичками та
спосіб їх прояву в процесі ораторської діяльності;
інтегративна характеристика особистості, яка включає знання теорії та методики ораторського мистецтва, сукупність риторичних компетенцій, ціннісноорієнтованих норм риторичної діяльності та індивідуально-творчий стиль її реалізації. Ефективна професійна діяльність викладача можлива тільки за наявності і застосуванні на практиці всіх перерахованих вище параметрів. Від рівня риторичної культури

залежить імідж і авторитет викладача, не тільки як
компетентного і досвідченого лектора-оратора, педагога-майстра, але і висококультурної людини.
Розвиток риторичної культури викладача ВНЗ є
одним із важливих завдань сучасної вищої освіти,
розв’язання якого, на наш погляд, можливе перш за
все шляхом створення умов для практичного оволодіння риторичними знаннями та уміннями, вдосконалення існуючих методів, а також розробка засобів,
які дозволили б кожному виявити свою активність
та творчість в галузі ораторсько-викладацької діяльності. Реалізації цього завдання в повній мірі сприяють інформаційно-комунікаційні технології, які
забезпечують комфортне середовище навчання і
дають можливість організувати продуктивну самостійну діяльність кожного викладача.
Використання ІКТ в процесі розвитку риторичної культури дозволяє реалізувати особистісноорієнтований підхід, забезпечує індивідуалізацію і
диференціацію навчання з урахуванням нахилів педагогів, підвищує активність і мотивацію, сприяє
активізації творчого потенціалу.
Визначимо основні напрямки використання ІКТ в
процесі розвитку риторичної культури викладача ВНЗ:
1) використання комп’ютерної техніки в якості
засобу навчання та контролю за рівнем розвитку
риторичної культури викладачів ВНЗ;
2) розробка web-ресурсів, призначених для викладачів українських ВНЗ, які прагнуть вдосконалити свої ораторські якості (сайти, інтернет-спільноти,
групи у соціальних мережах). Інтернет, як найдоступніше на сьогодні джерело інформації, відкриває
для викладачів широкі перспективи щодо вдосконалення власних ораторських здібностей. У всесвітній
мережі з’являється велика кількість різноманітних
матеріалів для тих, хто вивчає ораторське мистецтво.
На основі моніторингу працюючих на сьогодні
інтернет-ресурсів риторичного спрямування ми
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з’ясували, що, наскільки нам відомо, наразі не існує
сайтів, орієнтованих на популяризацію здобутків
вітчизняного красномовства, а також інтернетресурсів адаптованих до потреб педагогів і, зокрема,
викладачів вищих навчальних закладів, бажаючих
розвинути власну риторичну культуру. Отже, розробка українських сайтів риторично-педагогічного
спрямування є на сьогодні актуальною проблемою.
3) оn-line комунікації, з метою обміну педагогічним досвідом, навчальною, методичною та науковою літературою (інтернет-конференції, форуми,
Skype-зв'язок тощо);
4) розробка відео-курсів, спрямованих на розвиток риторичної культури викладачів ВНЗ;
5) розробка електронних посібників з риторики,
які дають можливість отримувати необхідну інформацію у більш зручному вигляді, за допомогою
комп’ютерної техніки або сучасних сенсорних пристроїв.
Таким чином, застосування інформаційних технологій в процесі розвитку риторичної культури не
тільки інтенсифікує цей процес, економить час, але і
підвищує мотивацію сучасного викладача до поглибленого вивчення комунікативних наук, зокрема таких
як «Риторика», «Теорія комунікації», «Психологія
спілкування», «Основи виразного читання» тощо.
ВИСНОВКИ. Отже, використання ІКТ технологій у процесі розвитку риторичної культури викладачів ВНЗ можна аргументовано вважати актуаль-

ним та перспективним напрямком науковопрактичних пошуків, які відповідають сучасним
тенденціям розвитку вітчизняної освіти та глобальним процесам інформатизації суспільного життя.
