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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ
А

Проведено аналіз моделей та інструментів, що використовуються в міжнародній і вітчизняній практиці для створення
освітнього середовища (SACERS (School-Age Care Environment Rating Scale), «CLASS» (Classroom Assessment Scoring System),
Модель якісної школи, «Безпечна і дружня до дитини школа» тощо); розкрито змістове наповнення поняття «освітнє середовище» через освітню функцію та формування у здобувачів освіти універсальних навичок (самостійність, ініціативність,
відповідальність тощо); виділено динамічні фактори впливу, окремі критерії та показники, що мають вплив на якість
шкільного освітнього середовища; визначено напрями поліпшення якості шкільного освітнього середовища, серед яких є персоналізація середовища, взаємодія з елементами середовища, візуальний контент.
Ключові слова: освітнє середовище; якість; якість освітнього середовища; критерії оцінки якості освітнього середовища;
візуальний контент; безпечне освітнє середовище

S

Vodolazska Tetiana. The assessment of the quality of the school educational environment: models and tools.
The analysis of models and tools used in international and domestic practice to create an educational environment (SACERS (School-Age Care
Environment Rating Scale), «CLASS» (Classroom Assessment Scoring System), Quality School Model, «Safe and child-friendly school», etc.) has
been conducted. It was revealed the content of the concept of «educational environment» through the educational function and the development of
students' skills, universal skills (independence, initiative, responsibility, etc.). It was determined the dynamic factors of influence, separate criteria
and indicators that have an influence on the quality of the school educational environment. It was identified areas for improving the quality of the
school educational environment, including personalization of the environment, interaction with the elements of the environment, visual content.
Key words: educational environment; quality; quality of the educational environment; criteria for assessing the quality of the
educational environment; visual content; safe educational environment
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Vodolazska Tetiana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Education Management,
M.V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of In-Service Teacher Training, Ukraine
E-mail: tvodolazskaia@gmail.com

Актуальність проблеми. У сучасному світі, де все затребуванішими стають уміння людини самостійно здобувати знання, критично мислити, мати розвинені навички
співпраці, працювати у віртуальних середовищах, важливим стає освітнє середовище, здатне стимулювати прояв
ініціативи, відповідальності, самостійності, надихати на
вибір, взаємодію.
Легітимізація поняття «освітнє середовище» відбулася з
реформуванням української школи і появою низки документів, що забезпечили педагогічні колективи рекомендаціями щодо впровадження інноваційних рішень із мак№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)

