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Abstract. Competence approach is generally accepted in modern education. Competence is the ability to perform a
variety of practical tasks in life and professional activities at a sufficient professional level, which is due to cognitive
abilities and skills, social interaction, motivation and will. There are lingual, informational (digital), communicational,
cultural, ecological, valeological (health saving) and other competencies should be formed in the student, regardless
of the profile of his education. In Ukrainian legislation, valeological competence is referred to the category of "civic
and social competences". Valeological competence in educational standards given less importance than, for
example, ecological competence. We have not found a clear definition of valeological competence. In our opinion,
valeological competence is the ability to lead a healthy lifestyle, practice safe behavior and provide emergency care.
For its formation in students of non-medical higher educational institutions we have proposed the initial academic
discipline "Health Pedagogy". The study is theoretical, based on the analysis of scientific sources and regulations of
Ukraine, including national educational standards. Preliminary data on the introduction of the author's program of the
discipline "Pedagogy of Health" in the educational process of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy for
students of "011 - Educational, Pedagogical Sciences" specialty "Bachelor" and "Master" educational levels are also
taken into account. Requirements for valeological competence formation in non-medical students on accordance with
the level of education, the proposed components of the curriculum and components of competence (cognitive,
activity, motivational-value and personal) are formulated. The author's definition of valeological competence is
supplemented with a list of its components subject to qualimetric assessment. The list of competencies, necessary
for the valeological competence formation, as well as those competencies that are formed or improved
simultaneously with the valeological competence during the study of valeological discipline "Health Pedagogy" by
non-medical students.
Key words: competence approach to education, higher education standards in Ukraine, structure of valeological
competence.

Формування валеологічної компетентності у студентів немедичного
профілю навчання
Шевченко О. С., Штефан Л. В.
Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна
Анотація. Компетентнісний підхід є загально прийнятим у сучасній освіті. Компетентністю є спроможність
виконувати варіативні практичні завдання у житті та професійній діяльності на достатньому професійному
рівні, який обумовлений когнітивними здібностями та навичками, соціальною взаємодією, мотивацією та
волею. Серед існуючих компетентностей, які мають бути сформованими у здобувача освіти, незалежно від
профілю його навчання, є мовна, інформаційно-комунікаційна, загальнокультурна, екологічна, валеологічна
(здоров'язбережувальна) та інші компетентності. В українському законодавстві валеологічна компетентність
віднесена до категорії «громадянські та соціальні компетентності», в освітніх стандартах їй надається менше
значення, чим, наприклад екологічній компетентності. Чітке визначення валеологічної компетентності нами не
знайдене. На нашу думку, валеологічна компетентність – це спроможність вести здоровий спосіб життя,
практикувати безпечну поведінку та надавати невідкладну допомогу. Для її формування у студентів
немедичних вищих навчальних закладів вищої освіти нами запропонована начальна дисципліна «Педагогіка
здоров'я». Дослідження є теоретичним, ґрунтується на аналізі наукових джерел та нормативно-правових актів
України, у тому числі національних освітніх стандартів. Враховані також попередні дані щодо впровадження
*
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авторської програми дисципліни «Педагогіка здоров'я» у навчальний процес Української інженернопедагогічної академії для студентів спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» рівнів освіти «бакалавр»
та «магістр». Сформульовані вимоги щодо формування валеологічної компетентності студентів немедичного
профілю навчання відповідно до рівню освіти, запропонованих компонентів навчальної програми та складових
компетентності (когнітивної, діяльнісної, мотиваційно-ціннісної та особистісної). Надане авторське визначення
валеологічної компетентності доповнене списком її компонентів, які підлягають кваліметричній оцінці.
Визначено перелік компетентностей, які є необхідною умовою для формування валеологічної компетентності,
а також тих компетентностей, які формуються або вдосконалюються одночасно з валеологічної під час
вивчення валеологічної дисципліни «Педагогіка здоров'я» студентами немедичного профілю навчання.
Ключові слова: компетентнісний підхід до навчання, стандарти вищої освіти України, структура
валеологічної компетентності.

Формирование валеологической компетентности у студентов
немедицинского профиля обучения
Шевченко А. С., Штефан Л. В.
Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, Украина
Аннотация. Компетентностный подход является общепринятым в современном образовании.
Компетентностью называют способность выполнять вариативные практические задачи в жизни и
профессиональной деятельности на достаточном профессиональном уровне, который обусловлен
когнитивными способностями и навыками, социальным взаимодействием, мотивацией и волей. Среди
существующих компетенций, которые должны быть сформированными у студента независимо от профиля
его обучение, есть языковая, информационно-коммуникационная, общекультурная, экологическая,
валеологическая (здоровьезберегающая) и другие компетентности. В украинском законодательстве
валеологическая компетентность отнесена к категории «гражданские и социальные компетентности», в
образовательных стандартах ей предается меньшее значение, чем, например, экологической
компетентности. Четкое определение валеологического компетентности нами не найдено. По нашему
мнению, валеологическая компетентность – это способность вести здоровый образ жизни, практиковать
безопасное поведение и оказывать неотложную помощь. Для ее формирования у студентов немедицинских
высших учебных заведений высшего образования нами предложена учебная дисциплина «Педагогика
здоровья». Наше исследование является теоретическим (основывается на анализе научных источников и
нормативно-правовых актов Украины, в том числе национальных образовательных стандартов), но нами
также учтены предварительные данные по внедрению авторской программы дисциплины «Педагогика
здоровья» в учебный процесс Украинской инженерно-педагогической академии для студентов специальности
«011 – Образовательные, педагогические науки» уровней образования «бакалавр» и «магистр».
Сформулированы требования по формированию валеологической компетентности студентов
немедицинского профиля обучения в соответствии с уровнями образования, предложенными компонентами
учебной программы и составляющих компетентности (когнитивной, деятельностной, мотивационноценностной и личностной). Авторское определение валеологической компетентности дополнено списком ее
компонентов, подлежащих квалиметрической оценке. Определен перечень компетентностей, которые
являются необходимым условием для формирования валеологической компетентности, а также список тех
компетенций, которые формируются или совершенствуются одновременно с валеологической
компетентностью при изучении валеологической дисциплины «Педагогика здоровья» студентами
немедицинского профиля обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению, стандарты высшего образования Украины,
структура валеологической компетентности.

І Introduction
Competence approach is generally accepted in modern education, both for primary education in schools
and higher education, and for lifelong learning [1-3]. The competence approach is covered in the most detailed
special pedagogical sources, and during adaptation to all existing specialties by concluding educational
standards there can be mechanical repetitions of the made definitions which dissonant with the maintenance
of these specialties [4; 5]. Competence is the ability to perform a variety of practical tasks in life and
professional activities at a sufficient professional level, which is due to cognitive abilities and skills, social
interaction, motivation and will [6].
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According to the Law of Ukraine "On Education" [7], "competence – a dynamic combination of
knowledge, skills, abilities, ways of thinking, views, values, other personal qualities that determine a person's
ability to successfully socialize, conduct professional and/or further educational activities". According to the
Law of Ukraine "On Higher Education" [8], "competence – the ability of a person to successfully socialize,
learn, conduct professional activities, which arises on the basis of a dynamic combination of knowledge, skills,
ways of thinking, views, values and other personal qualities". The educational process requires students in
Ukraine to be fluent in the language of instruction, to be ready to learn throughout life, regardless of the profile
of study to develop information and communication, cultural, competence, innovation, financial literacy,
environmental competence, civic and social competences, "related to ideas democracy, justice, equality,
human rights, prosperity and a healthy lifestyle, with an awareness of equal rights and opportunities". The Law
also provides for "other competencies" defined by educational standards. For example, competencies in the
field of natural sciences, engineering and technology, mathematical competence and others.
The relationship between competencies and educational standards has been studied in detail in
European and North American scientific sources. Thus, R. Münch (2012) [9], states that because
competencies are skills, and standards describe the level of achievement that is applied to knowledge and
skills, these two concepts are often identified. At the same time, the definition of the content of competencies
takes years. As there are no definitions of competencies that clearly reflect their content, their components are
described in the context of standards [10]. In the context of health care, such components are often
considered to be the absence of bad habits, protection from adverse environmental influences and sufficient
physical activity. Instead of maintaining mental health, spiritual development is considered a component,
instead of the need for a fully balanced diet – the rejection of fast food and GMOs. The disadvantage of
identifying competence and educational standard is considered to be the subordination of competence to the
standard. Also, the educational standards try to include those components of competence that are easy to
model and measure [11; 12].
In different scientific sources and regulatory acts there are different definitions of competence, and the
competences themselves belong to different classification groups. The Ukrainian educational standards [13]
define the competencies that must be formed in students in accordance with the specialty and educational
level – "bachelor" or "master". We did not find a clear and unambiguous definition of valeological competence
in any normative act. In scientific sources, the definition and content of valeological (health saving)
competence depends on the researcher's point of view, his education and teaching profile. Olle ten Cate
(2017) believes [14] that valeological competence in medical students is formed in a mandatory manner in
accordance with the curriculum and ethical attitudes. The formation of valeological competence in this case
should be distinguished from diagnostic, treatment and prophylactic competencies aimed at patients [15]. It
should also be borne in mind that educational standards оn the main clinical specialties have not yet been
approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine. The question of the content of valeological
competence and the success of its formation in non-medical students is considered insufficiently studied [16],
which allows us to determine the purpose of our study.
Purpose of the study: to characterize the valeological competence of non-medical students of
Ukrainian higher education institutions, to determine its components, conditions and normative principles of
formation, the relationship with other competencies.
ІІ Material and research methods
The research materials were scientific publications (monographs, dissertations and articles) on
pedagogy, orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Higher Attestation Commission of
Ukraine, the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine on science and education, 196 national standards of
higher education (among which 34 belonged on education as the main scope, 14 – on security, guard,
including the military, law enforcement, rescue and civil defense, 11 – on health care), World Health
Organization's documents.
The study was conducted in accordance with the Passport of the specialty "13.00.01 – General
Pedagogy and History of Pedagogy" [17], which regulates its directions and methodology, provides (among
others) theoretical (fundamental and comparative) studies, study of domestic and foreign pedagogical
achievements, patterns of pedagogical process, the structure of scientific knowledge, educational systems,
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conceptual apparatus, values and philosophy of education, world trends in education and pedagogical
science, the unity and differences of pedagogical science and practice, worldviews of modern youth.
The study was conducted by the method of system analysis with large-scale detailing by E.P. Golubkov
[18], which provides a sequence of actions of the researcher: problem statement → research → analysis →
preliminary judgment → confirmation → final judgment → implementation of the decision. According to the
chosen method and purpose of the study, the following actions are provided:
1. the task is to characterize the valeological competence of non-medical Ukrainian students of higher
education institutions → to investigate the definition of valeological competence in regulations of Ukraine and
some scientific publications → to analyze the causes of differences → to draw up a standardization plan in
determining valeological competence and its place in classification → implementation of the decision;
2. the task is to determine the components of valeological competence → to investigate the definition of
competence's components in the scientific literature → to analyze differences → to make a preliminary
judgment about their significance and consequences → describe the started pedagogical experiment on
formation and approbation of the curriculum of the corresponding academic discipline, which allows to form the
valeological competence → identify valeological competence's components in accordance with the proposed
curriculum of the academic discipline → to offer methods for assessing the formation of individual
competence's components;
3. the task is to establish the relationship of valeological and other competencies that affect its formation
or are formed together with it → to investigate the relationship of competencies → to analyze the
consequences of lack of necessary additional competencies for human health → to determine the place of
valeological competence among other competencies → test your own hypothesis about the importance of
valeological competence for human health → determine the ratio of the achieved value of valeological
competence with its place in the system of competencies of higher education standards of Ukraine → provide
recommendations on methods of eliminating the identified contradictions.
ІІІ Results
During the study of scientific sources and Ukrainian regulations it is established: regarding the saving
and restoration of health/life in scientific sources named "valeological competence" and "health saving
competence", in higher education standards and other regulations – "health saving competence".
Regarding the guidelines for health saving and life rescue, we have studied the educational standards
approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine. In the educational standards related to the
pedagogical activity of higher education institutions (specialties 011, 015, 016), among the special
(professional) competencies are the ability to "use different types and forms of physical activity for active
recreation and a healthy lifestyle", to organize work "in accordance with the requirements of environmental
safety, safe lifestyle, occupational safety and hygiene", to organize the educational process in accordance with
the special needs of some students. The educational standards of physical culture and sports (017) among the
special (professional) competencies indicate the ability to "organize recreational physical activity of different
groups of the population", "physical rehabilitation and adaptive sports", "strengthen human health through the
use of motor activity, nutrition and other factors of a healthy lifestyle", "provide pre-medical care in case of
emergencies". The educational standards of biology (091) require "biodiversity conservation, environmental
protection, environmental management" and "the ability to analyze the results of the interaction of biological
systems and the possibility of their use in various sectors of the economy, biotechnology, medicine and the
environment". In the educational standards of ecology (101) among the general competencies is the ability to
"use different types and forms of physical activity for active recreation and healthy living", and among the
special (professional) named the ability "to identify technological environmental risks and inform the public
about environmental safety"; аmong the program learning outcomes - the ability " to use different types and
forms of physical activity to lead a healthy lifestyle". The last ability is indicated as the only one in relation to
health in educational standards on chemistry (102), standards of exact sciences (104-123), among general
competencies. Among the general competencies of the educational standard on chemistry (102) of the
educational level "master" are also mentioned "the ability to act on the basis of ethical considerations
(motives)" and "the ability to actively environment's protection".
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In educational standards related to fire safety (specialty 261), maintaining human health belongs to the
category of special (professional) competencies. In educational standards related to civil defense (263), health
saving is associated with the prevention of accidents and occupational diseases. In educational standards
related to transport (271-275), valeological issues are not defined as a separate requirement, but only
mentioned in the context of the ability to design vehicles with environmental safety requirements that are
important for health. In most administrative, artistic, philosophical, economic, legal educational standards (for
example, 281, 291, 292), in the educational standards of law enforcement and most military (253-255, 262)
health saving is not mentioned at all. The only exception is the educational standard of state border guard
(252), which provides for "the use of various types and forms of physical activity for active recreation and a
healthy lifestyle."
The educational standards of veterinary medicine, hygiene and expertise (211, 212) among the general
competencies indicate "the desire to environment protect", among the special (professional) – "the ability to
analyze the safety of food and feed", "the ability to plan sanitary measures, develop procedures and monitor
compliance with hygiene requirements… for the production of safe food ". In the educational standard of
dentistry (221) among the general competencies content "the ability to act socially responsible" and the ability
to "use different types and forms of physical activity for active recreation and healthy living", and among
special (professional) competencies – numerous diagnostic, therapeutic, preventive, medical organizational,
planned and emergency actions aimed at patients, as well as "the ability to assess the impact of the
environment on the individual and population's health". The educational standard of nurses (223) among the
general competencies contains "the ability to act on the basis of ethical considerations" and the ability to "use
different types and forms of physical activity for active recreation and healthy living", and among special
(professional) competencies – "the ability to recognize and interpret signs of health and its changes, illness or
disability (assessment/ diagnosis), limitations of the possibility of full life and identify the problems of patients
with various diseases and conditions", "ability to maintain their own health" while providing care to patients.
Emphasis is also placed on the need for tolerant and reckless behavior, the need to provide the patient with a
dignified attitude, privacy/intimacy and confidentiality. Similar emphasis is made in the educational standards
of the specialties "Technologies of medical diagnostics and treatment" (224), "Physical therapy, ergotherapy"
(227), "Social work" (231). In this case, the ability to use physical activity to lead a healthy lifestyle is grouped
with the ability to preserve and multiply moral and cultural values.
The essence of health saving is the use of medical and hygienic methods, sports, environmental
technologies, with emphasis on the direction in which the author is most aware. In the Ukrainian Engineering
Pedagogics Academy from 2019/2020 academic year for students of "bachelor" and "master" educational
levels of specialty "011 – Educational, pedagogical sciences" professors with medical and pedagogical
education teach valeological discipline "Health pedagogy". Teaching is conducted according to the author's
program with emphasis on diseases that, according to UN, WHO, Ministry of Health of Ukraine and the State
Statistics Service of Ukraine statistics cause the highest number of diseases and deaths, and have controlled
and conditionally controlled risk factors, i.e., subject to prophylactic's intervention. For the full formation of
valeological competence, students must acquire knowledge about:
1) health;
2) diseases, their risk factors, symptoms, treatment and prophylactics;
3) practical skills (hygiene, self-examination, self-help, emergency care, others);
4) motivation to lead a healthy lifestyle and adhere to safe behavior patterns;
5) to improve ethics and skills of interaction on health issues with others, medical workers.
We offer the following list of information, actions, skills and personal qualities/abilities that correspond to
the lists:
1) components of valeological competencies (cognitive, activity, motivational-value and personal);
2) topics of the curriculum of the discipline "Health Pedagogy" (table 1).
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Table 1. Components of valeological competence in accordance with the topics of the discipline "Health
Pedagogy" and four pedagogical components
Generalized topics of the
"Health pedagogy"
curriculum
1
Personal hygiene
Household and medical
protection
against
infectious diseases (antiepidemic regime and
vaccination)
Rational interaction with
medical workers and
pharmacists
Skills
of
selfexamination,
determination
of
restrictions and regime
according to the state of
one's own health