Таким чином, нам уявляється важливим необхідність розробки та запровадження в освітній процес
інноваційних ІКТ, які дозволять оптимізувати процес розвитку риторичної культури викладачів ВНЗ.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
PROCESS OF RHETORICAL CULTURE OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
D. Budyanskiy
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
vul. Artema, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine. E-mail: root@hnpu.edu.ua
The paper examines the today actual educational problem of the development of rhetorical culture of the modern
higher educational institutions teachers by means of information and communication technologies. The author substantiates an opinion on the effectiveness of the use of modern means of training in the system teachers professional activity
of the teacher, and in particular, in the development process of rhetorical culture. The content and functionality of major
information and communication technologies, which have a rhetorical-pedagogical potential, are considered. These, in
particular, are computers, the Internet (web-resources of rhetorical sense), on-line communication, video courses, online
tutorials, etc. On the basis of the analysis of existing information and communication technology, the conclusion about
insufficient support for the development of rhetorical culture by these means is maid. Consequently, the need for the
development and implementation of these means, adapted to the needs of teachers who want to develop their public
speaking skills, in educational practice of modern universities is underlined.
Keywords: information and communication technology, rhetorical culture of university teachers.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Е. В. Кунтуш, Т. И. Сиверская
Карагандинский государственный индустриальный университет
просп. Республики, 30, г. Темиртау, 101400, Республика Казахстан. E-mail: kgiu.kz
Проведен анализ использования виртуальных лабораторных работ в учебном процессе. Виртуальные лабораторные работы явились своеобразной аналогией лабораторного оборудования. Возможности традиционного лабораторного практикума значительно расширяются за счет применения виртуальных работ, позволяющих моделировать и наблюдать многие явления и процессы, недоступные в обычной лаборатории. Проведение лабораторных работ как на стендах, так и с помощью различных пакетов прикладных программ успешно применяется в Карагандинском государственном индустриальном университете по дисциплинам кафедры «Электроэнергетика и автоматизация технических систем». Виртуальные лабораторные работы помогают понять процессы, происходящие в
электромеханических системах. Это особенно важно при дистанционном обучении. Так же положительным качеством виртуальных лабораторных работ являются пониженные требования по техники безопасности и не требуют
присутствия учебно-вспомогательного персонала при их проведении. Результаты проведения экспериментов соответствуют теоретическим выкладкам, приведенных в учебно-методической литературе. Проанализировано, что
грамотное сочетание реальных и виртуальных экспериментов позволит добиться более глубокого понимания их
сути.
Ключевые слова: учебный процесс, виртуальные лабораторные работы, лабораторный практикум.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Под влиянием динамично меняющихся социально-экономических отношений, наращивания объемов информации, быстрого
обновления технологий производства идет процесс
постепенной смены традиционной образовательной
системы. Известно, что информатизация образования
несет в себе уникальные возможности накопления,
доступа и оперирования различной информацией, в
том числе, в сфере дистанционного образования
В технических вузах одной из привычных организационных форм обучения являются стендовые лабораторные работы, традиционно используемые для
формирования некоторых профессионально важных
умений и навыков будущих специалистов. Но они уже
отвечают не всем условиям высокоавтоматизированного и информационно насыщенного производства.
Повышение требований к качеству подготовки выпускников, отвечающего усложняющимся требованиям
производства, побудило нас применять новую форму
организации учебной деятельности будущих бакалавров, такую как виртуальные лабораторные работы [1] .
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Виртуальный лабораторный практикум реализует разновидность обучающего физического эксперимента,
ставящего целью отработку основных приемов и технологий планирования и проведения эксперимента,
включая его основные этапы: формулировку цели и
задач исследований, определение способов и методов
достижения цели, используемое оборудование и технологии. Виртуальная лабораторная работа - это способ освоения знаний на основе процесса получения и
обработки экспериментальных данных - количественных характеристик реальных физических величин,
определяющих поведение исследуемого объекта, процесса или явления, подтверждающих или опровер-

гающих сформулированные целевые функции проведения эксперимента [2].
Возможности традиционного лабораторного практикума значительно расширяются за счет применения
новых технологий, позволяющих моделировать и наблюдать многие явления и процессы, недоступные в
обычной лаборатории.
Как показала практика, тщательно проработать
разделы учебного курса «Электромеханика и электротехническое оборудование» для специальности
«Электроэнергетика» с привлечением только традиционной экспериментальной лабораторной базы университета не всегда возможно. Однако для углубленного изучения дисциплины была выработана новая
стратегия - симбиоз традиционных лабораторных работ с виртуальными, т.к. компьютерные эксперименты вполне способны дополнить реальные.
Прототипом виртуальных лабораторных работ являются традиционные, много лет используемые коллективом кафедрой «Электроэнергетика и автоматизация технических систем» КГИУ при обучении студентов дневной и вечерней форм обучения. Все учебные схемы соответствуют реальным. Отличие заключается лишь в том, что выполняя курс виртуальных
работ, студенты не приобретают навык сборки лабораторной схемы с применением проводов. Впервые
появилась возможность идентификации параметров,
которые невозможно снять на физической модели.