симальною ефективністю з точки зору освітніх результатів
[3; 8; 9].
У педагогічну практику термін зайшов із епітетами «сучасне», «творче», «нове» [8, с. 40].
Із часом через низку документів поняття конкретизувалося і набуло нових ознак, таких як, безпечність, комфортність, інклюзивність [8; 9].
Виникла гостра необхідність у моделюванні сучасного
освітнього середовища, яке б відповідало потребам учасників освітнього процесу та готовністю педагогів до його
створення і моніторингу, а також у чітко визначених комC
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понентах, конкретних критеріях і показниках якості, що
роблять можливим управління якістю освітнього середовища.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Середовище, що стало об’єктом системного аналізу (В. Безпалько, В. Загвязинський, Т. Ільїна, В. Краєвський, Н. Кузьміна,
А. Куракін, В. Ясвін), розглядається дослідниками як цілісна
система зі своїми підсистемами, структурними компонентами та закономірностями функціонування. Для дослідження освітнього середовища як одного з основних параметрів діяльності закладу освіти, необхідно визначити,
який саме зміст вкладається в цей термін.
«Абетка для директора» подає визначення освітнього
середовища як сукупності умов, що створюються в закладі
освіти для навчання, виховання і розвитку здобувачів
освіти і праці педагогічних працівників [4, с. 6].
У «Кодексі безпечного освітнього середовища» автори
визначають сучасне освітнє середовище як «місце, де зустрічаються та взаємодіють учні, вчителі, навколишні мешканці та гості школи, де відбуваються не лише уроки, цікаві
зустрічі, свята та концерти, але й лекції та семінари, діють
відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки,
мистецтва та технологій» [11, с. 8].
У широкому розумінні середовище – це всі компоненти оточення людини, з властивими їм характеристиками
і зв’язками. Освітнє середовище може виступати «третім
учителем», якщо вчителі й учні навчаться його використовувати [6].
Вивчення дефініції «освітнє середовище» показує, що
його змістове наповнення розкривають категорії – «умови», «простір», «оточення», «місце», які дають такі уявлення
про освітнє середовище:
− категорія «умови» визначає взаємозумовленість існування суб’єкта і середовища, оскільки не тільки умови
навколишнього світу становлять основу середовища, а й
сама людина є невід’ємною умовою існування саме цього,
конкретного середовища;
− категорія «простір» дає уявлення про середовище як
про деяку частину об’єктивної реальності з наявними для
суб’єкта освіти кордонами;
− категорія «оточення» говорить про те, що середовище
може розглядатися тільки для певного суб’єкта;
− категорія «місце» вказує, що середовище завжди конкретне та існує тільки «тут і зараз» (у цьому місці й у цей час).
Важливо зазначити, що, розкриваючи зміст поняття,
науковці в основу формування освітнього середовища
закладають взаємодію як необхідну умову виникнення та
існування цього феномену. Тому освітнє середовище – це
частина оточення, з яким людина взаємодіє; сукупність
оточуючих людину об’єктів і явищ, з якими відбувається
безпосередня «зустріч», контакт; ситуація взаємодії суб’єктів у певному предметно-просторовому середовищі; сукупність усіх об’єктів, зміна властивостей яких впливає
на саму систему, а також тих об’єктів, чиї властивості змі-
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нюються в результаті діяльності цієї системи. Відмітимо,
що процес взаємодії особистості й середовища носить
двосторонній характер, оскільки, середовище, з одного
боку, через свої структурні елементи впливає на формування особистості, з іншого – особистість, вступаючи у
взаємодію з різними елементами, предметами і явищами,
створює це середовище, надаючи йому певної соціальної
якості.
У поняття «освітнє середовище» включаємо архітектуру
будівель шкіл, їхню предметно-просторову організацію,
цифрові технології, сучасне обладнання, методи та прийоми навчання, характер взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу, і те, наскільки широко використовуються
соціокультурні ресурси мікрорайону/району, села/міста,
країни. Відкритим залишається питання оцінки якості
освітнього середовища, пошук критеріїв і показників, що
можуть свідчити про якісні зміни.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Категорія «якість» не є новою для педагогічної
теорії й практики, вона активно використовується для дослідження та інтерпретації педагогічних явищ і процесів
у межах самооцінювання якості діяльності закладу освіти
або моніторингових досліджень. Одним із напрямів аналізу діяльності закладу освіти стає системне вивчення якості
освітнього середовища, виділення критеріїв і показників,
вимірювання яких дасть дані про розвиток особистості в
шкільному середовищі.
Поняття якості розглядаємо як об’єктивну, істотну внутрішню характеристику об’єктів і процесів, що визначає
їхню придатність і пристосованість для певних цілей,
завдань, умов, окреслених людиною й суспільством. Поняття «якість освітнього середовища» доречно тлумачити
з погляду споживачів освіти.
При моделюванні нового типу освітнього середовища
на перший план виходять динамічні фактори, що складно
піддаються об’єктивному вимірюванню, а саме:
– комфортний психологічний клімат, що панує в класі та
закладі освіти;
– спосіб дитячо-дорослої комунікації;
– рівень благополуччя дитини;
– практики підтримки дисципліни тощо.
Серед інструментів, що нині активно використовуються
в світовій педагогічній практиці для оцінки даної групи індикаторів, можна виділити:
ECERS-3 – міжнародна методика з оцінювання дошкільного освітнього середовища, яку в Україні організовує
Український інститут розвитку освіти у партнерстві з Командою підтримки реформ МОН, Всеукраїнським фондом
«Крок за кроком» та за підтримки ЮНІСЕФ в Україні;
«CLASS» (Classroom Assessment Scoring System) – методика, розроблена спеціалістами з Університету Вірджинії,
для спостережень за ефективністю взаємодії вчителя та
учнів у навчальній аудиторії. Дана методика не оцінює
просторово-предметний компонент, а концентрує увагу
№ 4 (199) 2021
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на характеристиках освітнього процесу, як-от: емоційна підтримка; організація роботи в групах; інструктивна
підтримка.
Державною службою якості освіти України розроблено
методичні рекомендації, що ґрунтуються на запропонованих для інституційного аудиту вимогах і критеріях для
оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських
процесів у закладі [3].
Мета статті: проаналізувати моделі та інструменти,
що використовуються в міжнародній і вітчизняній практиці, для створення освітнього середовища; виділити основні критерії та показники, що мають суттєвий вплив на
якість освітнього середовища.
Викладення основного матеріалу. Визначаючи поняття «освітнє середовище», варто враховувати, що системотвірною категорією поняття є освіта, яка, відповідно
до стратегічних освітніх документів, має забезпечити людині фундамент для навчання через усе життя й успішної
соціалізації. Актуальними із цих позицій стають критерії
якості, представлені через опис універсальних навичок.
Тобто, в першу чергу, освітнє середовище має сприяти
пізнанню дитиною себе, своїх сильних сторін, формувати ініціативність, відповідальність, уміння приймати рішення, а критерії оцінки якості освітнього середовища
мають ґрунтуватися саме на реалізації цих можливостей.
Важливими залишаються безпека в усіх її проявах, ступінь
задоволення зацікавлених сторін освітніми результатами
й освітніми процесами, що відбуваються в освітньому середовищі.
Дослідниця І. Ахновська зазначає, що освітнє середовище в контексті економіки знань повинно бути спрямоване на гнучке врахування інтересів і здібностей суб’єктів
освітнього процесу, сприяти виявленню і максимальному
розкриттю індивідуальних можливостей і розвитку природних задатків і нахилів особистості, формувати інтелектуальну, культурну та ерудовану особистість, а також здібності до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію
в соціум і професійну самореалізацію індивідуума [1].
Розглянемо найвідоміші у світі моделі, що інтегрують питання компетентнісного навчання, психосоціального комфорту, безпеки і здоров’я.
Модель якісної школи – це безпечне та відкрите місце
приязне до потреб учнів, на які вони мають права, це місце, яке забезпечує відкриту та конструктивну комунікацію
[11].
Держава, як ґарант якості та доступності освіти, за допомогою моделі якісної школи визначає важливі знаки якості,
найголовніші аспекти діяльності шкіл і самого навчання та
цілі, яких має бути досягнуто.
Модель «Безпечна і дружня до дитини школа» – місце, у
якому діти і дорослі почуваються безпечно і комфортно,
яке дарує дітям особливе відчуття єдності, дає точку опори
і можливість проявити себе, вселяє надію і породжує впевненість у майбутньому [2, с. 6].
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Модель «Школа, дружня до дітей» покликана допомогти дітям у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я та благополуччя,
створити безпечне середовище, підвищити мотивацію
вчителів і суспільства до підтримки освіти.
Стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у новій українській школі визначає, що учні
та педагогічні працівники потребують такого стану освітнього середовища, в якому вони відчуватимуть фізичну,
психологічну, інформаційну та соціальну безпеку, комфорт
і благополуччя [9].
Як бачимо, нині актуалізуються такі аспекти освітнього процесу: безпека, комфорт, підтримка, мотивація.
Безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та
праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє
емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси
для їхнього запобігання, а також дотримано прав і норм
фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної
безпеки кожного учасника навчально-виховного процесу
[11, с. 10].
Досвід європейських країн [2; 4; 5; 7; 10] свідчить, що для
створення комфортного і безпечного середовища, треба,
в першу чергу, підвищити рівень обізнаності учнів щодо
умов функціонування освітнього середовища, створити культуру «пильності», що буде сприяти благополуччю
учнів. Щоб досягти результату, вчителі й дорослі повинні працювати разом, уміти розпізнавати емоційні стани,
аналізувати ситуацію, взаємодіяти в різних видах активностей. Щоб освітнє середовище допомагало учням зростати й розвиватися, дитина має бути залученою до спільної діяльності (створення правил, дослідження, екскурсії
тощо).
Взаємодія людини і середовища визначається кожного
разу не середовищем і не абстрактними властивостями
особистості, а саме змістом діяльності. Отже, важливим
засобом вивчення процесу взаємодії людини із середовищем є діяльність, а характер взаємодії учнів і дорослих має
стати критерієм оцінки якості середовища.
Важливою характеристикою якості освітнього середовища є його персоналізація, тобто фіксація дитиною
певної частини середовища як свого «Я». Параметрами
оцінки середовища можуть виступати «місце діяльності»
та «сфера впливу» окремих груп та індивідів, що розкриваються через особливості взаємодії «суб’єкт − об’єкт»,
«суб’єкт − суб’єкт» і «відношення суб’єкта до самого себе».
Остання обставина дає підставу для розгляду тих об’єктів,
які людина віддаляє, контролює і з якими ідентифікує себе
як деякі зовнішні компоненти свого «Я», що є надзвичайно важливими для оцінки якості освітнього середовища,
оскільки може послужити основою для обґрунтування
сутності взаємодії дитини в освітньому середовищі школи
та його характеристик: множинність середовищ особиC
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стості; персоналізація середовища особистістю й особливо суб’єкт-суб’єктний характер взаємодії.
Світ, який ми спостерігаємо, складається з речей, середовища і поверхні. Середовище презентує різні можливості для складних взаємодій: ігрових, навчальних, кооперативних, пов’язаних із процесом спілкування тощо.
Формуючись, особистість знайомиться зі своїм середовищем існування та осягає реальність через взаємодію, а
школа має забезпечити «місця зустрічі» дитини з об’єктами
і предметами довкілля, що наповнені сенсом, створюють
умови для взаємодії.
До закономірностей функціонування місця поведінки
відносимо наявність специфічної послідовності дій (взаємодій) людей, оточення, наказів для певних дій у цьому
місці поведінки, наприклад, не кричати, виражати повагу
тощо.
Для деяких країн оцінка освітнього середовища визначається через рівень емоційного благополуччя дитини
та її залученість. Ознаками благополуччя є те, що в житті
дитини домінує радість, їй подобається товариство однокласників й освітнє середовище, в якому вона перебуває.
Дитина відкрита до нового, впевнена у собі, має достатній
рівень самоповаги. Наполегливість вказує на те, що у неї
сформований достатній рівень компетентності для взаємодії із середовищем, задоволення життєвих потреб у
художньому самовираженні, дослідженні, конструюванні,
висновках. Емоційне благополуччя та залученість дитини
служать для вчителя індикатором дієвості освітнього середовища, або необхідності втручання через переоформлення класу, перевірку змістовного наповнення центрів
діяльності, представлення нових матеріалів і дій, вивчення
інтересів дітей, розвиток і підтримку дитячих активностей
із правилами й угодами, дослідження і покращення стосунків на рівні «педагог – дитина» й «дитина – дитина» [5,
с. 95].
Надійним інструментом педагога у процесі оцінки якості
та впливу освітнього середовища на дитину може стати
вивчення особливостей споживання та продукування контенту, контекстних та емоційних складників комунікації. Візуальний контент впливає на ментальне здоров’я людини,
її стратегії мислення, емоційний стан, самоідентифікацію,
моделі поведінки [6, с. 49].
Візуальні образи сприяють вирішенню цілої низки
освітніх завдань: привертають увагу; тлумачать інформацію, підкреслюють її важливість; підтримують інтерес до об’єкта вивчення; створюють атмосферу; провокують до дії. Збагачене чуттєвим досвідом, освітнє
середовище допоможе учням пізнавати себе. Наявність
активного простору створює більше можливостей для
розвитку дитини, її творчості; сприяє включеності й самоконтролю, самостійної участі у створенні умов навчання
[5, с. 54].
Проте неграмотне використання візуального контенту
може дати протилежні результати. Велика кількість неод-
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норідних, хаотичних, яскравих подразників у вигляді стендів, плакатів, муралів розбещують сприйняття дійсності,
притупляють чутливість органів чуття до краси, гармонії,
естетики.
Результати дослідження. Аналіз існуючих моделей
шкіл, що інтегрують питання створення сучасного освітнього середовища, його відповідності потребам споживачів освітніх послуг, приводить до розуміння освітнього
середовища як системи елементів, що забезпечують можливість для навчання, виховання, розвитку та соціалізації
здобувачів освіти. Саме освітня спрямованість має бути
відображена в понятті «освітнє середовище», а відношення дитини до середовища, його елементів, пошук сенсів,
визначати критерії оцінки.
Висновки з даного дослідження. Оскільки системотвірним фактором освітнього середовища є суб’єкти освітнього процесу, то в процесі взаємодії вони створюють
освітнє середовище як ціле, де окремі елементи впливають на кожного суб’єкта освітнього процесу. Оцінка якості
шкільного освітнього середовища повинна охоплювати
на рівні з комфортними та безпечними умовами, рівень
організації освітніх умов і можливостей, якість взаємодії
учасників освітнього процесу, стан емоційного благополуччя здобувачів освіти, їхню залученість до різних видів
діяльності.
Перспективами подальших наукових розвідок
мають стати інструменти та індикатори оцінювання
динамічних факторів якості освітнього середовища
школи.
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ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
З ПЕРСОНАЛУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОСТІ
А