Ability to use medicines
from the home first aid
kit
The optimal mode of
work and rest, sleep

Cognitive
(knowledge)

Components of competence
Activity
Motivational and
(skill)
value

Personal
(required
qualities)
2
3
4
5
Washing, brushing teeth, care for Feeling
good, Cleanliness
nose, eyes, intimate hygiene, clean perception
by
clothes (tools and techniques)
others
Current infectious Hygiene, screen Taking care of Tolerance
to
diseases, risks of protection,
yourself, others, patients
infection,
distance, time, family
according to the
symptoms,
vaccination,
risk of infection
treatment,
treatment
prophylaxis
Possibilities
of Cooperation with Taking care of Trust
in
self-medication,
a
physician, yourself, interest physicians,
physicians,
pharmacist,
in the results of sensitivity
to
modern medicine, understanding of the survey
patients
laws of Ukraine
the medical card
Condition of skin Self-examination Taking care of Self-criticism
and appendages, in front of a yourself,
respiration,
mirror,
maintaining
heartbeat,
measurement of health and life as
temperature, body heart
rate, the
greatest
symmetry, vision, pressure,
values
hearing,
smell, temperature,
things,
weight, glucose
coordination, body level in patients
weight, emotions, with
diabetes,
tumors
palpation of the
breast,
selfdiagnosis
of
stroke
Use of instructions to medicines and Willingness
to Responsibility,
devices, definition of expiration dates, self-help and help regulations, timely
acquisition, application
others
call
for
professional help
Duration
and Personal
Feeling
well; Ability to plan
intensity of work, protection against positive
mood time
and
which does not industrial
and
activity; conditions of work
exceed
the hazards, burnout, adequate
and rest
possibilities
of adequate
rest reactions
to
adaptation
and and sleep in others who are
recovery through appropriate
not affected by
rest and sleep
conditions
fatigue
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1
Rational
mode
physical activity

Rational nutrition

Optimization
household ecology

Choosing
according
status

2
of Training, gradual
increase
of
loadings, harmony
of physical and
intellectual
evolution
Healthy
and
special food, diets,
food
safety,
bioadditives,
caloric
content,
content
of
components
of Domestic health
risks, constant and
extreme

a
job Health restrictions,
to health occupational
diseases

3
Determining
one's own limit of
injuries
and
failure
to
compensate
Evaluation and
review of the diet,
checking
the
quality and shelf
life of food
Adjustment
of
lighting,
microclimate,
silence,
fire
safety, hygiene of
houses
Prophylactic
examinations,
psychological
testing
Observance of
traffic
rules,
refusal to drive
vehicles
tired,
after
psychoactive
substances use
Preventive
examinations,
requests
for
consultations,
self-diagnosis,
neuro-linguistic
techniques

4
Effective physical
work and training
without injuries
and
diseases,
weight
normalization
High
life
expectancy and
quality, disease
prevention,
weight
normalization

5
Ability to plan the
mode of training,
physical work

Self-criticism, the
ability to agree on
a joint diet in the
family

Reducing the risk Ability to agree in
of
injuries, the family on safe
diseases,
living conditions
poisonings
High
life
expectancy and
quality, disease
prevention
Minimization of
road accidents'
risk

Self-criticism,
determining the
priority of health

Mental
health
saving,
psychological
balance
maintenance,
harmonious
relationships with
others,
minimizing
of
conflicts'
consequences
Social interaction with Inclusive
Joint training with Help
and
people with disabilities
education, rights the disabled
tolerance are the
and needs of
norms of modern
people
with
society
disabilities

Self-criticism,
timely appeal for
professional help

Safe traffic behavior

Psychohygiene
conflict resolution

Traffic
rules,
statistics
and
causes of road
accidents

and The norm of
mental
health,
mental disorders,
the role of man in
conflicts,
the
emotions
of
conflict
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1
2
Protection
against Statistics
of
violence, bullying
bullying, domestic
violence, limits of
self-defense, types
of violence, victim
behavior

Emergency care, self- Vital functions of
help
the body, causes
and types of
death,
shock,
coma, bleeding,
pain, risks of
emergencies
in
asthma, diabetes,
predisposition to
allergies, the limit
of self-help and
seeking help

Absence of especially
dangerous bad habits
(tobacco
smoking,
narcotic
and
toxic
psychoactive
substances use, alcohol
abuse)

Responsible
behavior

Statistics
and
consequences of
tobacco,
drugs
and
toxic
substances,
alcohol
use,
addiction
treatment,
rehabilitation

sexual Anatomy
and
physiology of the
female and male
reproductive
system, desirable
and undesirable
pregnancy,
pregnancy
planning
(preconception),
childbirth,
abortion, sexually
transmitted
diseases

3
Independent
cessation
of
bullying
and
domestic
violence,
knowledge
of
their rights and
algorithm
of
actions in case of
their violation
Determining
one's own risks,
pre-hospital care
and self-help in
the presence of
bleeding, injuries,
burns,
poisonings,
allergies, bites,
cessation
of
breathing
and
heartbeat, safety
of the caregiver,
knowledge
of
poisonous fungi,
insects, animals
Abstinence from
smoking, narcotic
and
toxic
psychoactive
substances use,
moderate
consumption of
alcohol
or
abstinence from
its use
Harmonious
sexual
intercourse,
contraception
use,
adequate
treatment
of
sexual disorders
and
sexually
transmitted
diseases

15

4
Psychological
balance,
adequate
protection,
seeking help

5
Self-worth,
intolerance
of
bullying in one's
own presence

Preservation of Ability to survive,
life and health, care for yourself
own and other and others
victims

Preservation of Taking care of
own health and yourself
and
life, birth of others
healthy children,
preservation of
social ties

Procreation
saving, refusal of
abortions without
medical
indications,
harmonious
family relations,
responsible
parenthood

Loyalty
relationships,
responsibility,
self-control

in
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1
Willingness to donate

2
Blood and organ
donation,
transplantology,
laws of Ukraine
and
other
countries of the
world,
technologies,
blood transmitted
diseases

3
4
5
Blood donation, if Help is the norm Caring for others
the state of of modern society
health
allows,
consent to organ
and
tissue
donation

In accordance with the purpose and methodology of the study, valeological competence in our
understanding is a ability to lead a healthy lifestyle, practice safe behavior and provide emergency care. A
pedagogical experiment of teaching the discipline "Pedagogy of Health" for students from Ukraine and
Germany on educational levels "bachelor" and "master" is conducted. The success of the formation of
valeological competence is assessed by a qualimetric method, according to which the student's knowledge,
skills and motivated actions are assessed in accordance with the experimentally assigned weight of the event.
For example, within the topic of responsible sexual behavior, students are asked whether they use barrier
contraception, provided they have sex. The affirmative answer should be detailed: is a condom always used?
Did they refuse unprotected sex if there was no condom? Were there any emergencies (the condom remained
in the vagina after intercourse, the condom broke)? Has the expiration date of the condom been checked
before use? Did the condom fit the size of the penis? Was it bought well-known expensive condom brand, or
the price factor was decisive? Were unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases? Did they
perform abortions at the request of a woman or a married couple, without medical indications? Each answer is
assigned a weight. Compliance with a safe pattern of behavior adds points. It should be noted that for
academic purposes, the assessment is given only for knowledge of barrier contraception and the ability to
open the package of a condom and put it on a dildo. The student can get additional points only for changing
the model of behavior to a safer one. Sex education classes for minors can be conducted only with the written
consent of parents (guardians). It is desirable to teach this topic by a teacher with a medical education. A
separate publication will be devoted to the results of qualimetric evaluation.
Analysis of national educational standards for medical and non-medical specialties also allowed us to
propose requirements for the formation of valeological competence for medical and non-medical education,
which is presented in Table 2. We identified five levels of valeological competence's formation: remember and
reproduce (1/5), understand (2/5), apply (3/5), analyze and interpret (4/5), create your own (5/5). Each
subsequent level includes all previous ones.
Table 2. The required level of valeological competence formation for applicants for medical and nonmedical students in accordance with the educational level
Requirements

Educational
level

Educational
level

Remember and
replay

Understand

Apply

Medical education
Medical
Nurse,
university
felʹdsher, intern
graduate
student
Non-medical education
Bachelor
Master
16

Analyze and
interpret

Create

Paramedic
(ambulance
physician),
primary
care
specialist

Secondary and
tertiary
specialist,
physicianresearcher
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We believe that in order to fulfill our proposed requirements for valeological competence's formation
according to the educational level "bachelor" of non-medical education, online classes are enough, and for
valeological competence's formation according for "master" level in non-medical students, practical classes in
the classroom are necessary. First of all, to practice the methods of emergency medical care.
Also, the analysis of national educational standards allows us to define environmental competence as
the one that has the greatest theoretical and ideological connection with valeological competence. The
greatest connection with valeological competence from the number of competencies, the formation of which
requires practical elaboration, has sports/physical training competence.
IV Discussion
Health saving technologies are a kind of pedagogical technologies. They are used in many specialized
disciplines, which are called valeological [19]. The name "valeology" comes from Latin valeo – to be healthy,
strong; and Greek λόγος – word, doctrine, science [21]. Among valeological disciplines in school and higher
education, the most common are actually "Valeology", "Basics of Life Safety", "Basics of Medical Knowledge"
and "Health Pedagogy" [22; 23]. The terms "health saving" and "valeological" are identical in meaning. As
noted in the "Results" section, the main terminological discrepancy between scientific sources and regulations
of Ukraine regarding valeological competence is the name of the competence itself: in scientific sources the
name "valeological competence" and "health saving competence" are used simultaneously, in higher
education standards and other normative (legal) acts of Ukraine define "competence of health saving".
However, most of the differences are manifested in the understanding of what constitutes valeological
competence. Unfortunately, not all authors, even textbooks of valeological disciplines, are able to identify the
main components of health saving. Some textbooks even contain references to dubious methods of diagnosis
and treatment, as well as openly unscientific methods, which are refuted by the methods of evidence-based
medicine [23]. The most common emphasis is on environmental and sports technologies for maintaining and
promoting health [24; 25]. Less common are accents on Eastern folk methods of diagnosis and treatment,
secondary physiotherapy methods in the absence of a description of traditional European [26]. Authors of such
methods often appeal to the WHO definition of "health", which is understood as " state of complete physical,
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" [27], distinguishing from the
definition of "mental well-being" and proposing achieving spiritual practices and even religiosity. Such an
approach violates the paradigm of secular education in Ukraine and is, in our opinion, unacceptable.
The random principle of including health issues in national educational standards is frankly surprising
[13]. It is no coincidence that we have formed four groups of standards, which belong to: 1) the sphere of
education as such (on pedagogy); 2) to safety and security (they carry an increased risk for the
representatives of such professions and force these specialists to be in dangerous places, places where
people may need urgent help); 3) to health care (for medical workers preservation and restoration of health is
the purpose of action); 4) others. The standard of physical culture and sports (specialty 017) is the most
detailed list of issues of preservation and restoration of health among non-medical educational standards. The
lack of mention of health saving in management educational standards (281) does not cause such cognitive
dissonance as the lack of such reference in the educational standards of the military and law enforcement
(252-255, 262). If health is recognized as one of the highest values of Ukrainian society, and its protection is
guaranteed by the state [28; 29, art. 3, 27, 49, 50], then law enforcement officers should have in the
educational standard issues of emergency care, childbirth, ethical issues of use of force in terms of medical
consequences of these actions; military personnel – issues of emergency assistance and ethical issues of the
use of force against civilians during hostilities, against captured and wounded military adversaries. For
representatives of professions that are needed in industrial production, it is appropriate to focus on possible
occupational diseases, occupational health risks.
The identified combination of the ability to use physical activity to lead a healthy lifestyle with the ability
to preserve and enhance moral and cultural values indicates the secondary role of valeological competence in
the opinion of the compilers of national educational standards. In our opinion, the ability to lead a healthy
lifestyle for non-medical students can indeed be a general competence, but mandatory for all without
exception, educational standards, and without a combination of competencies on moral and cultural values.
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This combination is the reason for the authors of many textbooks of valeological disciplines in Ukraine to pay
unjustifiably much attention to issues of national culture, history, folk traditions and religion.
It is important for our study to determine the relationship between competencies and educational
standards. J. Glaesser (2019) [30] defines competence as a field of interest, not as knowledge, so he finds it
useful to perceive all learning as the goal of acquiring competence, not knowledge. Education standards,
according to the author, can be set taking into account the specific level of competence to be achieved, as well
as the acquisition of knowledge, tuition costs, the number of teachers with a certain level of qualification,
student satisfaction with learning. Education standards affect the further employment and funding of
universities. To establish such relationships of competence formation, it is necessary to reliably measure what
the proposed qualimetry of valeological competence. The author also points out the negative consequences of
bringing all the necessary competencies under the existence of standards, among which in the first place is
the reduction of teaching to training for successful passing of tests.
And yet in the practical dimension to consider the competencies that are formed in the educational
process, it is advisable to consider in connection with educational standards. J. Fleischer et al. (2013) [31]
notes that competencies are skills, and standards describe the level of achievement that can be applied to
competencies. This approach will provide control over learning outcomes. Valeological competence should be
separated from competencies related to spiritual values, folk traditions. The components of valeological
competence defined by us allow to carry it to the general and obligatory, and for students of a medical profile
of training – to special (professional) competences which are equally directed both to the medical worker, and
to his patients.
In Introduction, we noted that the competencies that should be formed by the applicant in accordance
with the specialty and educational level are specified in national educational standards, but in the list of
standards of higher education in Ukraine we see only educational levels "bachelor" or "master". The Law of
Ukraine “On Higher Education” [8] also specifies the educational level of “junior bachelor”, which does not
meet the standards of the Bologna Process and is added to the list of educational levels only in 2017. At the
same time, Ukraine made the first real attempt to fulfill its obligations under the Bologna Process on the
standardization of educational levels only in 2014. In the new law "On Higher Education" there was no
educational level "junior bachelor", and the educational levels "specialist" and "junior specialist" were removed
from the list [32]. Among the developed educational standards there are no ones that correspond to the
educational level of "junior bachelor", which on the one hand gives us space for proposals, but on the other
hand limits the search for requirements for the formation of competencies.
The lack of a definite list of components of health saving allowed us to offer our own list and our own
definition of valeological competence. The issue of safe behavior, which we have singled out as the third
component of valeological competence, deserves special attention. This action was carried out by us in
connection with the European requirements for the description of competencies [33], which do not use
negative wording. To practice safe behavior means "not to practice dangerous behavior". Of particular
importance for a healthy lifestyle is the non-use of psychoactive substances (Table 1), which consists of the
refusal to use them and a special (firm and conscious) attitude, according to which a person will never, under
any circumstances, smoke or use drugs in recreational purposes. Human behavior in different typical
situations, when there is a risk to health and life, is described by models, typical scenarios. The probability of
their implementation is known through statistical studies. The number of people who abuse psychoactive
substances is extremely high, and the consequences are tangible for personal and population health, add to
the financial burden, which is projected for decades to come [34]. The safe model of behavior also includes
situations of excessive risk to health and life during extreme sport and martial arts, conflicts with fights, work in
high-risk occupations (with radiation, toxic chemicals and explosives, military service, work in law enforcement,
fire safety and rescue guard, high-altitude and underwater work, etc.).
As already mentioned, the formation of the necessary competencies in the pedagogical process in
Ukrainian higher education institutions is determined by national standards of higher education. Regarding the
specialty "011 – Educational, pedagogical sciences" as of the beginning of October 2021 approved in Ukraine
is only the standard of higher education of "master" educational level [35]. Therefore, a theoretical discussion
in the scientific pedagogical environment of the content of the educational standard "011 – Educational,
pedagogical sciences" (master) can be useful for legislators. In addition, this theoretical study helped us to
18