Виртуальные лабораторные работы являются своеобразной аналогией лабораторного оборудования. Так
же существенным достоинством виртуальных работ
является пониженные требования к технике безопасности. Виртуальная лабораторная установка позволяет
моделировать ситуации, недопустимые на реальном
оборудовании, в частности аварийные режимы работы
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оборудования, без материального ущерба. Еще один
плюс этих виртуальных работ связан с возможностью
их проведения студентами на домашних компьютерах,
что особенно важно для тех, кто учится на вечернем
отделении или пропустивших занятия по болезни. И
все это можно изучать, не ограничивая себя жесткими
сроками. То есть то, что студенты не закончили делать
сегодня, они смогут доделать завтра.
Результаты компьютерных экспериментов хорошо
сопоставимы с теоретическими выводами. Изучение
теоретического материала, подкрепляемого экспериментальными исследованиями, будь то традиционные
или виртуальные, позволяет добиться гораздо больших результатов [3].
Использование виртуального лабораторного практикума рассмотрим на примере одной из лабораторных работ по дисциплине «Электромеханика и электротехническое оборудование».
Виртуальная лабораторная работа «Исследование
трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым ротором» применяется с традиционной лабораторной установкой для сравнительного анализа теоретических и экспериментальных данных. Лабораторная
работа реализована посредством пакета прикладных
программ «MatLab».
Выполняя лабораторную работу на реальном стенде, студенты имеют возможность снять механические
характеристики асинхронной машины с короткозамкнутым ротором только в двигательном режиме при
номинальных параметрах питающего напряжения. А
при выполнении виртуальной работы имеется возможность получить характеристики асинхронной машины с короткозамкнутым ротором не только в двигательном, но и в генераторном режиме, а также при
изменении величины питающего напряжения и его
частоты.
Средствами пакета «MatLab» обеспечивается широкий диапазон параметров элементов, разнообразие
режимов работы исследуемой асинхронной машины с
короткозамкнутым ротором. Виртуальная лабораторная работа обеспечивает идентичность визуального
восприятия информации на экране монитора по отношению к физической лабораторной установке.
Выполнение лабораторных работ позволяет приобрести практические навыки электротехнического
эксперимента, работы с электрооборудованием, опре-

деления электрических параметров и характеристик
оборудования по результатам лабораторных испытаний. Лабораторные работы также сопровождаются
демонстрационными экспериментами, что способствует глубокому пониманию учебного материала.
Основные требования, предъявляемые к студентам
при выполнении виртуальных лабораторных работ, не
отличаются от тех, которые предъявляются при работе
в реальных электроустановках учебных лабораторий
кафедры. При этом эффективность учебных занятий с
использованием виртуального практикума может быть
существенно выше.
Очевидно, что виртуальная лаборатория не может
полностью заменить реальную физическую установку.
Тем не менее, при выполнении компьютерных лабораторных работ у студентов формируются, определенные
навыки, которые им необходимы и для постановки реальных физических экспериментов. Грамотное сочетание реальных и виртуальных экспериментов позволит
добиться более глубокого понимания их сути.
ВЫВОДЫ. В заключение хотелось бы сказать, что
новые средства специального обучения, основанные
на использовании информационных технологий
должны дополнять, но не вытеснять традиционные.
Они обладают строго определенными функциями в
учебном процессе и используются на определенных
этапах обучения. Виртуальный лабораторный комплекс помогает делать обучение более разнообразным, интересным, увлекательным и индивидуальным.
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This article analyzes the use of virtual labs in the learning process. Virtual labs were original analogue laboratory
equipment. Capabilities of traditional laboratory practical work is greatly enhanced by the use of virtual work to simulate
and observe many phenomena and processes that are not available in ordinary laboratory. Carrying out laboratory works on
a stand, and through a variety of software packages used successfully in the Karaganda State Industrial University in the
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disciplines of the department "Electric power industry and automation engineering systems." Virtual Labs help to understand the processes occurring in electromechanical systems. This is particularly important in distance education. As positive
as virtual labs are lowered safety requirements and does not require the presence of teaching and support staff in their conduct. The results of the experiments with the theoretical calculations presented in educational literature.It was analyzed that
good combination of real and virtual experiments would lead to a better understanding of their nature.
Key words: educational process, virtual labs, laboratory practice
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