Досліджуються принципи професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності. У ході
дослідження автор визначає загальні принципи підготовки щодо менеджерської діяльності майбутніх фахівців з персоналу
на засадах корпоративності: принцип неперервності формування менеджерської компетентності; принцип спрямованості
навчання на розвиток управлінських якостей майбутніх менеджерів з персоналу; принцип зорієнтованості освітнього процесу на вироблення креативного управлінського способу мислення майбутніх менеджерів з персоналу; принцип психологічної
корпоративності; принцип налагодження прямого та зворотного зв’язків із стейкхолдерами. Зроблено висновок, що до специфічних принципів професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу відносяться: по-перше, навчання впродовж
життя (необхідність розвивати професійне самовдосканалення); по-друге, усвідомлення майбутніми менеджерами необхідності розвитку компетентності персоналу, тобто постійно покращувати розуміння вигоди від навчання персоналу
та залучення компанії до підтримки професійного розвитку працівників; по-третє, підтримка майбутніх менеджерів з
персоналу на виробництві, що передбачає ефективну співпрацю зі стейкхолдерами як ключового фактору успіху і ефективної підтримки професійного розвитку персоналу на виробництві; по-четверте, мобільності у міжособистісній взаємодії,
тобто здатність будувати конструктивні відносини зі співробітниками на основі спільних інтересів; по-п’яте, корпоративність, яка виявляється в здатності вирішувати проблеми, що виникають у колективі, мотивувати співробітників і
спрямовувати їх на досягнення нових цілей.
Ключові слова: професійна підготовка; майбутні менеджери з персоналу; корпоративність; загальні принципи; специфічні
принципи

S

Zhou Xulin. The professional training principles of future personnel managers inspired by corporatism.
The article deal with the professional training principles of future personnel managers inspired by corporatism. The author determines
the following general training principles of future personnel managers based on corporatism: the principle of managerial competence
development continuity; the principle of training focused on the managerial qualities development in future personnel managers; the
principle of the educational process focuses on the development of a creative management way of thinking in future personnel managers;
the principle of psychological corporatism; the principle of direct connect and feedback with stakeholders. It is concluded that the specific
professional training principles of future personnel managers include the following: firstly, lifelong learning (the need to develop the professional self-improvement throughout life); secondly, the awareness of future managers of the need to develop staff competence, constantly
improve the understanding of the benefits of staff training and the company's involvement in supporting the professional development of
employees; thirdly, support for future personnel managers, provide the effective cooperation with stakeholders as a key factor in success
and effective support for professional development of personnel managers; fourthly, mobility in interpersonal interaction, the ability to
create constructive relationships with employees based on common interests; fifthly, corporatism, manifested in the ability to solve the
team problems, motivate employees and guide them to achieve new goals.
Key words: professional training; future personnel managers; corporatism; general principles; specific principles
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Актуальність проблеми. Актуальність визначення
принципів професійної підготовки майбутніх менеджерів
з персоналу на засадах корпоративності не викликає сумніву, оскільки, не маючи чіткого уявлення про загальні та
специфічні принципи професійної підготовки майбутніх
менеджерів з персоналу, ми не маємо можливості визначити послідовність і доречність використання певної системи методів і технологій корпоративного навчання.
Розуміючи принципи, що полягають в основі професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу, зможемо усвідомити специфіку використання технологій корпоративного навчання як ефективного засобу підготовки
майбутніх менеджерів з персоналу.
Крім того, виникає необхідність дослідити загальні та
специфічні принципи професійної підготовки майбутніх
менеджерів з персоналу задля ґрунтовного осмислення
змісту професійної підготовки майбутніх менеджерів з
персоналу, а також визначення структурних компонентів
зазначеної підготовки.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблему
професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу репрезентовано в дослідженнях останніх років. На
сучасному етапі розвитку професійної освіти більшість
науковців вважають необхідним дослідити питання підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персоналу, зокрема, С. Мейтарчан, Ю. Проскура [4] розробляють
опитувальники оцінки ефективності мотивування менеджером персоналу організації; основні характеристики та
необхідні вимоги до професії HR-менеджера розглядаються в наукових роботах С. Хмелевського [7]; професійний
розвиток управлінського персоналу в транснаціональних
корпораціях досліджує О. Баніт [1].
Питання підготовки майбутніх менеджерів з персоналу були предметом розвідок таких учених, як Т. Базаров,
О. Балганова, Н. Богдан, В. Брагіна, А. Кібанов, В. Лукашевич, М. Магура, Є. Музиченко, Ю. Одєгов, С. Шапіро,
Т. Яворська, у працях яких переважно розглянуто педагогічні цілі та зміст предметної підготовки.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Незважаючи на численні дослідження, проблема визначення професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності розроблена недостатньо повно і не знайшла достатнього
висвітлення в сучасних наукових працях, незважаючи на її
значущість для теорії й практики професійної освіти.
Мета нашої статті: визначити і теоретично дослідити принципи професійної підготовки майбутніх менеджерів з персоналу на засадах корпоративності, а також на
основі аналізу наукових джерел виокремити загальні та
специфічні принципи професійної підготовки майбутніх
менеджерів з персоналу.
Викладення основного матеріалу. Удосконалення
системи професійної підготовки майбутніх менеджерів
з персоналу на засадах корпоративності базується на
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взаємозв’язку низки принципів, які відповідають засадам
сучасної парадигми системи професійної підготовки, тенденціям розвитку вищої школи України, специфіці напряму професійної підготовки, індивідуальним особливостям
майбутніх менеджерів з персоналу.
Як відзначають науковці, процес планування персоналом підприємства повинен ґрунтуватися на таких принципах:
1) науковості, який передбачає процес планування на
основі наукових даних, норм і нормативів;
2) здійснення відслідковування змін у професійно-кваліфікаційній структурі персоналу, враховуючи вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, а також розробляти план на
перспективу щодо персоналу на підприємстві;
3) економічності, який характеризується оптимізацією
витрат на персонал;
4) неперервності, що передбачає не епізодичність цього
процесу, а неперервність, оскільки персонал знаходиться
у постійному русі, то всі плани повинні враховувати перспективи;
5) гнучкості, який тісно пов'язаний із попереднім, оскільки саме принцип неперервності дозволяє реалізувати
принцип гнучкості, сутність якого полягає у коригуванні
управлінських рішень стосовно персоналу або рефлексію
на будь-які зміни в організації;
6) масовості, що передбачає залучення до процесу планування персоналу, які будуть реалізувати ці плани, що
має активізувати їхню ініціативу;
7) повноті, що характеризується повнотою охоплення
планування всіх питань щодо відтворення, розвитку, використання персоналу та питання оплати й умов праці;
8) точності, який характеризується дотримання норм,
нормативів, вимог законодавчих документів, а також кількісних і якісних характеристик персоналу [5, с. 73].
У контексті стратегічного підходу до управління кадровим потенціалом, який не може обмежуватися тільки формулюванням кадрової стратегії, повинен будуватися на
принципах як основними положеннями й норми, якими
повинні керуватися менеджери з персоналу та фахівці в
процесі управління кадрами. Принципи управління потенціалом персоналу: принцип системності формування кадрового потенціалу; принцип рівних можливостей;
принцип поваги до людини; принцип правової та соціальної захищеності; принцип оптимізації кадрового потенціалу підприємства; принцип компліментарності управлінських ролей; гнучкість й інноваційність [7, с. 630].
Визначення особистісних якостей менеджерів з персоналу, притаманні їм характеристики, а також з’ясування
принципів професійного розвитку майбутніх менеджерів з персоналу надає нам підстави розглянути структуру професійної підготовки майбутніх менеджерів з
персоналу.
У контексті визначення компонентів культури професійної діяльності майбутніх менеджерів Л. Гончар пропонує
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такі структурні компоненти, як особистісний, когнітивний,
діяльнісний [2, с. 63]. На думку науковця, перший компонент, тобто особистісний, відображає ціннісне ставлення
особистості до обраної професії, наявність загальнолюдських цінностей і цінностей професійної самореалізації,
готовності до виявлення особистої ініціативи й подальшого професійного зростання, наявність моральних якостей
особистості, оцінювання власної професійно-культурної діяльності крізь призму високих моральних якостей,
культурних цінностей і норм. Другий компонент – когнітивний характеризується рівнем засвоєнням ґрунтовних
загальнокультурних і специфічних професійних знань,
технологіями їх використання в професійній діяльності,
знаннями норм моральної та етичної поведінки, етики
ділового спілкування, знаннями методів самоаналізу й
адекватної самооцінки, методів і прийомів саморозвитку
та самовиховання. Останній третій компонент – діяльнісний, який відображає вміння практично використовувати
набуті теоретичні знання, дотримання морально-етичних
норм у суспільстві та професійній діяльності, здійснення
самоаналізу власної професійної діяльності й розвитку
професійної культури, знаходження шляхів до самовдосконалення та реалізації потреб самоактуалізації в професії [там само].
Доречну пропозицію зробила О. Харчишина, яка запропонувала, що корпоративне навчання повинно спиратися
на принципи андрагогіки, такі як принцип спільної діяльності; принципі опори на досвід особи, яка навчається;
принципі елективності навчання; принципі індивідуалізації навчання; принципі пріоритету самостійного навчання;
принципі контекстності навчання; принципі актуалізації
результатів навчання [6, с. 183].
Іншої позиції дотримується І. Литовченко, яка акцентує
увагу на тому, що функції корпоративного навчання тісно
пов’язані з такими принципами:
1) принцип системності, який передбачає, що процес
навчання й розвитку співробітників відбуватиметься системно у якості певних заходів, пов’язаних із плануванням
потреб персоналу, оцінюванням компетентностей працівників, винагородою й оплатою праці, управлінням ефективністю діяльності, розвитком корпоративної культури;
2) принцип випереджувального навчання, який характеризується розвитком знань, умінь і навичок працівників
відповідно до стратегії корпорації;
3) принцип неперервності, що передбачає постійне
оновлення знань і розвиток працівників із використанням
різноманітних методів і технологій навчання;
4) принцип ефективності, тобто контроль співвідношення витрат на ресурси й необхідної якості програм навчання й розвитку;
5) принцип корпоративності, тобто навчання й розвиток
базуються на цінностях і нормах корпоративної культури;
6) принципи адресності та індивідуального підходу вимагає розроблення програми навчання й розвитку відпо-
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відно до потреб цільових категорій персоналу, формування індивідуальних планів розвитку й освітніх траєкторій
працівників;
7) принцип якості, який передбачає високі вимоги до
професіоналізму викладачів, методик викладання, технічного й організаційного забезпечення навчального процесу [3, с. 200].
Результати нашого дослідження з урахуванням досліджених принципів корпоративного навчання, принципів професійної освіти, принципів управління, а також
принципів підготовки майбутніх менеджерів з персоналу
підтверджують доцільність нами сформульованих загальних принципів підготовки щодо менеджерської діяльності
майбутніх фахівців з персоналу на засадах корпоративності, а саме: принцип неперервності формування менеджерської компетентності; принцип спрямованості навчання на
розвиток управлінських якостей майбутніх менеджерів з
персоналу; принцип зорієнтованості освітнього процесу
на вироблення креативного управлінського способу мислення майбутніх менеджерів з персоналу; принцип психологічної корпоративності; принцип налагодження прямого та зворотного зав’язків із стейкхолдерами.
Висновки з даного дослідження. Проведений нами
аналіз наукових джерел показав, що вчені виокремлюють
різні принципи підготовки майбутніх менеджерів, утім,
нами було виокремлені специфічні принципи професійної підготовки такі, як: перший принцип передбачає навчання впродовж життя, тобто необхідно розвивати професійне самовдосканалення впродовж життя, при цьому
забезпечити обмін знаннями між різними категоріями
персоналу та підтримувати якість підготовки персоналу;
другий принцип спрямований на усвідомлення майбутніми менеджерами необхідність розвитку компетентності
персоналу, тобто постійно покращувати розуміння вигоди
від навчання персоналу та залучення компанії до підтримки професійного розвитку працівників; третій принцип
ґрунтується на підтримці майбутніх менеджерів з персоналу на виробництві або компаніях, що передбачає ефективну співпрацю зі стейкхолдерами як ключового фактору успіху і ефективної підтримки професійного розвитку
персоналу на виробництві; четвертий принцип передбачає наявність мобільності у міжособистісній взаємодії,
тобто здатність будувати конструктивні відносини із співробітниками на основі спільних інтересів; п’ятий принцип
корпоративності, який виявляється в здатності вирішувати проблеми, що виникають у колективі, мотивувати співробітників і спрямовувати їх на досягнення нових цілей.
Перспективи подальших досліджень пов’язано з визначенням педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів з персоналу до впровадження інноваційних
технологій кадрового менеджменту, що потребує, своєю
чергою, теоретико-методичного опрацювання таких аспектів зазначеної проблеми, як: модернізація змісту професійної підготовки майбутніх менеджерів тощо.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ
В ДИСКУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
А