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2021, 9 (4), 8–23.
CC-BY © KrNU, EETECS, Shevchenko A., Shtefan L., 2021

distinguish in practical terms the materials of the academic discipline "Health Pedagogy" between the areas of
education "bachelor" and "master", to develop and implement these issues in the educational process at the
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy [36] for bachelors of 011 specialty in 2019/2020-2020/2021
academic years [37]. The target competencies indicated by us in the materials of the curriculum should be
clearly classified: their place among all competencies that are formed should be defined.
During the formation of special (professional, subject) competencies in accordance with the standard of
specialty "011 – Educational, pedagogical sciences" students must form a critical understanding of the
problems in the field of education at the boundaries of knowledge. This should include the ability to solve
complex multidisciplinary and interdisciplinary tasks. In this case, the teaching of any discipline should be
subject to the model of health. The necessary "ability to take into account the diversity and individual
characteristics of students during the educational process" in the context of health saving is considered by us
as an opportunity to assess the physical and psychological health of students, their special needs and
limitations, to be tolerant of other students with special needs, to assist them in adapting to the initial process.
Thus, Ukraine has adopted a strategy of mixed education of healthy students and students with special needs
[38; 39]. The ability to solve interdisciplinary (research and/or innovative) problems of pedagogy is defined by
the standard "011 – Educational, pedagogical sciences" as an integral competence. Ability to solve problems,
tasks of research and/or innovation in the field of educational, pedagogical sciences.
In accordance with the standard of education, it is also necessary to acquire the ability to use modern
information and communication (digital) technologies in educational and research activities, which we used to
form valeological competence. Before the beginning of classes on "Health Pedagogy", we expect a level of
mastery of information technology, sufficient for the full participation of students in the educational process, the
established culture of communication in the information environment.
Some general competencies that must be formed in the master's degree in "011 – Educational,
pedagogical sciences" also meet the conditions for the formation of valeological competence and effective
training in the program of the academic discipline "Health Pedagogy". Thus, the ability to "learn", "search,
process and analyze information from different sources", "abstract thinking, analysis and synthesis" are
necessary for the levels of competence "remember and reproduce" and "understand" (Table 1). The ability to
"identify, pose and solve problems", "apply knowledge in practical situations", to act adaptively (according to
the situation), the ability to "interpersonal interaction" are necessary for the level of competence to "apply". The
ability to "act socially responsibly and consciously" corresponds to the values on which valeological
competence is based in matters of caring for the health of others, when a person agrees to donate his organs
and tissues, for vaccination, stays at home if he has symptoms of infectious disease or provides emergency
medical care to victims. Socially responsible behavior with concern for the health of others is not possible
without values [40; 41], which appeals to the motivational and value component of competence and moral
qualities of the person. The classification of the competence's components (cognitive, activity, motivationalvalue and personal) selected for the analysis of valeological competence is traditional, according to V. M.
Vasyliuk (2021) [42].
Given the fact that in order to obtain a master's degree, persons who have obtained a bachelor's degree
may be admitted, the formation of valeological competence must take place both during the bachelor's
program and the master's program. But the requirements for the formation of competence should be different:
for the educational level "bachelor" in our opinion it is enough to achieve the level of formation of valeological
competence "understand", for the educational level "master" – the level of formation of valeological
competence "apply".
The relationship of competencies required for health saving is not limited to the range of competencies
defined by the educational standard. An obligatory component of valeological competence is environmental
issues [43]. During the training of masters and bachelors in the specialty "011 – Educational, pedagogical
sciences" on a theoretical level should discuss the ecology of houses in which students live and study, the
management of household and industrial waste, the effects of air, soil and water pollution, the consequences
of natural and man-made disasters, such as floods, droughts, forest fires, long-term environmental
consequences of the Chernobyl accident [44; 45]. The study of environmental issues by non-medical students
can take place at the departments of ecology or labor protection, if it is provided by the educational program.
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Thus, we have determined the composition of valeological competence, its connection with other
competencies in the educational process of non-medical students, with national educational standards and
state the implementation of the objectives of our study.
V Conclusions
1. We have proposed the following definition of valeological competence: "the ability to lead a healthy
lifestyle, practice safe behavior and provide emergency care". Its components you propose to consider:
personal hygiene; household and medical prophylaxis against infectious diseases (anti-epidemic regime and
vaccination); rational interaction with medical workers and pharmacists; skills of self-examination,
determination of restrictions and regime in accordance with the state of one's own health; ability to use
medicines the home first aid kit; optimal mode of work and rest, sleep; rational mode of physical activity;
rational nutrition; optimization of household ecology; choosing a job according to health status; safe traffic
behavior; psychohygiene and conflict resolution; social interaction with people with disabilities; protection
against violence, bullying; emergency care, self-help; absence of especially dangerous bad habits (tobacco
smoking, narcotic and toxic psychoactive substances use, alcohol abuse); responsible sexual behavior;
willingness to donate. It is expedient to measure the success of the formation of valeological competence by
qualimetric methods, which must be developed in accordance with the cognitive (knowledge), activity (skills),
motivational-value and personal components of competence. The development of qualimetric criteria
determines the main future perspective of the study. It is necessary to form the valeological competence of
bachelors of non-medical profile at the level of "understand" (2/5), masters – at the level of "apply" (3/5).
2. Valeological competence, taking into account the value of health declared by the Ukrainian society
and the state, should be included in all without exception national educational standards in the number of
"special (professional, subject) competences" with definition of the necessary level of competence formation
(1-5/5) and emphasis on the training profile in accordance with the risk factors of the profession or its social
role.
3. For the formation of valeological competence of students of non-medical higher education institutions,
general competencies (cognitive, lingual, informational-communicational (digital), ability to learn, ability to act
on ethical considerations), special competencies (human anatomy and chemistry at school level) are required.
The formation of valeological competence occurs simultaneously with the formation of ecological competence
and social competences of tolerant attitude to others, people with stigmatizing diseases, to victims of violence,
people with disabilities. The competences of abstract and analytical thinking and the ability to act on the basis
of ethical considerations are deepened.
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The article analyzes the changes taking place in Ukrainian education during the last five years, are compared with
the processes taking place in Europe, and an attempt is made to identify the main trends in the development of
domestic foreign language education in the near future, allowing us to: predict probable challenges and prepare for
overcoming them; focus on the main areas; to formulate new tasks, review the content, and possibly approaches to
methodological training foreign language teachers taking into account these trends. Special attention is paid to the
training of specialists in the field international relations is due to the fact that the process intercultural communication
is significantly complicated problems due to certain differences and differences in perception of the world around us
native speakers of different languages and cultures, which often leads to misunderstanding of each other, and in
some cases becomes the cause of undesirable situations. The purpose of the article is to analyze the peculiarities of
the development of foreign language education in Ukraine, to investigate the tendencies of the influence of the
European educational system on the development of foreign language education in our country. The article highlights
the results of the study of trends in the development of foreign language education in Ukraine, them influence on the
formation of methods of learning foreign languages in higher education, their effective used during foreign language
training of future specialists in non-language specialties in modern times stage. Some aspects of the formation and
development of foreign language education at different stages of it are analyzed formation in the context of the
subject of research and their relevance in modern conditions of preparation for the future specialists in the
humanities in higher educational institutions of Ukraine. The main directions are clarified development of trends in
foreign language education through analysis of works and research of leading experts in the field. In the frame of the
study, it was revealed that the concepts of "bilingualism", "plurilingualism", and "multilingualism" in the system of
higher education in Ukraine have become the significant components of foreign language training of future
specialists in a particular field. The research concluded that, at the present stage of Ukraine's entry into the European
educational space foreign language education is an element of cultural interaction, that promotes the formation of
interests in another mentality, increases motivation, and expands the scope of international cooperation. We see the
conclusions and prospects for further research in this area in a more in-depth approach to creative development and
finding new ways to improve efficiency of the educational process of students of the faculties of international relations
in the light of the latest requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine for teaching foreign
languages at a qualitatively new level.
Key words: modern higher education, future international relations professionals, foreign language training, trends,
development of foreign language education, professional skills and capabilities, diversification in methods,
information technologies.

Сучасні практики іншомовної підготовки майбутніх фахівців
міжнародних відносин в університетах
Василишина Н. М.
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
Анотація. У статті проаналізовано зміни, що відбуваються в українській освіті за останні п'ять років, порівняно
з процесами в Європі, і зроблено спробу визначити основні тенденції розвитку вітчизняної іншомовної освіти в
найближчому майбутньому, що дозволить нам: передбачити ймовірні проблеми та підготуватися до їх
подолання; зосередитися на основних напрямках; сформулювати нові завдання, переглянути зміст і,
можливо, підходи до методичної підготовки вчителів іноземної мови з урахуванням цих тенденцій. Особлива
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увага до підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин пов'язана з тим, що процес міжкультурної
комунікації істотно ускладнюють проблеми, обумовлені певною розбіжністю і різночитаннями в сприйнятті
навколишнього світу носіями різних мов і культур, що часто призводить до нерозуміння один одного, а в
деяких випадках стає причиною небажаних ситуацій. Мета статті – проаналізувати особливості розвитку
іншомовної освіти в Україні, дослідити тенденції впливу європейської освітньої системи на розвиток іноземної
мови в нашій країні. У статті висвітлено результати дослідження тенденцій розвитку іншомовної мови в
Україні, їх вплив на формування методів вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах, їх ефективне
використання під час іншомовно-професійної підготовки майбутніх спеціалістів з немовних спеціальностей на
етапі Нового часу. Проаналізовано деякі аспекти формування та розвитку іншомовної освіти на різних її
етапах становлення в контексті предмета дослідження та їх актуальність у сучасних умовах підготовки
майбутніх спеціалістів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Основними напрямками
є огляд тенденцій в освіті іноземних мов шляхом аналізу робіт та досліджень провідних фахівців у цій галузі. В
рамках дослідження було виявлено, що поняття "двомовність", "багатомовність" у системі вищої освіти
України стали вагомими складовими іншомовно-професійної підготовки майбутніх фахівців у певній галузі . У
дослідженні ми прийшли до висновку, що на сучасному етапі входження України до європейського освітнього
простору іншомовна освіта сучасного фахівця є елементом культурної взаємодії, що сприяє формуванню
інтересів в іншому менталітеті, підвищує мотивацію та розширює сферу міжнародного співробітництва.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку бачимо в більш поглибленому підході до
творчої розробці та пошуку нових шляхів підвищення ефективності навчального процесу студентів
факультетів міжнародних відносин у світлі останніх вимог Міністерства освіти і науки України щодо
викладання іноземних мов на якісно новому рівні.
Ключові слова: сучасна вища освіта, майбутні фахівці міжнародних відносин, навчання іноземним мовам,
тенденції, розвиток іншомовної освіти, професійні навички та можливості, урізноманітнення методів,
інформаційні технології.

Современные практики иноязычной подготовки будущих специалистов
международных отношений в университетах
Василишина Н. М.
Национальный авиационный университет, Киев, Украина
Аннотация. В статье проанализированы изменения, происходящие в украинском образовании за последние
пять лет, по сравнению с процессами в Европе, и сделана попытка определить основные тенденции развития
отечественной иноязычного образования в ближайшем будущем, что позволит нам: предусмотреть
возможные проблемы и подготовиться к их преодолению; сосредоточиться на основных направлениях;
сформулировать новые задачи, пересмотреть содержание и, возможно, подходы к методической подготовки
учителей иностранного языка с учетом этих тенденций. Особое внимание к подготовке специалистов в
области международных отношений связана с тем, что процесс межкультурной коммуникации существенно
усложняют проблемы, обусловлены определенной расхождением и разночтениями в восприятии
окружающего мира носителями разных языков и культур, что часто приводит к непониманию друг друга, а в
некоторых случаях становится причиной нежелательных ситуаций. Цель статьи - проанализировать
особенности развития иноязычного образования в Украине, исследовать тенденции влияния европейской
образовательной системы на развитие иностранного языка в нашей стране. В статье отражены результаты
исследования тенденций развития иноязычной речи в Украину, их влияние на формирование методов
изучения иностранных языков в высших учебных заведениях, их эффективное использование во время
иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов по неязыковых специальностей на этапе
Нового времени. Проанализированы некоторые аспекты формирования и развития иноязычного образования
на разных ее этапах становления в контексте предмета исследования и их актуальность в современных
условиях подготовки будущих специалистов гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях
Украины. Основными направлениями являются обзор тенденций в образовании иностранных языков путем
анализа работ и исследований ведущих специалистов в этой области. В рамках исследования было
выявлено, что понятие "двуязычие", "многоязычие" в системе высшего образования Украины стали
весомыми составляющими иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов в
определенной области. В исследовании мы пришли к выводу, что на современном этапе вхождения Украины
в европейское образовательное пространство иноязычная образование современного специалиста является
элементом культурного взаимодействия, что способствует формированию интересов в другом менталитете,
повышает мотивацию и расширяет сферу международного сотрудничества. Выводы и перспективы
дальнейших исследований в данном направлении видим в более углубленном подходе к творческой
разработке и поиска новых путей повышения эффективности учебного процесса студентов факультетов
международных отношений в свете последних требований Министерства образования и науки Украины по
преподаванию иностранных языков на качественно новом уровне.
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Ключевые слова: современная высшее образование, будущие специалисты международных отношений,
обучение иностранным языкам, тенденции, развитие иноязычного образования, профессиональные навыки и
возможности, разнообразие методов, информационные технологии.

I Introduction
An urgent problem formation and improvement of students international relations faculties of higher
educational institutions of sustainable practical skills effective foreign language professional intercultural
communication is somewhat beyond pure linguistics and classical methods of teaching a foreign language,
deployed at the junction of a number related humanities disciplines and is considered as multifaceted,
multilevel, cross-disciplinary and meeting the requirements of the time.
For Ukraine, European integration is joining a single family of European nations, returning to European
political and cultural traditions. European integration is becoming a key part of Ukraine's opening to the world,
the transition to an open democratic society. The main direction of cultural-educational and scientific-technical
integration is to determine the implementation of European norms and standards in education, science and
technology, dissemination of own cultural and scientific-technical achievements in the EU. They cover the
fields of secondary and higher education, retraining, culture and science, art, engineering and technology [1; 4].
The integration process in the relevant areas is the implementation of European norms and standards in
education, science and technology, the dissemination of their own cultural and scientific and technical
achievements in the EU. The need to reform the system of higher education in Ukraine, improving its quality is
due to globalization and the need to create positive conditions for individual human development [4; 9].
The main purpose of state policy in the field of education is to create conditions for the development of
personality and creative self-realization of every citizen of Ukraine, updating the content of education and
organization educational process in accordance with democratic values, market principles of the economy,
modern scientific and technical achievements. The priority directions of the state policy on the development of
education are: personal orientation of higher education; formation of national and universal values; creating
equal opportunities for citizens to obtain higher education; constant improvement of the quality of education,
updating its content and forms of organization of the educational process; introduction of educational
innovations and information technologies; formation in the education system of normative-legal and
organizational-economic mechanisms of attraction and use of extra-budgetary funds; raising the social status
and professionalism of educators, strengthening their state and public support; development of education as
an open state and social system (exams, programs, learning process, education); integration of Ukrainian
higher education into the world educational space [1; 7].
According to the general civilizational tendencies of development of education in Ukraine it is provided:
transition to a dynamic step-by-step system of training (provides growth of educational and qualification level,
professional mobility); formation of a network of universities that would meet the interests of the individual, his
needs and at the same time the state; raising the educational and cultural level of society; raising higher
education in Ukraine to the level of higher education in developed countries [2; 3].
Moreover, it is necessary to transform the quantitative indicators of educational services into qualitative
ones on the basis of: the national idea of higher education, the content of which is based on the multiplication
of national educational traditions; the development of higher education is subject to the laws of a market
economy; the development of higher education is considered in the context of trends in world education
systems [1; 4].
II Materials and Methods
Methodological base comprised: analysis of psychological, pedagogical and educational literature on
the research topic; study and generalization domestic and foreign pedagogical experience in applying the
system methodological training; collection of information on the learning process and application of distance
learning system. Generalization and prognostic methods for formulating conclusions.
E. Mahmutov in the book "Problems of learning: Basic issues of theory" points out that "the essence of
the problem presentation of knowledge by the teacher is that instead of transferring ready-made provisions
(rules, laws) of science, the teacher reports the actual material, gives its description against the background
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problem situations, constantly encourages students to partial or complete independent cognitive activity with
the establishment and solution of educational problems.
The problem of the development of language and, in particular, foreign language education in Ukraine
has been studied by a number of scholars, among whom: N. Ivanytska, L. Karpets [5].
The foreign language problems were studied by many scientists, in particular: D. Bagliy, O. Bigich, N.
Borisov, N. Vereshchagin, V. Vykhrushch, I. Georgian, A. Dolapchi, V. Karpova, A. Kirda, A. Krasulya, T.
Litkova, O. Myrolyubov, O. Moskalska, I. Rakhmanov, G. Horny [8; 10; 12].
J. Dewey offers his concept of problem-based learning. It includes five stages of problem solving: the
appearance of a sense of complexity of the problem; its detection and determination: presentation of a
possible solution; identification by inferences of probable solutions; further observations and experiments that
lead to the acceptance or rejection of the accepted assumption, ie to the conclusion that has a positive or
negative judgment.
Wallace proposed a solution to the problem through four main phases: 1) personality preparation and
Attempts to solve the problem; 2) incubation - the period "Maturation" of the decision; 3) instantaneous flash of
the idea-decision; 4) verification - checking the effectiveness of the decision and clarification of a new idea.
Summarizing the theories of problem-based learning, Yu. Kozeletsky proposes to consider the process
of solving the problem by students through three phases: creating a problem situation.
In the 1950s, the American psychologist Skinner proposed the concept of programmed learning, the
main element of which was the program as an ordered sequence of recommendations (tasks) transmitted
using a didactic machine or programmable manual. Depending on the nature of the training and the expected
answers, there are linear, branched and mixed programs [9].
The driving force behind the search for new learning technologies has been and is the belief that the
ideas of individualization of learning must be implemented. Research of many scientists – B. Ananieva, P.
Blonsky, L. Vygotsky and others. show that the individualization of learning determines the organization of the
educational process, in which the choice of methods, techniques, pace of learning, taking into account the
individual characteristics of learners, and the level of their ability to learn [12].
After analyzing the theoretical and empirical material of pedagogical science and practice of the XX
century, R. Tyler identified the following characteristics of individual learning:
 the student works at an individual pace at a time convenient to him;
 the learner chooses from the proposed learning tools those that he considers most effective;
 the learner receives individual help in case of difficulties;
 the learner reaches different levels of knowledge about the content of learning;
 the learning process is organized in such a way that creates a favorable microclimate [14; 17].
Advanced pedagogical experience plays an extremely important role in the modernization of education,
improvement of the educational process, improving the quality of education and upbringing of schoolchildren.
I. Krivonos notes that the advanced pedagogical experience is formed on the basis of pedagogical experience
as a whole as an independent functional subsystem with its own set of effective methods and techniques of
teaching and education, the rules of their application and evaluation [14].
Advanced pedagogical experience, according to N. Moiseyuk, is the activity of a teacher that ensures
sustainable efficiency of the educational process through the use of original forms, methods, techniques,
teaching and education tools, new systems of teaching and education or already known forms, methods,
techniques, means of work on the basis of their improvement [10].
The basis of the innovative experience of the physics teacher V. Shatalov is the method of submitting
new material in large blocks, which causes a significant reduction in the time of study of individual subjects.
The presentation of the material in large blocks (topic, section), the teacher notes, allows you to better
understand it, to understand the logical relationships where previously there were only individual theorems,
rules, paragraphs. The student is given the opportunity to see the whole way, not part of it [12; 17].
The use of computer tools enhances the effectiveness of learning through: a wide range of imaging
capabilities; significant expansion of the range of tasks; enrichment of the subject content of tasks by studying
real industrial and social situations; increasing the level of problem tasks; updating the content of tasks thanks
to game components, special rules of operation of artificial objects; emergence of fundamentally new tasks, in
particular for the construction of expert systems for educational purposes [14; 16].
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Computerization of education causes changes in the ratio of different organizational forms of
educational activities, in particular, increases the share of independent, individual and group work; the volume
of practical and laboratory works, first of all, search and research character expands, the role and value of outof-class lessons increases [15].
The name of M. Guzyk is well-known in the innovative movement, who considers the presentation of
new material "in large portions" to be the main principle of the education system. The planning of each topic
includes lessons-lectures, lessons-seminars, lessons of generalization and systematization of knowledge,
lessons of protection of creative tasks, lessons-workshops [17].
Formation of hypotheses to solve the problem. Today the education system in Ukraine focused on
entering the single world information and educational space. This process is accompanied by radical changes
and adjustments as in the pedagogical theory and practice, and in the implementation of the educational
process. Particular attention is paid to the development of foreign language education, in parallel with
improving the system of native language education, studying the priorities of language policy Ukraine and the
world, the study of philosophical and axiological principles of native and multilingual education, the formation
of intercultural tolerance by means of native and foreign languages development of linguistic and
communicative competence of different categories of the population, and study pedagogical and psychological
principles of formation of communicatively competent personality [2; 7].
Thus, the problem of foreign language education is quite relevant for educational and scientific space of
Ukraine, the problem of peculiarities of development remains important for studying foreign language
education in Ukraine, the study of which will help to better understand the role of new ones technologies in the
practice of foreign language training of future professionals as a necessary component and conditions of cognitive,
intellectual, creative and moral development of personality and competitive capable specialist [8; 10; 12].
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the development of foreign language education in
Ukraine, to investigate the tendencies of the influence of the European educational system on the
development of foreign language education in our country.
III Results
State National Program "Education" (Ukraine in the XXI century) defines the strategy of Ukraine in the
field of education, aimed at the development of the national education system, the formation of a creative
personality. The purpose of the program is to bring Ukraine's education to the level of developed countries by
radically reforming its conceptual, structural and organizational elements [2; 5; 6].
The main, fundamental principle of teaching and education The program called the principle of
humanism, which requires: a) compliance of educational results with the capabilities and natural inclinations of
the child, dialogical communication of equal participants in the educational process; state of mental and
physical health, as an integral indicator of the effectiveness of education, along with the level of knowledge
and education; b) humanization of education, significant changes in its content, increasing the share of
disciplines of anthropological nature, strengthening the humanistic orientation of natural, mathematical and
vocational education. The second strategic direction of the program was to improve the skills of
personnel [5; 7].
All in all, the globalization and internationalization of society was small significant influence on the
development of modern foreign language education has emerged the need to modernize it and improve the
content of national school curricula in foreign languages for primary, secondary and high school, taking into
account linguistic and psychological basics of teaching foreign languages and socio-cultural concepts
mastering them [11].
As we can see, the trends in the development of foreign language education in Ukraine completely
coincide with European. Since significant investments in education are expected in Europe by 2020, this is
inspires hope that similar changes will take place in Ukraine in the near future. Each of the described trends in
the development of foreign language education in Ukraine deserves more detail study, which are promising areas for
further study of the problem [8].
It should be noted that the role of the English language in higher education in Ukraine has changed
significantly in recent years, especially after the adoption of the law "On Higher Education", because in it
emphasizes the strengthening of international cooperation of higher education institutions; their participation in
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programs bilateral and multilateral interstate and interuniversity student exchange, graduate students, doctoral
students, pedagogical, scientific-pedagogical and scientific workers; conducting research; organization of
international conferences; participation in international educational and scientific TEMPUS and Erasmus
programs; joint publishing activities [8; 10].
This requires the teaching staff to own not domestic, but academic and scientific, professionally oriented
in English, which is transformed from a language of communication into a language of professional use and
international cooperation. Professional communication takes place in various formats and requires high degree
of mutual understanding, high technical competence of specialists, use various strategies, techniques and
technologies. Therefore, modern foreign language teachers should not be taught only types of foreign
language speech activities and methods of their teaching in different educational institutions, but also editing,
using software, computer graphics, the Internet, mobile technologies [11; 13].
Formation of foreign language communicative competence is the most important aspect of forming
students' readiness for intercultural communication. Professional communicative competence, implemented in
a foreign language communication, is defined as the ability to quickly and efficiently solve communicative
problems in certain communicative situations. In terms of business communication, foreign language
communicative competence can be defined as the ability to solve business problems to achieve a certain
result in the context of a different business mentality and general culture [17, p. 81].
Recently, postgraduate teaching of foreign languages has begun to develop in Ukraine workplaces
taking into account the specifics of professional activities of specialists. Such training has become be in
demand because it provides the appropriate level of foreign language competence for effective activity in the
conditions of the international market. Methods of teaching a foreign language for professionals are mainly
teachers of non-language universities, language courses and individual foreign language teachers who work
directly at the customer's workplace. There are still too few qualified specialists in this technique. In Ukraine,
they are prepared only by a few universities, though scientists are already working hard to develop its
theoretical foundations [15; 16].
In recent years, the concept of "bilingualism", "plurilingualism", and "Multilingualism" in the system of
higher education in Ukraine as one of the components foreign language training of future specialists in a
particular field, which significantly expands the scope interaction and competitiveness not only of future
specialists, but also of higher ones educational institutions of the country [13; 17].
The purpose of language education has changed significantly at the present stage. Now it is perceived
not simply as an achievement of mastery in one, or even several languages, implies possession of certain
skills and abilities, and the possession of all becomes a necessity linguistic abilities to achieve a certain goal
and objectives [15; 16].
So, another link in this system is the study of such typical situations in which future professionals in the
field of international relations will often communicate professionally with the bearers of that or other culture.
Focusing on the future professional activity of specialists in international relations, teachers should strive as
much as possible to involve students in active participation in communicatively oriented activities: to involve
them in analytical, constructive and game situations with representatives of other cultures and speakers of
relevant languages [6, p. 44].
Thanks to modern technologies there are plenty of various online platforms that make English teaching
process more interesting and effective. In our research we are going to present some of them.
The online platform for learning English has a number of advantages:
Mobility. All students need to learn English is a computer, a camera, a microphone and internet access.
Everyone can organize their learning space independently. An online English school is available to people
from all over the world. Representatives of different countries can study in one group and this makes learning
more interesting, because you hear the pronunciation and accents of different people and learn to understand
them.
Systematic. Learning should be systematic, because English must be practiced every day. Learning
English online is available to anyone. Groups are divided according to the level of knowledge, as well as age,
so there is a lot of interactivity in the classes, which helps to develop teamwork skills and demonstrate
leadership qualities.
Interactivity. Modern technologies greatly facilitate the process of organizing learning, so the teacher
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has the opportunity to show their students interesting video and audio materials.
Accessibility. English is available online because all the materials you have are publicly available. The
information is updated quickly and you can always follow the new materials and tasks.
Ease of use. The online platform can be used by children and adults. Convenient interface and clear
sections do not cause unnecessary questions.
Control. English online involves all assignments given by the teacher, including homework. In the
English-speaking community, we the students don’t do a lot of homework, but they do and need to be done.
Also, in each lesson, we spend about 30% of our time reviewing the material to understand how much
students have memorized previous topics.
British Council of Ukraine. The British Council Learn English is a resource for learning English from the
British Councils, the UK government's department for the dissemination of British culture. On the site you can
learn grammar, vocabulary, improve writing and pronunciation skills.
Many courses, online conferences, information on university and professional exams, IELTS, artistic
and cultural events, study in the UK. The British Council in Ukraine offers a number of free online materials
and applications. In courses from the British Council, English is taught not only from the point of view of
grammar, but in the socio-cultural plane. So here you can find courses Exploring English: language and
culture, Understanding language: teaching and learning, How to succeed in the global labor market and more.
Udemy. The Udemy learning platform has in its arsenal many paid (from $ 20) and free English
language courses. They all differ in duration, subject matter, load, level of training required by the listener, etc.
Unlike other distance learning platforms, for which courses are created under university programs, Udemy
provides its platform to specialists and experts in various fields to create relevant courses. According to the
developers, this gives more chances to gain practical skills, not just theoretical knowledge.
edX. Free education from the world's top universities. 2121 courses in English in all kinds of specialties:
business, law, medicine, history, culture, environment, music, literature, linguistics, mathematics, physics,
sociology, philosophy and much, much more.
Coursera presents many courses in various specialties, which can be taken free of charge, and only a
certificate can be paid if necessary. Learn how to professionally sort garbage, write lyrics for songs, take
excursions to museums.
But that's not all! Here you can also get real online education in the field of business, engineering,
computer and other sciences from American, British and French universities.
Duolingo. One of the most popular online English courses that you can take using your smartphone.
Today the application has over 120 million users. It has a pretty nice interface, detailed lessons, and all kinds
of exercises to help you improve your pronunciation. This platform for online learning of the English language
for each lesson is charged game currency, spending which you can purchase various bonuses. Also, the
advantages of the application include reminders and notifications [15].
Easy Ten. A program for taking online English courses, thanks to which you can replenish your
vocabulary daily by learning ten new words. Even in lite mode, you can learn 170 words in a week. And for all
this, 20 minutes a day is quite enough. The app has competent voice acting, over 22,000 English words on
various topics, pronunciation trainers, as well as the ability to track your progress and receive rewards that
increase motivation. If necessary, you can use the search for words divided by thematic lists [9; 13].
Fluent You. An application that allows you to take online English courses with maximum efficiency.
Developers actively use various media content, which is the most effective way to learn. Here you can watch
music videos, news, popular talk shows, interesting dialogues, commercials and much more. The app
independently tracks all the words learned and recommends videos and tasks based on them [12].
Lingua Leo. One of the most effective applications for taking English courses online in a smartphone.
With it, you can learn new words, learn to write in English, parse lyrics, watch videos with subtitles, and so on.
This is a whole system that independently determines the strengths and weaknesses of each of the students.
The features of the application are to get meatballs, which are given when completing tasks and with which
you need to feed Leo the lion cub every day [16].
engVID. Site with video lessons for learning English, divided by thematic study. Those who want to take
the IELTS or TOEFL international exam can take advantage of special video lectures to prepare [11].
Memrise is an original platform for learning foreign languages using a card system. Content can also be
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created by the users themselves. In 2017, the app won the Best Play of the Year category from the Google
Play Awards [14].
TED is an organization dedicated to motivational cognitive lectures in English. TED talks with Ukrainian
subtitles. Lectures at TED conferences on "ideas worth spreading" initially focused on technology,
entertainment and design. But now you can find speeches on all aspects of life on the site: success, health,
culture, art, education, business, global issues, the future. By watching videos from TED conferences, you not
only learn to listen to stories, but also absorb interesting information that inspires and makes you think. It can
be great for viewers with existing English knowledge who want to improve their hearing skills. Subtitles are
available on the site [13].
Facebook. This social network is one of the most powerful tools for learning live English. The fact is that
some bloggers, artists, politicians write their posts in both Ukrainian and English. Thus, texts in both languages
about our present can be compared with each other, highlight and memorize certain idioms, learn to use
words and phrases in sentences [13; 14].
Loyal books. A library of free e-books and audiobooks in different languages. An effective way to
improve your vocabulary [13].
BBC Learning English is a large branch of the BBC dedicated to the study of the English language.
Training courses for different levels are available on the site. Some of the courses are divided into topics:
English at university, at work, in the news. BBC video tutorials are just fresh air on learning both modern and
traditional English. News service linguists will acquaint readers and viewers with regular expressions, parse
and explain news headlines, highlight useful words, help understand thematic vocabulary, and more. Short
videos (average duration - about 4 minutes), do not overload, but at the same time are very
informative [13; 14].
So, students’ smartphones are not just social networks, work and games, but also huge opportunities for
improving new knowledge. Now online English courses are always in your pocket.
IV Discussion
Indeed, a modern English learning has many advantages, among them: freedom and flexibility,
individuality, mobility, independent choice of pace training, attracting more people of different ages, is simple
formation of virtual communities, which allows discussion between teachers of certain problems, solving
common problems, sharing experiences or information. [3; 16].
Theoretical and practical aspects of IT and modern English learning have been considered in studies by
both foreign and domestic scientists: J. Adams [2], F. Bodendorf [3], H. Dichanz [4], G. Hoppe [6], J. Kettunen
[8], A. Andreeva [1], V. Vashchenko [3], K. Kolos [6], V. Kukleva [8].
Nevertheles, along with a plenty of pluses there are some sufficient disadvantages of technology-based
learning, that include: lack direct face-to-face communication between students and teacher, loss of emotional
coloring of the submitted material, difficulties in creating a creative atmosphere group of students, lack of
hardware and software [11; 14].
Recent research in the field of interactive technology confirms that the potential of computer learning
can be the greatest effectively used in the study of foreign languages, which includes discussion,
comprehension of the material and coordinated collective activity.
But, one of the promising areas of work in the distance learning system in teaching foreign languages
has an integrated approach to solving the main tasks that combine in this system: a set of technologies with
high didactic potential and telecommunication technology; computer training of foreigner languages,
multimedia technology and methods of intensive foreign language teaching [8; 9].
Moreover, it is very important in the process of IT learning to have constant reliable access to the latest
learning technologies and the Internet for both teachers and educators. Technical failures, ignorance of the
latest technologies training and inability to work with technical equipment, in particular computer, can cause
stress and frustration in mastering educational material, because it is with the help of computers and Internet
networks, students transfer their completed tasks, looking for the necessary information for a thorough study of
the curriculum discipline. For example, online courses require a computer with Internet access.
For a English course with materials on CD or DVD you must have a media player. Currently, not all
institutions are technically prepared for IT learning, so lectures and seminars are held using Office 365,
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Google Classroom, and the level of quality of knowledge, skills and abilities is assessed by using text tests,
project presentations and messages from research is conducted through accessible social networks, in
particular Moodle, Zoom, Skype, Viber, Telegram Messenger [11;12].
Lack of direct bilateral interaction that characterizes many IT education programs, contradicts the goals
of teaching foreign language. However, using this interaction, remote technologies can maintain the integrity of
foreign language teaching. Educational strategies that encourage student-teacher dialogue and student
autonomy in distance learning situations, should be included in the learning.
We must admit, that to learn a foreign language using multimedia technologies, students must be
independent and use new strategies. Because language learning in the traditional way usually takes place in
person communication, and distance learning via Internet communication is a slightly different system without
the participation of live contact. The Internet helps people communicate with native speakers via chats and email. Actually, students are exposed to a contextual environment using the Internet.
Through the use of the Internet, students can strengthen their own communication skills, get acquainted with
different cultures and strengthen their own required skills such as listening, speaking, reading and writing.
During Learning online anxiety is reduced and responses are quickly transmitted to students become more
confident. Teachers are trying to integrate the Internet with their own learning materials and learning styles to
create meaningful learning environment. Emails and chats that are carried through The Internet is an important
part of communication between students and teachers, and also improve students' writing skills in language
learning. But in e-learning the emphasis should be made on accumulation and use of knowledge and a
special curriculum must be created that will be relevant to the abilities of students. [12; 13].
V Conclusion
Thus, as a result of the analysis of changes that have taken place in the system of higher education
since the time of receipt independence of the Ukrainian state, and their comparison with the processes
observed in Europe, it can be concluded that the main trends in the development of foreign language
education in Ukraine and Europe coincide.
Although European and somewhat ahead, but comparing the rapid pace of change that observed over
the past five years in our country, we can predict the likely challenges that await us in the near future, and
prepare in advance to overcome them, focus on main directions. We have time to formulate new tasks, review
the content, and possibly approaches to methodical training of foreign language teachers taking into account
these tendencies.
Modern IT learning impresses more people for education, in particular higher education, but there are a
number of shortcomings it is worth paying attention to eliminate them and find a compromise for successful
study of the discipline remotely.
We were able to highlight such shortcomings of the distance learning system, namely: limitations direct
communication of students with teachers, lack direct access of students to the teacher, constant selfmotivation students, isolation of education, restrictions on available special courses training to master
specialization, the need for constant reliable access to the latest learning technologies and the Internet
networks, mandatory accreditation of distance learning programs, employment restrictions, no additional ones
costs, restrictions on improving oral skills student communication.
The study does not cover all aspects of the problem, therefore further scientific interest will be the study
and analysis of European experience in the development and formation of foreign language education,
improving the methodology of foreign language training of specialists in certain fields and certain educational
levels of higher education institutions of Ukraine and Europe, determining trends in the development of foreign
language education in different age categories, studying the features of the phenomena of "plurilingualism"
and "multilingualism" in process of foreign language training of future specialists in the conditions of higher
educational institutions Europe and Ukraine.
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Abstract. The article considers the question of the features of the training future education managers, their manage
skills, the structure of which provides knowledge and experience in using the electronic educational environment.
This problem is important, especially now, in the context of the coronavirus pandemic, when educational institutions
work mainly in a distance format. Now every manager of an educational institution must be competent not only in the
field of information technology and have appropriate digital competence but also knowledgeable in the
implementation of the electronic educational environment of the institution, in particular, to resolve certain
management issues. During literature analysis, we found that there are many studies that describe the use of ICT in
the process of forming the managerial competence of future education managers. But, there are few studies that
describe the features of the work of the manager in the electronic learning environment (ELE) and solve the problem
of their training in this context. To obtain objective information about the level of managerial competence in future
heads of higher pedagogical education, we organized a survey that found that future education managers do not
have a clear idea of ELE and do not understand its potential for management. During the study, we developed levels
of managerial competence of future managers, to which we added skills related to the use of ELE. The training of
students lasted from 2017 to 2020 according to the methodology that took into account the structure of managerial
competence knowledge and skills of using ELE. We conducted an experimental study that determined the
effectiveness of the methodology for the formation of managerial competence of future heads of educational
institutions in the context of ELE. This study found that such training contributes to the formation of the future
manager, develops his managerial skills, allows to solve the problem of developing managerial competence in future
education managers using ELE, is an effective means of implementing educational programs at the university.
Key words: managerial competence, manager of education, manager of educational institution, electronic
educational environment, information and communication technologies, institution of higher education.