Виокремлено актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в дискурсі педагогічної теорії. Обґрунтовано, що у впровадженні стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти України важливою є підготовка вчителя, зорієнтованого на реалізацію освітніх реформ та розбудову конкурентної, якісної системи
освіти й водночас успішного в реалізації професійних та особистісних цілей, вдалої професійної кар’єри. З’ясовано, що в
умовах стандартизації вищої педагогічної освіти підготовка майбутнього вчителя має бути спрямована на формування компетентностей, які уможливлять реалізацію ключових завдань кар’єрного зростання (вибір кар’єри; адаптація до
кар’єри; планування кар’єри; зміна (повторний вибір) кар’єри; розвиток кар’єри). Визначено авторську позицію щодо переліку принципів підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри (соціальна та професійна мобільність
студентів; практико-орієнтована підготовка у педагогічному закладі вищої освіти; комунікація та освітньо-професійна
рефлексія під час організації освітнього процесу; самоорганізація освітньої та наукової діяльності майбутніх учителів
на усіх етапах набуття професії; єдність управління та студентського врядування в освітньому процесі; гнучкість і
прогностичність розвитку системи вищої педагогічної освіти; колективного співробітництва (корпоративності).
Виокремлено й структуровано педагогічні умови розвитку досліджуваного феномена за трьома блоками (організаційно-методичним; мотиваційно-цільовим; змістовим).
Ключові слова: педагогічна освіта; професійна підготовка майбутніх учителів; розвиток професійної кар’єри
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Olefirenko Taras. Issues in the professional training of future teachers to the career development in the discourse of pedagogical
theory.
The article highlights the current issues in the professional training of future teachers to their career development in the discourse of
pedagogical theory. The study substantiates that to implement the strategic priorities of pedagogical education in Ukraine, it is important
to train a teacher focused on the implementation of educational reforms and developing a competitive, high-quality education system,
and at the same time, to train a teacher who is successful in implementing professional and personal aspirations, successful professional
career. It was found that in the context of standardization of higher pedagogical education, future teacher training should be aimed
at the competencies development that will enable the implementation of key career goals (career choice; career adaptation; career
planning; change (or re-selection) choice) career; career development). The study reveals the author’s view on the list of principles of
future teachers training to professional career development (social and professional mobility of students; real job-oriented training in a
pedagogical higher education institution; communication and educational and professional reflection within the educational process;
self-organization of educational and scientific activities of the future teachers at all stages of acquiring a profession; unity of management
and student governance in the educational process; flexibility and predictability of the development of the system of higher pedagogical
education; collaborative cooperation (corporatism). The article specifies the pedagogical prerequisites for developing the phenomenon
under study in three blocks (organizational-methodical; motivational-target; content).
Key words: pedagogical education; professional training of future teachers; professional career development
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Актуальність проблеми. Стрімкий процес глобалізації створює низку викликів, які пов’язані з прагненням
країн світу бути конкурентоспроможними на ринку праці
й, водночас, зберегти людський потенціал як основу їхнього соціально-економічного й гуманітарного зростання. Тож в умовах кардинальних змін у системі сучасної
вищої освіти України вирізняється проблема визначення
місії, мети, завдань, принципів, змісту, технологій і форм
підготовки випускників до розвитку професійної кар’єри з
урахуванням нових реалій глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Передусім
зазначимо, що теоретичні й прикладні аспекти підготовки
майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри були
предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Так, сутність феномена проєктування кар’єри
майбутніх фахівців із вищою освітою було розглянуто у
працях таких науковців, як Т. Канівець [3], Ю. Котєнєва [4],
В. Лозовецька [6], Ю. Ярових [14], M. Abessolo, J. Rossier,
A. Hirschi [15], J. Akkermans, V. Brenninkmeijer, M. Huibers,
R. Blonk [16], B. Collins [17], M. Perna [19] та ін.
Автором цієї публікації було виконано низку наукових
праць, які дали змогу визначити підходи до модернізації
освітнього процесу з метою формування готовності студентів до побудови професійної кар’єри (у співавторстві)
[18], обґрунтувати педагогічну доцільність використання
тренінгів у процесі підготовки майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри [8], виокремити принципи
підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти
(ЗВО) до побудови професійної кар’єри [9] тощо. Однак натепер у педагогічній теорії немає однозначного розуміння
того, які проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема учителів, до розвитку кар’єри потребують
вивчення й віднайдення підходів до їхнього розв’язання,
що й обумовлює доцільність здійснення цієї наукової розвідки.
Мета статті: виокремити проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в дискурсі педагогічної теорії.
Викладення основного матеріалу дослідження. Передусім зазначимо, що в межах нашого дослідження
характеризуватимемо сутність професійної підготовки
майбутніх учителів як початок їхньої професійної кар’єри
і водночас як старт процесу формування професійної самоідентифікації засобами набуття знань і компетентностей під час освітнього процесу у педагогічному ЗВО. Додамо, що поняття «кар’єра» тлумачитимемо як досягнення
успіху особистості у визначеній сфері її професійної діяльності.
На нашу думку, наріжні питання професійної підготовки
майбутніх учителів до розвитку кар’єри треба розглядати
в дискурсі таких проблем у педагогіці, як: 1) визначення
актуальних завдань педагогічної освіти з огляду на стратегічні пріоритети розвитку галузі; 2) стандартизація ви№ 4 (199) 2021
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щої педагогічної освіти; 3) обґрунтування основних вимог
(принципів), що визначають загальне спрямування освітнього процесу з організації та планування кар’єри студентів у ЗВО; 4) виокремлення складників освітнього процесу,
зокрема педагогічних умов, що в сукупності забезпечують
процесуальні аспекти та реалізацію завдань досліджуваного феномена. Послідовно схарактеризуємо авторську
позицію щодо розкриття визначених проблем професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в
дискурсі педагогічної теорії.
Як вказувалося вище, однією з ключових проблем
професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку
кар’єри, на наше переконання, є визначення її актуальних завдань з огляду на сучасні виклики в галузі вищої
педагогічної освіти. Як визначено в «Концепції розвитку
педагогічної освіти» (2018) [11], важливою проблемою,
яка потребує розв’язання, є дисбаланс між суспільним запитом на висококваліфікованих педагогічних працівників,
перспективами розвитку суспільства, глобальними технологічними змінами та існуючою системою педагогічної
освіти, а також рівнем готовності сучасних педагогічних
працівників до сприйняття й реалізації освітніх реформ в
Україні [там само, с. 4].
Вважаємо, що суттєву роль у реалізації стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти має вчитель, на якого покладаються завдання навчання й виховання нового
покоління – мобільного, компетентного, конкурентоспроможного, з активною громадянською позицією. Окрім
того, учитель має допомогти своїм вихованцям визначитися щодо їхніх індивідуальних професійних уподобань
і майбутньої професії, пояснити важливість опанування
інструментів пошуку їхнього місця у професійному житті,
адаптації на робочому місці, подальшого професійного й
кар’єрного розвитку. Але й сам педагог має володіти такими ж знаннями, вміннями й навичками. Ось чому в умовах
розвитку педагогічної освіти значна увага має надаватися
професійній підготовці майбутніх учителів до розвитку
професійної кар’єри.
Переконані, що визначальним важелем у подоланні
дисбалансу між очікуваннями держави, суспільства, замовників освітніх послуг (внутрішніх стейкхолдерів), працедавців (зовнішніх стейкхолдерів) щодо якості вищої
педагогічної освіти стало затвердження у 2019–2021 рр.
нового покоління стандартів вищої освіти (ВО) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01
Освіта/Педагогіка [2], які містять сучасні вимоги до рівня
освіти осіб, перелік компетентностей (інтегральної, загальних і спеціальних) випускника ЗВО, опис нормативного змісту підготовки здобувачів ВО (сформульований у
термінах результатів навчання) [там само].
Тож надважливим і актуальним завданням педагогічних
ЗВО є підготовка генерації освітян до професійної діяльності в умовах запровадження оновлених стандартів ВО
[там само], розв’язання якого пов’язане із формуванням
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у майбутніх учителів готовності до розвитку професійної
кар’єри. Зокрема, у процесі виокремлення особливостей
підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної
кар’єри в умовах запровадження Стандарту вищої освіти
за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі
знань 01 «Освіта/Педагогіка» для другого (магістерського)
рівня ВО [12] виявлено, що серед переліку загальних компетентностей випускника ЗВО значущими для розвитку
професійної кар’єри є здатності до:
– пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел (ЗК2);
– застосування знань у практичних ситуаціях (ЗК3);
– навчання і оволодіння сучасними знаннями (ЗК4);
– адаптації та дій у нових ситуаціях (ЗК5);
– міжособистісної взаємодії (ЗК7);
– соціально відповідальних і свідомих дій (ЗК8);
– співпраці у міжнародному контексті (ЗК9) [там само].
Вважаємо, що набуття таких компетентностей дасть
змогу реалізувати майбутньому вчителеві п’ять ключових завдань, що пов’язані з кар’єрним зростанням: вибір
кар’єри; адаптація до кар’єри; планування кар’єри; зміна
(повторний вибір) кар’єри; розвиток кар’єри. Додамо, що
в умовах стандартизації вищої педагогічної освіти для
майбутніх педагогів під час набуття ними майбутньої професії важливим є досягнення балансу у формуванні професійних (hard skills) і надпрофесійних (soft skills) навичок.
Це обумовлює чіткіший підхід до визначення принципів
розвитку професійної кар’єри майбутніх учителів з урахуванням нових викликів, включаючи ті, що пов’язані з
орієнтацією на світові, зокрема європейські стандарти
якості вищої педагогічної освіти.
Викладене створює теоретичне підґрунтя для виокремлення особливостей підготовки майбутніх учителів до
розвитку професійної кар’єри в умовах стандартизації
вищої педагогічної освіти. На наше переконання, однією з таких особливостей є створення у ЗВО відповідних служб, різноманітних структурних підрозділів
профорієнтації та працевлаштування, акмеологічних
центрів, студентських кадрових агентств, центрів кар’єри,
що реалізують консалтингові програми кар’єрного
розвитку.
Як зазначає С. Кутняк, стратегічним напрямом діяльності таких служб є психолого-педагогічна та організаційна
підтримка і супровід кар’єри майбутнього вчителя, які забезпечуються професіоналами (педагогами, психологами,
тьюторами) [5, с. 125–126].
Аналіз практики діяльності Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова дав змогу виявити, що важливим чинником інформування майбутніх учителів про стан ринку праці є проведення «Днів кар’єри»,
«Презентацій освітніх установ», «Ярмарку вакансій» тощо.
Основне завдання, яке вирішується на таких заходах, –
це надання інформаційної посередницької підтримки
випускникам або студентам у пошуку роботи і праце-
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влаштуванні за їхніми індивідуальними запитами. У результаті систематичної участі майбутніх учителів у запропонованих заходах вони:
– по-перше, мають можливість ознайомитися з інформацією про реальну ситуацію на ринку праці та надання
освітніх послуг;
– по-друге, вивчають алгоритми та способи пошуку роботи;
– по-третє, розглядають правові аспекти побудови
взаємин із роботодавцями;
– по-четверте, набувають досвід аналізу змін, що відбуваються на ринку праці, враховуючи їх у процесі професійного становлення;
– по-п’яте, навчаються складати резюме тощо.
Наступним аспектом наукового аналізу проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку
кар’єри у дискурсі педагогічної теорії є виокремлення
принципів означеного процесу. У цьому контексті звернімо увагу на напрацювання колективу авторів під керівництвом З. Курлянд, в основі яких – визначення низки принципів, що впливають на розвиток професійної кар’єри
під час фахової підготовки майбутнього фахівця з вищою
освітою, а саме: гуманітаризація професійної освіти; професійно-естетичне виховання; професійно-економічне
виховання; професійно-екологічне виховання; самоорганізація освітньої діяльності студентів; наукова організація
праці студента; співробітництво; відкритість; різноманітність; урахування запитів на фахівців у контексті потреб
регіонального розвитку освіти; рівних можливостей для
всіх учасників освітнього процесу; суспільно-державного управління [13, с. 50-52]. Вважаємо, що заслуговує на
увагу позиція Г. Морозової, на думку якої організацію та
планування кар’єри студентів у ЗВО необхідно здійснювати з дотриманням таких принципів: довгострокового
планування кар’єри з конкретизацією та коригуванням
цілей; обґрунтованості вибору кар’єри; активного пошуку ресурсів і виявлення оптимального шляху розвитку
кар’єри; постійного саморозвитку і самовдосконалення
особистості [7, с. 8].
Викладене уможливлює формування авторської позиції
щодо переліку принципів підготовки майбутніх учителів
до розвитку професійної кар’єри, а саме принципів:
1) соціальної та професійної мобільності студентів;
2) практико-орієнтованої підготовки у педагогічному
ЗВО;
3) комунікації та освітньої-професійної рефлексії під час
організації освітнього процесу;
4) самоорганізації освітньої та наукової діяльності майбутніх учителів на усіх етапах набуття професії;
5) єдності управління та студентського врядування в
освітньому процесі;
6) гнучкості і прогностичності розвитку системи вищої
педагогічної освіти;
7) колективного співробітництва (корпоративності).
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Нам імпонує позиція Е. Гуссерля, який вважає, що саме
під час професійної підготовки у ЗВО відбувається активний пошук особистістю мети і цінностей майбутньої
професії, усвідомлення переваг і складнощів, які можуть
виникнути на шляху її опанування [1, с. 14]. Учений переконаний, що перед педагогічним ЗВО стоїть непросте
завдання пошуку адекватних способів включення студентів як у процес освіти, так і в майбутню педагогічну професію. Виходячи із цього, стає очевидною необхідність внесення змін у систему професійної підготовки майбутніх
педагогів, що окреслює проблему пошуку детермінант, які
обумовлюють її зміст, педагогічну підтримку, відповідність
сучасним запитам ринку праці [там само, с. 14].
Теоретично значущими для виокремлення складників
освітнього процесу, що в сукупності забезпечують процесуальні аспекти та реалізацію завдань досліджуваного
феномена, є умовиводи В. Лозовецької. Учена визначає
низку психолого-педагогічних умов кар’єрного зростання
особистості в ринкових умовах діяльності, а саме:
– сприйняття умов ринкового середовища щодо здійснення професійної діяльності та умов кар’єрного розвитку;
– самопізнання професійних, особистісних якостей, аналіз сучасних вимог, що висуваються професією до фахівця;