Дослідження управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти
в контексті використання електронного освітнього середовища
Стеценко Н. М., Ткачук Г. В.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна
Анотація. В статті розглядається питання особливостей формування управлінської компетентності майбутніх
менеджерів освіти, в структурі якої передбачено знання, вміння та досвід використання електронного
освітнього середовища. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що нині, в умовах пандемії, кожен
керівник закладу освіти повинен бути компетентним не тільки в сфері інформаційних технологій та мати
відповідно цифрову компетентність, але й орієнтуватись у питаннях впровадження та реалізації електронного
освітнього середовища закладу, зокрема для вирішення певних управлінських питань. В ході дослідження
нами з’ясовано, що існує велика кількість досліджень щодо важливості ІКТ в структурі управлінської
компетентності майбутніх менеджерів, проте практично відсутні роботи, які вивчають особливості організації
діяльності менеджера в умовах впровадження електронного освітнього середовища (ЕОС). З метою
отримання об’єктивної інформації про стан сформованості управлінської компетентності у майбутніх
керівників закладів вищої педагогічної освіти нами було проведене анкетування, яке виявило, що майбутні
менеджери освіти не мають чіткого уявлення про ЕОС та не розуміють його потенціал щодо управлінської
діяльності. В ході дослідження було розроблено рівні управлінської сформованості управлінської
компетентності майбутніх керівників, в яких передбачено уміння, що стосуються використання ЕОС.
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Підготовка фахівців здійснювалась впродовж 2017-2020 рр. за методикою, що враховувала у структурі
управлінської компетентності знання та вміння використання ЕОС. Нами проведено експериментальне
дослідження щодо ефективності методики формування управлінської компетентності майбутніх керівників
закладів освіти з використанням ЕОС, яке показало, що використання ЕОС сприяє становленню майбутнього
управлінця, розвиває його управлінські здібності, дає змогу вирішувати завдання формування управлінської
компетентності у майбутніх менеджерів освіти, є ефективним засобом реалізації освітніх програм в
університеті.
Ключові слова: управлінська компетентність, менеджер освіти, керівник закладу освіти, електронне освітнє
середовище, інформаційно-комунікаційні технології, заклад вищої освіти.

Исследование управленческой компетентности будущих менеджеров
образования в контексте использования электронной образовательной
среды
Стеценко Н. Н., Ткачук Г. В.
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Умань, Украина
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о особенностях формирования управленческой
компетентности будущих менеджеров образования, в структуре которой предусмотрены знания, умения и
опыт использования электронной образовательной среды. Актуальность данной проблемы состоит в том, что
ныне, в условиях пандемии, каждый руководитель учебного заведения должен быть компетентным не только
в сфере информационных технологий и иметь соответственно цифровую компетентность, но и
ориентироваться в вопросах внедрения и реализации электронной образовательной среды заведения, в
частности для решения определенных управленческих вопросов. В ходе исследования нами выяснено, что
существует большое количество исследований важности ИКТ в структуре управленческой компетентности
будущих менеджеров, однако практически отсутствуют работы, изучающие особенности организации
деятельности менеджера в условиях внедрения электронной образовательной среды (ЭОС). С целью
получения объективной информации о состоянии сформированности управленческой компетентности у
будущих руководителей заведений высшего педагогического образования нами было проведено
анкетирование, которое выявило, будущие менеджеры образования не имеют ясного представления об ЭОС
и не понимают его потенциал по управленческой деятельности. В ходе исследования были разработаны
уровни управленческой сформированности управленческой компетентности будущих руководителей, в
которых предусмотрены умения, касающиеся использования ЭОС. Подготовка специалистов осуществлялась
на протяжении 2017-2020 гг. по методике, которая учитывала в структуре управленческой компетентности
знания и умение использования ЭОС. Нами проведено экспериментальное исследование эффективности
методики формирования управленческой компетентности будущих руководителей учебных заведений с
использованием ЭОС, которое показало, что использование ЭОС способствует становлению будущего
управленца, развивает его управленческие способности, позволяет решать задачи формирования
управленческой компетентности у будущих менеджеров образования, является эффективным средством
образовательных программ в университете.
Ключевые слова: управленческая компетентность, менеджер образования, руководитель учебного
заведения, электронная образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, заведение
высшего образования.

І Вступ
Інформаційно-комунікаційні технології у всьому світі визнані ключовими технологіями ХХІ
століття, що на найближчі десятиріччя будуть основними рушійними силами науково-технічного
прогресу. Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Актуальною проблемою
сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми управління
навчальним закладом із метою підвищення рівня організації освітнього процесу. Про це йдеться у
Концепції Нової української школи [6]: «Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід потребують
нового освітнього середовища. Таке середовище допомагає створити новітні інформаційнокомунікаційні технології, які підвищують ефективність управління освітнім процесом, а водночас
уможливлюють індивідуальний підхід до навчання». Про актуальність навичок в сфері ІКТ йдеться і в
Європейській рамці цифрової компетентності [11], де цифрова компетентність визначена як діяльність,
що передбачає впевнене, критичне й відповідальне використання та взаємодію з цифровими
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технологіями для отримання освіти, професійної діяльності та загалом для життя у суспільстві.
Питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління закладом освіти
залишається актуальним і нині серед наукової спільноти. Зокрема, Тимофєєва І.Б., Мітін А.О. вивчали
теоретичний аспект формування цифрової компетентності майбутнього менеджера освіти [10]; Брик
Р.С. досліджував питання використання ІКТ в управлінській діяльності освітнього закладу [2]; Кірдан
О.Л. розглянула питання формування цифрових компетентностей у змісті підготовки магістрів освітньопрофесійної програми «Управління закладом освіти» [5]; Гребеник І.С. розглядала особливості
цифрової компетентності керівників та принципи її формування [3]. Аналіз праць фахівців дозволяє
стверджувати, що попри детальне вивчення вище зазначених аспектів проблеми, питання професійної
інтерпретації діяльності менеджера освіти за підтримки ІКТ та в контексті використання ЕОС закладу
освіти розроблено недостатньо. Зокрема, відсутні дослідження, що стосуються особливостей
формування управлінської компетентності в контексті використання електронного освітнього
середовища.
Мета нашої роботи є дослідження управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в
контексті використання ЕОС, а саме у визначенні стану її сформованості, описі її рівнів та проведенні
діагностики у майбутніх фахівців.
ІІ Матеріал і методи дослідження
З метою отримання об’єктивної інформації про стан сформованості управлінської компетентності
у майбутніх керівників закладів вищої педагогічної освіти нами було проведене анкетування серед
магістрантів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на початку першого
року їх навчання у магістратурі. Учасниками були студенти І курсу 2018-2019 рр. навчання та 2019-2020
рр. навчання. Завдання анкетування полягало в тому, щоб отримати інформацію про розуміння
студентами поняття «електронне освітнє середовище», визначити як майбутні керівники будуть його
використовувати при вирішенні управлінських завдань, їх ставлення до застосування в управлінському
процесі різних програмних засобів, тощо.
В анкетуванні брали участь 37 магістрантів очної та заочної форм навчання, які навчалися за
освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073
«Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування [7]. Оскільки майбутні менеджери освіти
мали краще уявлення про діяльність керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО), директора
школи, ніж керівників інших типів освітніх закладів, то питання анкети, в основному, були спрямовані на
виявлення розуміння студентами-магістрантами управлінської компетентності керівника закладу
загальної середньої освіти, його управлінських функцій, розподілу повноважень та впливу на учасників
освітнього процесу, а також використання електронного освітнього середовища у діяльності
управлінця.
Анкетування проходило в умовах традиційного навчання магістрантів, які ще не були приєднані
до курсів дисциплін, комплекс яких розміщений в освітньому середовищі Уманського державного
університету імені Павла Тичини (на базі системи управління навчанням Moodle).
Майбутнім управлінцям пропонувалося дати відповідь на питання анкети. Проаналізуємо відповіді
магістрантів.
Відповіді на питання «Що ви розумієте під електронним освітнім середовищем?» (рис. 1)
розподілилися таким чином: 16,2% під електронним освітніх середовищем (ЕОС) розуміють
організовану сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення у вигляді
технічних і програмних засобів накопичення, зберігання, обробки та передачі інформації, що забезпечує
оперативний доступ до навчальних ресурсів, загалом правильно. 13,6% майбутніх управлінців
вважають, що ЕОС є умовою, яка дозволить досягнути високої якості освіти. Для 18,9% респондентів
ЕОС є не просто умовою, а сукупністю всіх умов та факторів, що впливають на розвиток особистості, а
для 24,3% – педагогічними умовами, що забезпечують розвиток дитини, тобто майже 57% майбутніх
управлінців вбачають у ЕОС умови, які сприяють та забезпечують розвиток особистості. Більш, ніж
четверта частина (27%) студентів-магістрантів взагалі вважають, що ЕОС – це психологічна атмосфера
закладу освіти. Під час бесіди зі студентами з’ясувалося, що вони розуміють використання ЕОС для
навчання дітей з особливими освітніми потребами та можливістю уникнути булінгу зі сторони учнів
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класу, оскільки за допомогою ЕОС можуть працювати дистанційно: «…і їм добре, і не заважатимуть
учителю і учням у класі» – такою була відповідь.

Рис. 1. Що ви розумієте під електронним освітнім середовищем?
На питання «Якому із способів чи засобів ви, як майбутній управлінець, надаєте перевагу для
проведення наради серед своїх підлеглих в екстремальних умовах?» (рис. 2) 46% майбутніх
менеджерів відповіли, що скоріше за все скористалися б телефоном і зібрали учасників освітнього
процесу на нараду, повідомивши місце і час зібрання.

Рис. 2. Якому із способів чи засобів ви, як майбутній управлінець, надаєте перевагу для проведення
наради серед своїх підлеглих в екстремальних умовах?
29,7% студентів-магістрантів вирішили, що найкраще скористатися месенджером (Viber) і
призначити нараду у відповідному місці і у відповідний час. 19% майбутніх управлінців взагалі
вважають, що всі педагогічні працівники повинні бути на роботі і в будь-який час бути готовими
зібратися на нараду. І лише 5,3% майбутніх менеджерів освіти завважили, що найкращим виходом в
умовах екстреної ситуації буде використання сервісів для проведення відеоконференцій та нарад.
Наступне питання випливало із попереднього і стосувалося потреби керівника закладу загальної
середньої освіти в оволодінні вміннями користуватися сервісами для проведення відеоконференцій.
Відповіді респондентів виявилися дещо несподіваними (рис. 3).
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Рис. 3. Чи потрібно керівнику ЗЗСО вміти користуватися сервісами для ведення відеоконференцій?
Так, 46,1% майбутніх управлінців вважають, що наради найкраще проводити очно, тому
особливої потреби оволодіти такими вміннями керівник не має. Ще 37,8% респондентів також
вважають, що керівник освітнього закладу, в даному випадку директор школи, завжди може
скористатися послугами вчителя інформатики, якщо в цьому виникне потреба (хоча в обов’язки учителя
інформатики забезпечення відеозв’язку для директора школи це не входить). Твердо вважають, що
директор школи повинен вміти використовувати хоча б один сервіс для здійснення відеозв’язку 10,8%
майбутніх управлінців. Не змогли відповісти на це питання 5,3% магістрантів, яким жодна із відповідей
не підійшла, а власну сформулювати вони не змогли.
Виявити, наскільки майбутні менеджери освіти усвідомлюють можливості ЕОС в здійсненні
управлінської діяльності дало змогу наступне питання (рис. 4).

Рис. 4. Які можливості для керівника освітнього закладу відкриває електронне освітнє середовище?
Як видно з діаграми, 40,5% респондентів вважають, що ЕОС закладу освіти є дуже зручним і
важливим для розміщення наказів та розпоряджень, іншої документації, що стосується діяльності
освітнього закладу. Однакова кількість майбутніх управлінців (по 13,5%) можливості ЕОС вбачають у
здійсненні оперативного зв’язку з учасниками освітнього процесу та здійсненні контролю за діяльністю
закладу освіти. 21,6% магістрантів прагнуть використовувати у своїй управлінській діяльності ЕОС для
того, щоб бути в курсі всіх подій, які відбуваються у закладі освіти, як от: діяльність класних керівників,
вчителів-предметників, методоб’єднань, учнівського самоврядування, тощо. Лише 10,8% майбутніх
менеджерів освіти вважають, що ЕОС дасть можливість ефективно приймати управлінські рішення.
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Враховуючи те, що назріла необхідність не лише у закладах вищої освіти впроваджувати
дистанційну форму здобуття освіти, а і у ЗЗСО (стаття 8 Закону України «Про освіту»: «п. 3. Заклади
загальної середньої освіти можуть створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною),
дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні
та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами» [4], магістрантам було
запропоновано дати відповідь на питання про дистанційні технології навчання (рис. 5).

Рис. 5. Чи потрібно керівнику ЗЗСО володіти технологіями дистанційного навчання?
Відповіді на це питання розподілилися так: значна частина майбутніх керівників закладів освіти
(46,1%) схиляються до думки, що керівник не може оволодіти всіма інформаційними технологіями, його
завдання керувати. 21,6% респондентів вважають, що якщо директор школи оволодіє деякими
елементами дистанційного навчання, то цього йому досить, щоб організувати в школі дистанційне
навчання, адже він його безпосередньо здійснювати не буде. Пропонують призначити відповідати за
здійснення дистанційного навчання учителя інформатики 24,1% респондентів, очевидно не розуміючи,
що такого розпорядження директор школи дати не може в силу обмеження своїх управлінських функцій,
а 8,2% майбутніх керівників будуть вимагати від підлеглих (учителів школи) оволодівати технологіями
дистанційного навчання для здійснення навчання дітей з особливими потребами.
Враховуючи те, що МОН України активно працює над створенням електронних освітніх платформ
для ЗЗСО, майбутнім управлінцям було запропоновано назвати основні умови для створення ЕОС
закладу ЗСО (рис. 6).

Рис. 6. Які основні умови створення у школі ЕОС?
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Як видно з діаграми, значна частина (35,2%) майбутніх управлінців розуміють, що хороша і
багатофункціональна платформа для дистанційного навчання є дорогою та потребує спеціального
обслуговування, відповіли, що основною умовою створення ЕОС у ЗЗСО є безоплатність платформ
дистанційного навчання і виділення коштів на системного адміністратора. 24,1% респондентів
вважають, що це має бути вимога МОН України і воно (Міністерство) повинно подбати про можливість
використання ЕОС. Ініціативі і особистій зацікавленості надають перевагу 21,6% майбутніх керівників, а
19,1% – зацікавленості всіх учасників освітнього процесу ЗЗСО.
Наступне питання мало на меті з’ясувати думку майбутніх менеджерів освіти щодо рівня впливу
ЕОС на формування їх управлінської компетентності (рис. 7).

Рис. 7. Який, на Вашу думку, рівень впливу ЕОС на формування управлінської компетентності керівника
ЗЗСО?
Значна частина респондентів, 70,2 % вважають, що вплив ЕОС на формування управлінської
компетентності керівника є середнім (35,1%) або вище низького, але нижче середнього (35,1%); як
низький рівень відмічають 8,1% респондентів; більше п’ятої частини (21,7 відсотка) майбутніх
менеджерів освіти впевнені, що рівень впливу ЕОС на формування управлінської компетентності
високий (5,5%) або вище середнього, але нижче високого (16,2%).
Обробка результатів анкетування, яке проводилося серед студентів-магістрантів на початку
першого року навчання дала змогу встановити, що майбутні менеджери освіти не мають чіткого
уявлення про ЕОС, не всі розуміють управлінські функції керівника закладу освіти, губляться в
питаннях, що стосуються використання ЕОС в управлінській діяльності; рівень впливу ЕОС, в
основному, оцінюють як низький та середній, що свідчить про необхідність підвищення їх управлінської
компетентності засобами ІКТ, включити до роботи в ЕОС університету та стимулювати їх активність в
даному середовищі, показавши роль і значення використання ЕОС в їх майбутній управлінській
діяльності.
ІІІ Результати
На основі проведеного анкетування та аналізу літератури щодо управлінської компетентності
майбутніх керівників закладів освіти нами було розроблено 4 рівні (високий, достатній, задовільний і
низький) сформованості управлінської компетентності майбутніх управлінців, які мають комплексний
характер і дають системне уявлення про управлінську компетентність майбутнього менеджера освіти як
інтегрованого особистісного утворення педагога. Особливістю визначених рівнів є те, що вони
враховують знання та уміння менеджера закладу освіти використовувати ЕОС в ЗЗСО для
управлінських процесів.
До високого рівня сформованості управлінської компетентності у студентів-магістрантів було
віднесено розуміння ролі та значення визначення перспективи освітнього закладу, чіткого усвідомлення
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управлінської місії; глибоке усвідомлення сутності, принципів, етапів розвитку освітнього закладу,
законів, що забезпечують його функціонування; знання основних засад функціонування ЕОС та вміння
його використання для реалізації управлінських процесів; знання культури прийняття управлінських
рішень, стилів реалізації процесу прийняття управлінських рішень; суті, переваг делегування завдань і
повноважень; проявляє лідерські якості у процесі організованої групової роботи під час занять, вміє
характеризувати та аналізувати ступінь впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність закладу
освіти; демонструє знання методики та засобів планування, проектування, інформаційного
моделювання управлінських процесів у закладі освіти; виявляє навички оцінювання ефективності
діяльності учасників освітнього процесу та освітнього закладу загалом.
Достатній рівень сформованості управлінської компетентності у майбутніх менеджерів освіти
характеризувався розумінням ролі та значення перспективи освітнього закладу, знаннями теоретичних
основ планування, організації та управління освітнім закладом, основ організації внутрішнього
керівництва, контролю та методичної роботи; при підтримці викладача може продемонструвати вміння
моделювати процес управління освітнім закладом, використовувати ЕОС для ефективного управління;
має навички аналізу і структурування проблем закладу освіти і розробляти рішення; теоретичний рівень
підготовки дещо нижчий за практичний. Разом з тим, має виражені лідерські якості, вміє встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки під час вирішення конфліктних ситуацій, під час проходження управлінської
практики має достатній рівень застосування набутих теоретичних знань.
Задовільний рівень сформованості управлінської компетентності у майбутніх керівників закладів
освіти характеризувався посередніми теоретичними знаннями щодо місії освітньої установи, перспектив
її розвитку, магістрант не вміє швидко визначати структуру освітнього закладу, педагогічно доцільно
планувати і організовувати власну педагогічну діяльність; ЕОС університету використовує для
опрацювання навчального матеріалу з дисципліни; має слабкі навички моделювання управлінських
процесів у закладі освіти з використанням ЕОС; не володіє явно вираженими організаторськими
здібностями, погано розбирається в обов’язках адміністративно-управлінського персоналу школи.
Низький рівень сформованості управлінської компетентності у майбутніх управлінців
характеризувався слабким розумінням теоретичних засад управлінської діяльності, ролі керівника у
формуванні психологічного клімату закладу освіти, не має достатніх теоретичних знань та умінь
моделювання управлінських процесів у закладі освіти з використанням ЕОС, демонструє слабкі
організаторські здібності, в командній роботі здебільшого займає роль спостерігача.
На початку проведення експерименту (навчання магістрів за освітньою програмою «Управління
закладом освіти» зі спеціальності 073 «Менеджмент») було зроблено зріз за визначеними рівнями
сформованості управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти серед магістрантів 2017-2018
рр. вступу та 2018-2019 років вступу в Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини (табл. 1).
Таблиця 1. Рівні сформованості управлінської компетентності у магістрантів на початок навчання
(рік вступу в магістратуру)
Рівні