– формування уявлень про зміст професії та про себе як
її представника;
– усвідомлення відповідальності за результати власної
праці, формування відповідного рівня компетентнісної
підготовки для того чи іншого виду професійної діяльності;
– формування відповідної системи ціннісних і кар’єрних
орієнтацій;
– окреслення професійно-орієнтованих цілей і мотивів
щодо планування й реалізації кар’єри особистості в умовах ринкового середовища [6, с. 242].
При обґрунтуванні педагогічних умов було з’ясовано,
що існує два підходи до їхньої диференціації. Як правило,
вони охоплюють декілька напрямів впливу на досліджуване явище, й таких напрямів дослідники визначають від
трьох до п’яти.
Спираючись на висновки М. Пригодія [10, с. 187], структуруємо педагогічні умови підготовки майбутніх учителів
до розвитку професійної кар’єри за трьома блоками:
1) організаційно-методичний – умови, що сприяють підвищенню загальної ефективності освітнього процесу;
2) мотиваційно-цільовий – умови, що сприяють адаптації до майбутньої професійної діяльності;
3) змістовий – умови визначення змісту підготовки до
майбутньої професійної діяльності (рис. 1):

Комплекс
педагогічних умов

організаційнометодичний блок:

мотиваційноцільовий блок:

змістовий блок:

на явні сть відповідних
служб, за ці кавлених в
ефективному пла нува нні
студента ми ма йбутньої
професі йної кар’єри

формува ння мотива ції до
професі йно-особистісного
са морозвитку

введення ка р’єрнопрофесі йного контексту у
змі ст на вча ння

зді йснення ці леспрямованої
пі дготовки студентів з
пита нь розвитку ка р’єри

формува ння ві дповідної
системи ці нні сних і
ка р’єрних орієнта цій

озна йомлення з вимога ми
ринкового середовища
щодо зді йснення
професі йної діяльності та
умов ка р’єрного розвитку

Рис. 1. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів
до розвитку професійної кар’єри
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Як ілюструє рис. 1, до організаційно-методичного блоку було включено такі педагогічні умови: наявність відповідних служб, зацікавлених в ефективному плануванні
студентами майбутньої професійної кар’єри; здійснення
цілеспрямованої підготовки студентів із питань розвитку
кар’єри; залучення до професійної діяльності на етапі навчання в закладі освіти.
Перелік педагогічних умов, що входять до мотиваційноцільового блоку, складають такі: формування мотивації
до професійно-особистісного саморозвитку; формування
відповідної системи ціннісних і кар’єрних орієнтацій.
Змістовий блок представлено такими педагогічними
умовами: введення кар’єрно-професійного контексту до
змісту навчання; ознайомлення з вимогами ринкового
середовища щодо здійснення професійної діяльності та
умов кар’єрного розвитку.
Додамо, що важливим перспективним дослідницьким
завданням для нас є розроблення діагностичного інструментарію з метою експериментальної перевірки ефективності означених педагогічних умов в освітньому процесі
ЗВО України.
Висновки. Викладене створює теоретичне підґрунтя для
формулювання низки умовиводів та узагальнень. У процесі аналізу нагальних проблем професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри виявлено, що серед
стратегічних пріоритетів є подолання дисбалансу між суспільним запитом на висококваліфікованих й компетентних педагогічних працівників, перспективами розвитку
суспільства, глобальними технологічними змінами та чинною системою педагогічної освіти, а також рівнем готовності сучасних педагогічних працівників до сприйняття
та реалізації освітніх реформ. Обґрунтовано, що вчитель,
який є ключовою фігурою у реалізації освітніх реформ,
має бути зорієнтованим на побудову конкурентної, якісної
системи освіти й водночас бути успішним у реалізації професійних й особистісних устремлінь, прикладом для своїх
вихованців у побудові вдалої професійної кар’єри.
Виокремлення особливостей підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах запровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 011
«Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», зокрема для другого (магістерського) рівня ВО, дало
змогу виявити, що серед переліку загальних компетентностей випускника значущими для розвитку професійної
кар’єри є такі: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність учитися й опановувати сучасні знання; здатність до адаптації та дії в новій
ситуації; здатність до міжособистісної взаємодії; здатність
діяти соціально відповідально і свідомо; здатність працювати в міжнародному контексті. Визначено, що набуття
таких компетентностей дасть змогу реалізувати майбутньому вчителеві п’ять ключових завдань, що пов’язані з
кар’єрним зростанням: 1) вибір кар’єри; 2) адаптація до
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кар’єри; 3) планування кар’єри; 4) зміна (повторний вибір)
кар’єри; 5) розвиток кар’єри.
Під час обґрунтування основних вимог (принципів),
що визначають загальне спрямування освітнього процесу з організації та планування кар’єри студентів у ЗВО,
було визначено авторську позицію щодо їх переліку. Так,
до принципів підготовки майбутніх учителів до розвитку
професійної кар’єри входять такі: соціальна та професійна мобільність студентів; практико-орієнтована підготовка
у педагогічному ЗВО; комунікація та освітньо-професійна
рефлексія під час організації освітнього процесу; самоорганізація освітньої та наукової діяльності майбутніх учителів на усіх етапах набуття професії; єдність управління та
студентського врядування в освітньому процесі; гнучкість
і прогностичність розвитку системи вищої педагогічної
освіти; колективного співробітництва (корпоративності).
Виокремлення складників освітнього процесу, зокрема
педагогічних умов, що в сукупності забезпечують процесуальні аспекти та забезпечують реалізацію завдань досліджуваного феномена, уможливило структурування їх
за трьома блоками: організаційно-методичним (умови, що
сприяють підвищенню загальної ефективності освітнього процесу); мотиваційно-цільовим (умови, що сприяють
адаптації до майбутньої професійної діяльності); змістовим (умови визначення змісту підготовки до майбутньої
професійної діяльності).
Перспективи подальших наукових розвідок полягають у розробленні діагностичного інструментарію перевірки педагогічної доцільності впровадження в освітній
процес педагогічних ЗВО результатів теоретичного пошуку автора статті, зокрема принципів і педагогічних умов
підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної
кар’єри.
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СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
А

Схарактеризовано систему розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Наведено результати
аналізу Закону України «Про освіту», професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого
спеціаліста)», які дозволяють стверджувати, що науково-педагогічні працівники педагогічних закладів вищої освіти повинні комплексно, систематично й на високому науково-методичному рівні готувати здобувачів вищої освіти до виконання
творчої педагогічної діяльності, а отже, й розвивати творчість майбутніх учителів у процесі їхньої фахової підготовки.
Розкрито підсистеми системи розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (цілей, змісту, форм,
методів, засобів, контролю).
Ключові слова: розвиток творчості; система; майбутні педагоги; педагогічний університет; підсистеми; Нова українська
школа