Високий

Достатній

Задовільний

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

2017-2018 (експериментальна група: 19 осіб)

1

5,3

4

21

5

26,3

9

47,4

2018-2019 (контрольна група: 18 осіб

1

5,6

5

27,7

4

22,4

8

44,3

Рік навчання

Низький

Аналіз таблиці 1 дав змогу встановити, що в контрольній і в експериментальній групах рівень
сформованості управлінської компетентності дещо відрізняються, що пов’язано з кількістю студентів та
рівнем підготовки магістрантів, які вступали у різні роки на навчання. Загалом же, рівень сформованості
управлінської компетентності в обох групах характеризується як задовільний та низький.
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Зрозуміло, що майбутні менеджери освіти ще не відчували себе у ролі керівників, не були знайомі
з особливостями управлінської діяльності, нормативно-правовою базою, хоча знання з теорії і практики
дисциплін психолого-педагогічного блоку дали можливість сформувати відповідні якості і властивості,
притаманні майбутньому управлінцю.
Випускники 2019-2020 року вступу в Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини, на відміну від випускників попередніх років, зіткнулися з проблемою дистанційного та змішаного
навчання, яка виникла внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19. МОН України було
розроблено Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та
вищої освіти [8].
Дана ситуація спонукала науково-педагогічних працівників університету більш активно розвивати
та наповнювати ЕОС, використовувати різні сервіси для відеозанять, інноваційні форми та методи
роботи [1], а студентів – активно включитися у освітній процес і більш широко використовувати ЕОС
університету, збагнути роль та значення ЕОС для ефективного здійснення різного роду діяльності, в
тому числі, управлінської, що, безумовно, вплинуло на формування управлінської компетентності
майбутніх керівників. Опис окремих методичних аспектів підготовки фахівці в умовах використання ЕОС
та формування в них відповідної управлінської компетентності детально описано нами у роботі [9].
Для виявлення стану сформованості управлінської компетентності у майбутніх менеджерів освіти
на кінець другого року навчання нами був проведений зріз за розробленими рівнями (табл. 2).
Таблиця 2. Рівні сформованості управлінської компетентності у майбутніх менеджерів освіти на
кінець експерименту
Рівні
Рік навчання

Високий
осіб
%

Достатній
осіб
%

Задовільний
осіб
%

Низький
осіб
%

2019-2020
(експериментальна група: 19 осіб)

3

15,8

10

52,7

5

26,3

1

5,2

2018-2019
(контрольна група: 18 осіб)

2

11,1

7

38,9

7

38,9

2

11,1

Як видно із таблиці, результати сформованості управлінської компетентності у студентівмагістрантів експериментальної групи дещо вищі порівняно із студентами-магістрантами контрольної
групи. Так, високим рівнем управлінської компетентності на кінець навчання (кінець 2020 року)
володіють 15,8% майбутніх менеджерів освіти, що на 4,9 відсотків більше, порівняно з майбутніми
менеджерами, які закінчували навчання у 2019 році (11,1%). Студенти експериментальної групи
оволоділи навичками роботи в ЕОС університету, почали більше займатися самостійно, нові форми
роботи виявилися більш цікавими та інформативними. В процесі проходження управлінської практики,
вони також зіткнулися з проблемою управлінської діяльності за допомогою електронних платформ і
сервісів для проведення оперативних нарад, конференцій та відеозв’язку з учасниками освітнього
процесу.
Достатній рівень сформованості управлінською компетентністю у майбутніх управлінців
експериментально групи теж зріс на 13,8% порівняно із контрольною групою. Якщо високий і достатній
показники рівнів сформованості управлінської компетентності експериментальної групи майбутніх
управлінців на кінець навчання зросли, то показники задовільного та низького рівнів зменшилися. Так,
задовільним рівнем сформованості управлінської компетентності на кінець навчання володіють 26,3%
магістранти експериментальної групи, що на 12,6% менше, ніж у магістрантів контрольної групи (38,9%);
низький рівень сформованості управлінської культури також зменшився на 5,9 відсотки.
Результати заключного зрізу щодо визначення рівня сформованості управлінської компетентності
майбутніх менеджерів освіти наочно представлений на рис. 8.
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Рис. 8. Рівні сформованості управлінської компетентності у майбутніх менеджерів освіти на кінець
експерименту
Експериментальне дослідження щодо формування управлінської компетентності майбутніх
керівників закладів освіти з використанням ЕОС показало, що магістранти експериментальної групи
мають більш високий рівень сформованості управлінської компетентності, ніж магістранти контрольної
групи, приблизно на 9%. Це дає підстави стверджувати, що використання ЕОС сприяє становленню
майбутнього управлінця, розвиває його управлінські здібності, дає змогу вирішувати завдання
формування управлінської компетентності у майбутніх менеджерів освіти, є ефективним засобом
реалізації освітніх програм в університеті.
IV Обговорення
Проведене дослідження дало змогу встановити, що по завершенню навчання у майбутніх
менеджерів освіти в умовах використання ЕОС університету рівень управлінської компетентності зріс, у
них сформувалися чіткі уявлення про бажаний образ освітнього закладу, його місію, цілі, принципи та
перспективи життєдіяльності.
Майбутні управлінці засвоїли систему знань, поглядів та уявлень про управлінську діяльність;
стилі, форми та методи управління педагогічним колективом; навчилися визначати можливості ЕОС
закладу для успішної управлінської діяльності, проектувати таку модель освітнього закладу, яка б
характеризувалася високою управлінською культурою; оцінювати міру стабільності закладу освіти, його
конкурентоспроможність, а також здатність досягати запланованих результатів в різних умовах
функціонування освітньої установи.
Разом з тим, результати нашого дослідження, показали, що ЕОС має потужний потенціал для
формування управлінських компетентностей майбутнього менеджера освіти, якщо професорськовикладацький склад університету разом із здобувачами освіти буде працювати над його розвитком та в
повній мірі використовувати можливості ІКТ.
V Висновки
У зв’язку зі входженням України у глобальний економічний простір відбуваються постійні зміни,
ускладняються проблеми менеджменту, загострюється конкуренція, і для забезпечення інноваційного
прориву в розвитку економіки України необхідний перехід на якісно новий рівень управління. Це
зумовлює формування нового типу менеджерів, які мають системне, нестандартне та стратегічне
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мислення і здатні до застосування сучасної філософії управління, вільно використовують засоби ІКТ.
Менеджер освітньої установи є ключовою фігурою розвитку освітнього закладу. Від того,
наскільки ефективно він буде здійснювати управління залежить ефективність роботи всіх інших
працівників та загалом успішність функціонування закладу. Використання ЕОС значно спрощує
управління та надає відповідні засоби для ефективного управління. Вміння використовувати
інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності, вільна орієнтація в інформаційноосвітньому просторі та розвиток ЕОС закладу освіти повинні бути визначені як обов’язкові компоненти в
структурі управлінської компетентності менеджерів освіти.
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Abstract. The article deals with the problem of development of cognitive interest of cadets of flight educational
institutions in the process of teaching the discipline «Aviation Chemistry» through the use of digital technologies in
the educational process. In the process of training cadets, taking into account the epidemiological situation, there is a
need to use techniques that stimulate increased attention and interest in the classroom, in particular in the process of
distance learning. Such techniques define digital technologies in the article. The concept of «digital technologies» is
clarified, their composition and principles of application are substantiated. Monitoring of digital tools used in the
process of student learning. The tools for setting the educational problem, summarizing the studied material,
summarizing, tools for testing and consolidating knowledge, forming critical thinking, tools for organizing group work,
reflection and for organizing independent work of cadets. Also, the criteria for selecting digital technologies are
highlighted. Emphasis is placed on using the Google Workspace cloud service package. In particular, the use of such
services as Google Classroom, Google Meet, Google Forms, Google Chat, Google Drive in the process of teaching
the discipline «Aviation Chemistry». In addition, the use of digital tools is described: Learningapps - a tool that allows
you to create interactive exercises; Answergarden - a concise tool for organizing instant evaluation of responses;
Mindmeister is a tool for creating mental maps.
Key words: digital technologies, cadets, flying establishments of higher education, cloud services, professional
training.

Використання цифрових технологій в процесі викладання авіаційної
хімії в льотних закладах вищої освіти
Чорноглазова Г. В.
Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна
Анотація. У статті розглянуто проблему розвитку пізнавального інтересу курсантів льотних навчальних
закладів у процесі викладанні навчальної дисципліни «Авіаційна хімія» за допомогою використання у
навчальному процесі цифрових технологій. У процесі навчання курсантів, з урахуванням епідеміологічної
ситуації, виникає необхідність застосовувати прийоми, які стимулюють посилення уваги та зацікавленості на
занятті, зокрема в процесі дистанційного навчання. Такими прийомами у статті визначено цифрові технології.
З’ясовано поняття «цифрові технології», обґрунтовано їх склад і принципи застосування. Проведено
моніторинг цифрових інструментів, які використовуються у процесі навчання студентів. Висвітлено
інструменти для постановки навчальної проблеми, узагальнення вивченого матеріалу, підведення підсумків,
інструменти для перевірки і закріплення знань, формування критичного мислення, інструменти для організації
групової роботи, рефлексії та для організації самостійної роботи курсантів. Також, виділено критерії відбору
цифрових технологій. Акцентовано увагу на використанні пакету хмарних сервісів Google Workspace. Зокрема,
на використанні в процесі викладання навчальної дисципліни «Авіаційна хімія» таких сервісів, як Google
Classroom, Google Meet, Google Forms, Google Chat, Google Drive. Крім того, описано використання цифрових
інструментів: Learningapps – інструмент, який дозволяє створювати інтерактивні вправи; Answergarden –
лаконічний інструмент для організації миттєвого оцінювання відповідей; Mindmeister – інструмент створення
ментальних карт.
Ключові слова: цифрові технології, курсанти, льотні заклади вищої освіти, хмарні сервіси, професійна
підготовка.
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Использование цифровых технологий в процессе преподавания
авиационной химии в летных заведениях высшего образования
Черноглазова А. В.
Летная академия Национального авиационного университета, Кропивницкий, Украина
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития познавательного интереса курсантов летных учебных
заведений в процессе преподавания учебной дисциплины «Авиационная химия» посредством использования
в учебном процессе цифровых технологий. В процессе обучения курсантов, с учетом эпидемиологической
ситуации возникает необходимость применять приемы, стимулирующие усиление внимания и
заинтересованности на занятии, в частности в процессе дистанционного обучения. Такими приемами в статье
определены цифровые технологии. Выяснено понятие «цифровые технологии», обоснованы их состав и
принципы применения. Проведен мониторинг цифровых инструментов, используемых в процессе обучения
студентов. Описаны инструменты для постановки учебной проблемы, обобщения изученного материала,
подведения итогов, инструменты для проверки и закрепления знаний, формирование критического
мышления, инструменты для организации групповой работы, рефлексии и организации самостоятельной
работы курсантов. Также выделены критерии отбора цифровых технологий. Акцентировано внимание на
использовании пакета облачных сервисов Google Workspace. В частности, в использовании в процессе
преподавания учебной дисциплины «Авиационная химия» таких сервисов как Google Classroom, Google Meet,
Google Forms, Google Chat, Google Drive. Кроме того, описано использование цифровых инструментов:
Learningapps – инструмент, позволяющий создавать интерактивные упражнения; Answergarden – лаконичный
инструмент для организации мгновенной оценки ответов; Mindmeister – инструмент создания ментальных
карт.
Ключевые слова: цифровые технологии, курсанты, летные заведения высшего образования, облачные
сервисы, профессиональная подготовка.

І Вступ
Розвиток пізнавального навчання – одна з актуальних проблем сучасної освіти. Педагогічною
наукою доведена необхідність теоретичного розроблення цього питання та реалізація його в практичній
діяльності. Розвиток сучасного суспільства й рівень виробничих сил постійно потребують особливої
уваги до проблем навчання і виховання [1].
Пізнавальний інтерес – це особлива вибіркова спрямованість особистості на пізнання в тій або в
тій галузі знань. В умовах навчання пізнавальний інтерес передбачає залучення курсанта до навчання,
до педагогічного пізнання діяльності в межах одного або низки навчальних предметів. Як відомо, стійкий
пізнавальний інтерес формується за умови поєднання емоційного та раціонального в навчанні.
Розвиток пізнавального інтересу курсантів льотних закладів вищої освіти логічно трактувати як
безперервний динамічний процес: по-перше, кожний наступний рівень розвитку інтересу формується на
основі попереднього; по-друге, трикомпонентна структура інтересу постає в динаміці. Усі компоненти
інтересу взаємодіють і перебувають у єдності, але на кожному з етапів домінує той чи той елемент
пізнавального інтересу. На початкових стадіях виникнення інтересу переважає позитивний емоційний
компонент, на основі якого формується позитивне відчуття, необхідне для виникнення зацікавленості
курсантів предметом. Пізніше активізуються вольові процеси й посилюється роль інтелектуальних
компонентів. Вищий рівень розвитку пізнавального інтересу курсантів демонструє процес мислення,
проте водночас залучені емоційні та вольові процеси.
Мета статті полягає в аналізі цифрових технологій та застосуванні у навчальному процесі
курсантів льотних навчальних закладів із дослідженням їх ефективності у подальшій науковій роботі.
ІІ Матеріал і методи дослідження
Аналіз спеціалізованої та психолого-педагогічної літератури, ресурсів з мережі Інтернет,
систематизація й узагальнення теоретичних положень досліджуваної проблеми у публікаціях
вітчизняних і зарубіжних науковців, а також спостереження за навчальним процесом і вивчення
педагогічного досвіду.
Під час формування пізнавального інтересу майбутніх авіафахівців необхідно зважати на
діалектичний взаємозв’язок: пізнавальна потреба – пізнавальний інтерес та інтерес – пізнавальний
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мотив. Пізнавальна потреба маркує сутність і зміст пізнавального інтересу до предмета й обраної
професії, причому потреба первинна, а інтереси вторинні [1].
Пошуки шляхів оптимізації пізнавального навчання розпочинаються з аналізу різних теоретичних
позицій. Незважаючи на різноманітність підходів до розв’язання цієї проблеми, мета таких пошуків
єдина, пов’язана з розробленням шляхів активізації пізнавальних можливостей курсантів. Намагаючись
повноцінно засвоїти програму курсів загально-технічних дисциплін, необхідно забезпечити розвиток
пізнавальних можливостей курсантів, не допускаючи при цьому перевантаження. Саме таке завдання
найбільш гостро постає перед льотними закладами вищої освіти та потребує реалізації.
Вивчення курсу авіаційної хімії дає знання, необхідні для самостійного оволодіння тим новим, що
з’явиться в ході подальшого науково-технічного прогресу; сприяє розширенню наукового світогляду та
підвищенню культури майбутнього фахівця, розвиткові його мислення й виробляє відповідний світогляд.
Першою умовою формування пізнавального інтересу вважаємо розвиток активної розумової
діяльності курсантів льотних закладів вищої освіти. Підґрунтям для розвитку пізнавальних сил і
можливостей курсантів, як і для розвитку пізнавального інтересу, є ситуації розв’язання пізнавальних
завдань, ситуації активного пошуку, припущення, роздуму, ситуації розумового напруження,
суперечності думок, зіткнень різних позицій, у яких необхідно розібратися самому, ухвалити рішення,
обрати певну позицію.
Друга умова, що оптимізує формування пізнавального інтересу, передбачає проведення
навчального процесу на оптимальному рівні розвитку курсантів. На наш погляд, доцільно організувати
навчання із залученням індивідуального підходу до курсантів, які мають різний рівень знань.
Градуювання навчального матеріалу, передбаченого для самостійного опрацювання та виконання на
практичних заняттях, за рівнем складності дає змогу залучити до навчання всіх курсантів, створити
сприятливу атмосферу учіння та підвищити самооцінку тих, хто навчається.
По-третє, важливу роль відіграє емоційна атмосфера навчання, позитивний емоційний тонус
навчального процесу. За даними багатьох дослідників, від характеру стосунків між викладачем і
курсантами залежить ставлення останніх до предметів та власне процесу навчання [1]. За нашими
спостереженнями, курсанти охоче беруть активну участь у навчальному процесі, якщо викладач
постійно залучає їх до аналізу того, що відбувається на занятті.
Із зазначеного вище логічно випливає четверта важлива умова впливу на формування
пізнавального інтересу курсанта й на його особистість загалом – сприятливе спілкування в навчальному
процесі як домінантний та ефективний спосіб пробудження інтересу. Разом з тим, активізації
пізнавальної діяльності сприяє заохочення у формі об’єктивної високої оцінки, оцінювального судження
викладача стосовно виконаного завдання, позитивної реакції одногрупників на досягнення курсанта,
схвальної думки або доброзичливого тону чи погляду викладача тощо.
У процесі навчання курсантів варто застосовувати також прийоми, які стимулюють посилення
уваги та зацікавленості на занятті. До них належить використання цифрових технологій.
Нині вчені активно досліджують поняття «освітнє середовище», «середовище навчання»,
«цифрові технології» тощо.
У результаті опрацювання наукових джерел виявлено складність трактування поняття феномену
«освітнє середовище» – існує безліч підходів та інтерпретацій, що описують його в різних аспектах,
зокрема: як природне або штучне створення сприятливих умов оточення людини, можливості для зміни
педагогічної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, умови навчання й розвитку особистості тощо
[2; 3].
Однак, для системи освіти одним з основних викликів цифрової трансформації є швидкість змін,
що відбуваються в технологіях та комп’ютерних засобах. З огляду на зазначене, важливе місце серед
сучасних тенденцій розвитку освіти займає оновлення освітнього середовища з їх використанням, що
розширює можливості здобувача освіти у «зоні його найближчого розвитку» [4].
Характеристиками цифрового середовища сучасного суспільства є: стрімкі зміни соціальноекономічних потреб, нові способи сприйняття та інтерпретації інформації, культурна і соціальна
різноманітність, технологізованість, що заснована на загальнолюдських і національних цінностях [5].
Трансформація сучасних суспільних відносин зумовлює оновлення систем, процесів і
термінологічних понять. Одним з них є поняття «цифрове середовище», яке визначено Радою Європи у
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Рекомендаціях «Про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому
середовищі» як сукупність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що включає Інтернет, мобільні
технології та засоби, а також цифрові мережі, бази даних, контент і послуги [6].
Погоджуємось з думкою, що використання цифрових засобів і технологій, що набули ознак
мобільності, впливають на середовище, де відбувається навчання здобувачів освіти і яке є механізмом
реалізації особистісної гнучкості та адаптації сучасної особистості до зміни способів навчальної
взаємодії. Такому середовищу властиві динамічність, мобільність та адаптивність, а реалізація освітньої
взаємодії в ньому відбувається без територіальних обмежень (вдома, в дорозі, на роботі), географічних
(з будь-якого місця знаходження), часових (в зручний час та зручному темпі). Вважаємо перспективним
у його розвитку використання можливостей сучасних цифрових технологій [5].
Науковець О.О.Берназюк поняття «цифрові технології» визначає як технології, в яких
застосовуються цифрові сигнали для передачі інформації 7, с. 84]. У роботах М.А.Журби їх
зхарактеризовано як «закодовані в дискретні сигнальні імпульси» 8, с. 116].
Положеням про Національну освітню електронну платформу 9, яка є технологічним
забезпеченням реформи середньої освіти «Нова українська школа», визначено основні завдання,
функції, структура, засади її функціонування та базові поняття: електронний кабінет, електронні
підручники, електронні освітні ресурси тощо.
Законом України «Про авторське право і суміжні права» [10] визначено, що електронна (цифрова)
інформація – це аудіовізуальні, музичні твори (з текстом чи без тексту), фонограми, комп’ютерні
програми, програми (передачі) компаній суспільного мовлення, що представлено в електронному
(цифровому) форматі, придатному для відтворення і можуть існувати або зберігатися як один або
декілька файлів (частин файлів) у комп’ютерній базі даних, серверах у мережі Інтернет тощо.
З’ясовано, що в наукових колах та національних законодавчих документах не існує єдиного
підходу до визначення поняття «цифрові технології». У класичному розумінні тлумачимо його як
електронний спосіб обробки та передачі інформації за допомогою знаків кодування, що
використовуються у комп’ютерній техніці та комп’ютерних технологіях [5].
Разом з тим, аналіз міжнародних нормативно-правових актів виявив активне використання
поняття «цифрові технології» [11; 12; 13]. В наукових працях зарубіжних дослідників акцентовано на
тому, що професійні асоціації, видавничі та технологічні компанії повинні підтримувати і посилювати
зусилля викладачів закладів вищої освіти у впровадженні цифрових технологій з метою неперервного
вдосконалення процесу навчання [14; 15]. Це забезпечує успішність освітньої траекторії особистості,
затребуваність на ринку праці і в соціумі в цілому.
За результатами проведеного моніторингу онлайн ресурсів виявлено цифрові інструменти, що
дозволяють створити викладачу в електронному освітньому середовищі (е-середовищі) умови для
активної освітньої траекторії студентів.
Автор класифікує іх за напрямами:
− інструменти для постановки навчальної проблеми, узагальнення вивченого матеріалу,
підведення підсумків (Google Диск);
− інструменти для перевірки і закріплення знань, формування критичного мислення (Learningapps,
Educaplay, Flippity);
– інструменти для організації групової роботи, рефлексії (MindMeister, Cacoo, Bubblus, Mindomo);
− інструменти для організації самостійної роботи (Glogster, ThingLink, Google Диск).
Також, особливого значення набуло використання у внутрішній мережі Інтранет сучасних
цифрових технологій і засобів для організації процесу навчання. При проектуванні «цифрової
активності» викладач орієнтується на формування та розвиток у курсантів навичок необхідних для
успішної кар’єри, а саме: комплексного розв’язання проблем, критичного мислення, креативності, вміння
співпрацювати, емоційного інтелекту, ведення перемовин, когнітивної гнучкості [16].
Використання цифрових технологій в освітньому середовищі створює можливості управління
процесом навчання, методичного супроводу, оптимальної організації спільної взаємодії викладача та
студентів, оновлення форм міжособистісної комунікації [14; 15; 17].

51

ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2021, 9 (4), 48–58.
CC-BY © KrNU, EETECS, Chornohlazova H., 2021

ІІІ Результати
Розглянемо використання хмарних сервісів на прикладі вивчення навчальної дисципліни
«Авіаційна хімія», мета викладання якої полягає в наданні курсантам льотних закладів вищої освіти
основних відомостей про хімічну природу речовини і фізико-хімічну суть процесів, що використовуються
і реалізуються у сучасній авіаційній техніці, про хімічний склад паливо-мастильних матеріалів і технічних
рідин та його вплив на експлуатаційні властивості зазначених матеріалів.
Вивчення хімії як однієї з фундаментальних природничих наук є необхідним для формування у
курсантів льотних закладів вищої освіти наукового світогляду. Хімічні реакції широко використовуються
у виробничих процесах, і без розуміння механізму протікання хімічних реакцій (горіння палива,
взаємодія води з металами тощо) неможливо забезпечити ефективну роботу техніки, у тому числі
авіаційної техніки. Використання хімічних реакцій дозволяє в деяких випадках підвищити продуктивність
праці та якість продукції, створити нові матеріали. Проте, існує небезпека зменшення надійності
матеріалів через корозію металів або старіння полімерів. Тому вивчення механізмів хімічних реакцій
дозволяє обирати раціональні методи охорони навколишнього середовища та створювати нові
нешкідливі процеси.
Навчальна дисципліна «Авіаційна хімія» спрямована на вивчення основних фізико-хімічних
процесів, які відбуваються під час використання таких хімічних речовин, як паливо-мастильні матеріали
та окремі їх складові чи їх суміші (розчини) для розуміння і забезпечення грамотної експлуатації
авіаційної техніки.
У Google Classroom створено курси з дисципліни для кожної групи курсантів, які її вивчають,
розміщено лекційні матеріали, а також створені за допомогою Google Forms форми для виконання
домашнього завдання. До кожного курсу приєднуються курсанти за допомогою особистого облікового
запису Google.
На рис. 1 продемонстровано аналіз виконання завдання для самостійної роботи відповідною
групою.

Рис. 1. Приклад виконання завдання для самостійної роботи
Власне, сам матеріал для домашнього завдання також наданий у вигляді форми, створеної у
Google Forms (рис. 2). Сервіс зручний тим, що дані, отримані у відповідь на поставлене завдання, легко
імпортуються у таблицю Excel, при чому можна обрати або створення нової таблиці, або об’єднання з
вже існуючою. Окрім того, усі матеріали, які створюються у платформі Google Workspace постійно
зберігаються на Google Drive.
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Рис. 2. Імпортована з Google Forms електронна таблиця з аналізом виконання завдань самостійної
роботи
З метою проведення тематичного оцінювання був також використаний сервіс Google Forms, у
якому можна простежити і проаналізувати статистику відповідей як загалом по групі, так і по кожному
курсанту (рис. 3).

Рис. 3. Статистичний аналіз відповідей
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Відповіді кожної групи також імпортуються в електронні таблиці (рис. 4).

Рис. 4. Імпортована електронна таблиця даних з відповідями
Окрім того, на заняттях використовувались інші інструменти для поточної спільної роботи у кожній
групі.
Так, наприклад, Learningapps – інструмент, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є
конструктором для розробки різноманітних завдань (вікторин, кросвордів, пазлів) різних рівнів
складності та різних предметних галузей (рис. 5).

Рис. 5. Приклад використання Learningapps
Answergarden – лаконічний інструмент для організації миттєвого оцінювання відповідей,
спрощення процесу отримання статистичних даних (рис. 6).
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Рис. 6. Приклад використання Answergarden
Mindmeister – інструмент створення інтелект-карт. Можна систематизувати створені карти. Нові
елементи (ідеї) схеми можна виділити декількома способами: шрифтом, кольором фону, іконкою,
прикріпленням до них пояснення (рис. 7).

Рис. 7. Приклад використання Mindmeister
IV Обговорення
З точки зору забезпечення реалізації запланованих результатів навчання та здійснення
формувального оцінювання в освітньому середовищі закладу вищої освіти виділено три критерії відбору
цифрових технологій:
− забезпечення інтерактивної інформаційної взаємодії в процесі навчання;
− адаптування до індивідуальних особливостей курсантів;
− можливість синхронної чи асинхронної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності.
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Застосування цифрових інструментів для формувального оцінювання багатоваріантне. Викладач
обирає конкретну технологію виходячи з освітніх потреб курсантів.
Для забезпечення дистанційної форми навчання курсантів в умовах карантину та з метою
розвитку їх пізнавального інтересу у процесі вивчення дисципліни «Авіаційна хімія» використовується
пакет хмарних сервісів Google Workspace. Як у всіх хмарних середовищах, збереження даних
користувача відбувається в Інтернеті з можливістю одержувати доступ до них у будь-який час і з будьякого пристрою, з подальшим збереженням на жорсткий диск або роботою з даними у «хмарі».
Google Workspace – це набір додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх
установ у рамках обраного освітньою установою домену. До пакету входять стандартні Google сервіси
плюс система управління навчанням Google Classroom.
Створено корпоративні акаунти у Google Workspace від компанії Google. Корпоративний акаунт
надає значно більше переваг під час використання хмарних сервісів, а саме:
– Google Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та одночасного доступу до
файлів.
– Google Docs, Sheets, Slides, Forms – для створення та редагування файлів в хмарному сховищі
під час співпраці з іншими користувачами в режимі реального часу.
– Gmail – для листування.
– Google Calendar – для розкладу.
– Google Meet – для проведення відео-конференцій.
– Google Chat – для онлайн спілкування.
До віртуального курсу дисциплін викладач має можливість прикріпити навчальні матеріали у
вигляді різних типів файлів (відео на YouTube, файли на Google Drive). Доступ до сервісу Google
Classroom здійснюється через браузер або через мобільні додатки на Android чи iOS за допомогою
корпоративного акаунту.
Google Classroom – хмаро орієнтована платформа, організована спеціально для навчання,
доступний для всіх власників особистого облікового запису Google. У цьому сервісі можна:
– створювати навчальні курси;
– ділитися освітніми матеріалами;
– створювати завдання;
– перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес успішності кожного курсанта;
– сервіс цікавий широким набором інструментів для роботи – відео, зображення, симулятори.
V Висновки
Таким чином, використання цифрових технологій в процесі вивчення авіаційної хімії майбутніми
авіафахівцями потребує акцентування на відборі змісту навчального матеріалу, планування самостійної
роботи, організацію та контроль самостійної пізнавальної діяльності курсантів. Водночас, використання
електронних сервісів спонукає до зростання інтересу до отримання нових знань: нові факти, відомості,
теорії, шляхи та засоби розв’язання проблем, про існування яких курсанти не здогадувалися. Нова
інформація та способи її отримання контрастно відрізняється від уже набутих знань, зумовлює
здивування, загострює увагу та активізує пізнавальний інтерес. Крім того, постійний зв’язок уможливлює
вирішення багатьох організаційних питань. Вбачаємо застосування цифрових технологій у навчальний
процес перспективним напрямком діяльності викладача, який передбачає підвищення ефективності
засвоєння знань, формування умінь і навичок курсантів, що, в свою чергу, буде досліджено у подальшій
науковій роботі.
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формул по правому краю. Налаштування редактора згідно з рис. 1.

Рис. 1. Налаштування редактора формул
Бібліографічні
посилання:
References:

Відомості про
авторів:

Фото
3Х4

Перелік посилань подається мовою оригіналу. Текст посилань: виступ 0,7 см, вирівнювання по
ширині. Оформлення посилань згідно з державним стандартом ДСТУ 8302:2015. Посилання в
тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках.
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відповідно до стандарту APA. Транслітерація бібліографічних даних виконується відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації
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Шрифт Arial Narrow, 10 pt, вирівнювання ліворуч. Подаються державною мовою авторів статті та на
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Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Рекомендуємо використовувати он-лайн
сервіс: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
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