S

Burchak Stanislav, Burchak Liana. The system of creativity development of future teachers in the process of professional
training.
The article characterizes the system of creativity development of future teachers in the process of professional training. The research
presents the results of the analysis of the professional standard in professions «Primary school teacher of general secondary education»,
«Teacher of general secondary education», «Primary education teacher (with a diploma of junior specialist)». It confirms that scientific
and pedagogical staff of pedagogical institutions of higher education should comprehensively, systematically and at a high scientific
and methodological level prepare applicants for higher education to perform creative pedagogical activities, and therefore develop their
creativity.
The definition of the concept «design» is formulated based on the analysis of scientific literature sources. The system of functions of
pedagogical design (analytical, prognostic, constructive) is defined. It is noted that the design of the system performs the following
stages: the study of the preconditions for the emergence of individual properties of its elements; establishing connections in the system;
elucidation of types and forms of movement, changes, and interactions between elements in the system; definition and analysis of
structure; analysis of the transformation of one system into another (which already contains a new structure and patterns).
In general, a system of creativity development of future mathematics teachers in the process of professional training has been developed
and theoretically substantiated. The essence of subsystems of the system of creativity development (goals, content, forms, methods,
means of control, etc.), subordinated to a common goal and aimed at fulfilling the proposed concept of creativity development of future
mathematics teachers in the process of professional training.
Key words: creativity development; system; future teachers; pedagogical university; subsystems; New Ukrainian school
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Актуальність проблеми. Аналіз професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу
загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної
середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» [8] показує, що сучасний
учитель має розпоряджатися і володіти набором спеціальних здатностей, спрямованих на розв’язання професійних завдань, які ставить перед ним школа і суспільство:
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досліджувати, проєктувати, створювати освітні ситуації,
що забезпечуватимуть формування і розвиток здатностей
і компетентностей індивіда в процесі здобуття освіти.
В умовах реформування системи освіти України, серед
яких чільне місце посідає Нова українська школа, головною метою якої є створення комфортних умов навчання
учнів, де вони не лише отримуватимуть теоретичні знання, а й уміння використовувати їх у професійній діяль№ 4 (199) 2021
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ності й повсякденному житті. У зв’язку з упровадженням
у закладах загальної середньої освіти новітніх технологій
сучасні учителі мають опанувати глибокі методологічні
знання, володіти низкою професійних умінь і здатностей
розв’язувати типові й нетипові педагогічні завдання і ситуації [1; 6; 7].
Саме тому науково-педагогічні працівники педагогічних
закладів вищої освіти повинні комплексно, систематично
й на високому науково-методичному рівні готувати здобувачів вищої освіти до виконання творчої педагогічної
діяльності, а отже, й розвивати творчість майбутніх учителів у процесі їхньої фахової підготовки [2].
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Чи не найголовнішим серед зазначених здатностей, з яких і складається педагогічний професіоналізм, є проєктування, яке
розглядаємо як побудову певного освітнього простору
(система різноманітних діяльностей), що розкриває неочевидні ресурси, збагачує ресурсну базу сучасної педагогічної сфери.
Поняттям «проєктування» як методом наукової та теоретичної діяльності займалися вітчизняні науковці (Н. Алексєєв, Л. Ващенко, Ю. Громико, Є. Ісаєв, О. Єфімов, О. Новіков,
Д. Новіков, В. Слободчиков, М. Фіцула, Г. Щедровицький та
ін.). Відзначимо, що багато вчених поняття «проєктування»
розглядає як діяльність, під час якої створюється певний
проєкт.
Численна кількість наукових праць із теорії педагогічного проєктування належить І. Зязюну, котрий так висловлюється про сутність проєктування і моделювання: «Якщо
модель у загальнонауковому сенсі є аналогом реально існуючого процесу, то проєкт визначає неіснуючі поки що
об’єкти. Звідси моделі притаманна значно більша ступінь
«об’єктивності», в той час як проєкт завжди є суб’єктивним.
Важлива відмінність моделі й проєкту полягає в цілях їх
створення. Модель створюється з метою вивчення об’єкта
чи явища, одержання інформації про них, тоді як проєкт
необхідний для конкретних дій перетворення об’єкта чи
внесення коректив у його взаємодію з іншими системами. Отже, якщо з допомогою моделі означають, то з допомогою проєкту видозмінюють і керують педагогічними
об’єктами» [3, с. 12].
Цікавою для нашого дослідження є система функцій
педагогічного проєктування, яка запропонована О. Ярошинською. Серед них: аналітична (вимагає виконання
педагогічного аналізу, що відбувається не лише під час
розроблення моделі, а й коли в ході «роботи» проєкту аналізується отримання нового вигляду); прогностична (передбачає побудови бажаних педагогічних результатів, які
будуть ефективнішими порівняно з наявними); конструктивна (планування діяльності в процесі проєктування й
досягнення бажаних результатів [10; 11].
Проєктування педагогічних систем завжди привертало до себе увагу дослідників. Теоретичні і методичні
засади педагогічних систем знаходимо в наукових до№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)

робках дослідників: В. Безпалька, І. Беха, П. Вербицької,
Н. Кузьміної, П. Лузана та ін., що дозволило констатувати
достатній рівень розробленості окресленої проблеми.
Безсумнівно, кожна система організована певним чином,
спираючись на відношення, впорядкованість, зв’язки між
елементами та структуру. Відношення системи розуміють
як індивідуальні властивості її елементів. Зв’язки в системі
обумовлюють рух її елементів, взаємодію й динамічність.
Проєктування системи відбувається за такими етапами:
вивчення передумов появи індивідуальних властивостей
її елементів; встановлення зв’язків у системі; з’ясування видів і форм руху, змін і взаємодії між елементами в системі;
визначення й аналізування структури; аналіз перетворення однієї системи на другу.
Зауважимо, що в сучасній науковій літературі не існує
єдиного підходу до визначення структури педагогічних
систем, що можна пояснити мультиаспектністю її природи
та різнобічністю освітнього процесу взагалі.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Розглянемо основні положення, що становлять
основу проєктування системи цілеспрямованого розвитку
творчості майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки. Розглянемо детальніше елементи системи й встановимо зв’язки й відношення між ними.
Мета статті: схарактеризувати систему цілеспрямованого розвитку творчості майбутніх учителів у процесі
фахової підготовки, виокремити її підсистеми та встановити зв’язки й відношення між ними.
Викладення основного матеріалу. На думку Н. Ткаченко, «системний характер професійної діяльності вчителів
обумовлює необхідність відображення цілей цієї діяльності в педагогічній системі. Процедура декомпозиції та агрегатування цілей уможливлює виокремлення ієрархічних
рівнів цієї системи, зокрема, вищий рівень цілей поділяється на конкретні цілі нижчих рівнів» [9].
Цілі системи розвитку творчості майбутніх педагогів будуються відповідно до загальних потреб їхньої підготовки
в аспекті творчості й мають містити навчальний, розвивальний і виховний компоненти.
На рівні навчання цілі системи повинні охопити теоретичну й практичну підготовку майбутніх педагогів до розвитку творчості. Цілі теоретичної підготовки (знання) вибудовуються, виходячи зі знань з освітніх компонентів ОПП
за фаховою підготовкою, педагогіки, психології тощо; методологічних знань щодо творчої діяльності (знання ефективних методів, засобів розвитку творчості, форм і способів тощо). Цілі практичної підготовки (уміння й навички)
виокремлюються шляхом аналізу посадових обов’язків
учителя-предметника. Визначаємо декілька рівнів умінь і
навичок: рівень І – комплексні цілі навчання за спеціальністю; рівень ІІ – цілі самостійного навчання, а також ті, що
формуються під час опанування дисциплін; рівень ІІІ – IV і
т. д. – цілі навчання конкретних дисциплін, а також вивчення конкретного модуля дисципліни, теми тощо [4].
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Розвивальні й виховні цілі розвитку творчості майбутніх
учителів становлять ієрархію цілей розвитку професійних
якостей майбутнього фахівця, серед яких: зовнішні (вихованість, комунікабельність, креативність тощо); внутрішні (педагогічний такт, самокритичність, рефлексивність

тощо); професійні (ділові якості, професійно-особистісні тощо). Усі окреслені вище цілі є взаємопов’язаними
завдяки структурним зв’язкам. Ієрархія цілей системи розвитку творчості майбутніх педагогів подана на
рис. 1:

Рис. 1. Ієрархія цілей системи розвитку творчості майбутніх учителів
Зупинимося детальніше на змісті, що є елементом системи розвитку творчості майбутніх педагогів. Зміст навчання є системою, що містить характеристики складу елементів, зв’язки між елементами, функції тощо. На зміст
системи впливають зовнішні фактори, що виникають у
процесі появи нових ідей, теорій, а також потреб суспільства. Окрім того, вплив на систему змісту навчання
можливий і від внутрішніх факторів, що утворюються
під час поєднання елементів або їх груп, тому в системі змісту навчання треба виділяти зовнішні та внутрішні
зв’язки.
Як і систему цілей розвитку творчості майбутніх педагогів, систему змісту також представлено ієрархічною структурою: рівень І – елементи змісту, що відображають професійну діяльність майбутніх учителів (загальний рівень
теоретичного розуміння змісту фахової підготовки здобувачів освіти); рівень ІІ – конкретизація елементів змісту,
встановлення міжпредметних зв’язків; рівень ІІІ – реалізація змісту освіти в освітніх компонентах, робочих програмах, методичних рекомендаціях тощо.
Кожен із перелічених рівнів є структурою, що складається з елементів, функцій і зв’язків. Рівні перебувають між собою в певних відношеннях. Побудова змісту відбувається
від загального до часткового.
Отже, зміст системи цілеспрямованого розвитку творчості майбутніх педагогів має відображати освітні цілі,
представляти ієрархічну, цілісну, впорядковану й організовану структуру.
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Ще одним елементом системи розвитку творчості майбутніх учителів є методи навчання. Під методом розуміємо спосіб організації діяльності майбутніх професіоналів, що стосується засвоєння знань, умінь і навичок,
професійно важливих якостей та охополює дії, прийоми
та операції. Методи обумовлюють дієвість педагогічної
системи.
У нашому дослідженні методи можна представити через послідовність етапів розвитку творчості майбутніх
учителів (інформаційно-мотиваційного, змістово-процесуального, творчо-моделювального, результативно-корекційного). Кожний із зазначених етапів розвитку творчості передбачає сукупність різноманітних процесів і дій,
що пов’язані між собою.
На інформаційно-мотиваційному етапі відбувається декомпозиція цілей, вивчення основних функцій системи.
На змістово-процесуальному етапі здійснюється аналіз
системи, описуються фактори впливу, виокремлюються
закони функціонування елементів системи, умови існування, визначаються взаємозв’язки між компонентами, причини розвитку системи, діагностувальний інструментарій,
критерії та показники її ефективності тощо. Творчо-моделювальний етап характеризується проведенням синтезу
системи нового змісту, де здійснюється процес розкриття
ролей кожного елементу в системі цілого. На результативно-корекційному етапі відбувається перевірка отриманих
результатів діяльності системи, порівняння їх із системою
цілей і встановлення відповідності. У результаті встанов№ 4 (199) 2021
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лення відповідності можливі такі варіанти: результати відповідають поставленим цілям повністю; результати відповідають поставленим цілям неповністю; результати зовсім
не відповідають поставленим цілям, що потребує повернення на попередні етапи й коригування. Метод розвитку
творчості майбутніх учителів має підкріплюватися відповідними засобами, що мають інформаційне навантаження.
Засоби навчання, як відомо, відображають як зміст навчання, так і послідовність етапів його засвоєння. Звідси можна
зробити висновок, що засоби навчання реалізують структурно-функціональний складник системи (кожен етап складається із послідовності операцій, кожна з яких становить
сукупність дій). Отже, зазначена ієрархічна система засобів навчання повинна бути використана в процесі проєк-

тування системи розвитку творчості майбутніх
учителів .
Розглянемо системну організацію форм навчання, що
виступають наступним елементом системи розвитку творчості майбутніх педагогів. У процесі розвитку їхньої творчості використовуються індивідуальна, парна, групова й
колективна форми навчання.
Індивідуальна форма навчання передбачає наявність
педагогічної системи й суб’єкта навчання (здобувача вищої освіти). Організація освітньої діяльності під час такої
форми навчання передбачає використання методів і засобів, що сприяють самостійній роботі, а фіксованими залишаються зміст і цілі навчання.
Для парної форми навчання характерні зв’язки між двома суб’єктами – педагогом і системою (рис. 2):

Рис. 2 . Різновиди зв’язків за парною формою навчання
Безсумнівно, окремі методи й засоби за такої форми
навчання відрізняються від тих, які використовуються для
індивідуальної форми навчання.
Фронтальна форма організації освітньої діяльності характеризується встановленням зв’язків між педагогом і

скінченною кількістю здобувачів освіти. Стосунки між здобувачами майже не встановлюються, що відрізняє цю форму від групової, під час якої зв’язки встановлюються між
педагогом і окремими групами здобувачів вищої освіти
(рис. 3):

Рис. 3 . Різновиди зв’язків під час фронтальної та групової форм навчання
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Під час колективної форми навчання встановлюються зв’язки між педагогом, системою, скінченною кіль-

кістю здобувачів освіти, які мають зв’язки між собою
(рис. 4):

Рис. 4 . Різновиди зв’язків під час колективної форми навчання
Отже, нами визначено елементи, структуру й зв’язки,
необхідні для використання в системі розвитку творчості
майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.
Схарактеризуємо методологічні позиції підсистеми
контролю розвитку творчості майбутніх педагогів. Під
контролем розуміємо вимір і оцінювання результатів їхньої освітньої діяльності. Цю процедуру називають перевіркою [5].
Також розрізняють: оцінювання (процес), оцінку (результат), облік (фіксація), який відбувається за допомогою

оцінок, балів, визначення рейтингу. Бали, як оцінка, говорять про рівень розвитку компонентів розвитку творчості
здобувачів освіти.
Результати дослідження. Системний аналіз дозволив виявити структуру системи розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки як багаторівневий конструкт, що характеризується цілісністю й
системністю зв’язків між його елементами (підсистемами)
(рис. 5):

Рис. 5 . Структура системи розвитку творчості майбутніх учителів
Зауважимо, що відсутність довільного елементу у зазначеній структурі робить неможливою освітню діяльність,
порушує систему, а отже, руйнує цілісність педагогічного
процесу.
Висновки з даного дослідження. Розроблено й теоретично обґрунтовано систему цілеспрямованого розвитку
творчості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, що відображає основні складники освітнього процесу
та сприяє подоланню суперечностей, наявних у практиці,
шляхом реалізації ідей творчого розвитку здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті й поєднання класичних і творчих методів, традиційних та інноваційних
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технологій у процесі їхньої фахової підготовки. Розкрито
сутність підсистем системи розвитку творчості (цілей, змісту, форм, методів, засобів контролю тощо), підпорядкованих спільній меті й спрямованих на виконання запропонованої концепції цілеспрямованого розвитку творчості
майбутніх учителів у процесі фахової підготовки.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

А

Визначено сутність системного підходу до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, розкрито
специфіку його впровадження у професійну підготовку здобувачів вищої педагогічної освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних учених педагогічну систему формування екологічної компетентності майбутніх педагогів представлено як складний, динамічний комплекс підпорядкованих і взаємопов’язаних структурно-функціональних компонентів, який спрямовано на формування екологічно компетентної особистості. Визначено компоненти
досліджуваної системи: мета, зміст, етапи, технології й результати. Обґрунтовано виокремлення функціональних блоків
системи формування екологічної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти: концептуально-методологічного;
суб’єкт-об’єктного; змістового; організаційно-процесуального; оцінювально-результативного.
Ключові слова: методологічний підхід; системний підхід; система; педагогічна система; екологічна компетентність; майбутні учителі біології

S

Khrolenko Maryna. A systematic approach to the formation of ecological competence of future biology teachers in the process
of professional training.
The article defined the sense of the systematic approach to the ecological competence development of future biology teachers. The
article revealed the specifics of this approach implementation into the professional training of pedagogical majors’ students of higher
educational institutions. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature of domestic and foreign scientists, the pedagogical
system of ecological competence development of future teachers is presented as a complicated, dynamic complex of subordinate and
interconnected structural and functional components aimed at developing an ecologically competent personality.
The following components of the studied system were found out: purpose, content, stages, technologies and results. The separation
of functional blocks of the development system of students’ eco-competence of higher pedagogical education was justified as follows:
conceptual-methodological (purpose, tasks, research concept, methodological approaches, pedagogical principles, regularities); subjectobject (participants of the educational process, their interaction in the context of the functioning of the system); contextual (the
content of ecologically oriented professional training); organizational-procedural (forms, methods, means, pedagogical technologies of
development of the person’s set qualities); evaluative-effective (diagnosis of the levels of the specified competence development, the result
of the system functioning).
It was found out that the systematic approach allows identifying the components of the system of ecological competence development of
future biology teachers, to trace its order and coherence of their interaction; to understand their interdependence and being mutually
caused, the interaction of the subjects of the educational process, to model this system. The author emphasized that the synergetic
combination of systemic and other approaches (competence, activity, axiological, personality-oriented, reflective and ecologicalhumanistic) is the prism that selects and structures the appropriate forms, methods and means of students’ environmental competence
development, as well as the content of professional training in the context of the competency approach.
Key words: methodological approach; systematic approach; system; pedagogical system; environmental competence; future biology
teachers
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Актуальність проблеми. Сучасний ринок праці вимагає від випускника закладу вищої освіти не лише глибоких
теоретичних знань, а й здатності самостійно застосовувати
їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [8].
Належний рівень екологічної компетентності учнів у закладах загальної середньої освіти можуть забезпечити педагогічні кадри з високим рівнем сформованості цієї якості особистості, зокрема майбутні вчителі біології.
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Екологічна компетентність – інтегративне утворення,
сукупність певних компонентів, які знаходяться у взаємній
єдності, обумовленості й зв’язку. Водночас кожний елемент досліджуваної компетентності має свої особливості,
змістове наповнення, функціональне значення. З огляду
на це актуалізується дослідження процесу формування
екологічної компетентності майбутніх учителів біології у
процесі фахової підготовки з позицій системного підходу.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Розробленням теоретико-методологічних основ упровадження ком№ 4 (199) 2021
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петентнісного підходу в систему вищої освіти займаються
О. Бондаренко, О. Гончарова, Н. Гречаник, А. Гриценко,
І. Драч, О. Загородна, І. Зарубінська, О. Мамчич, І. Пінчук,
О. Плахотнік, О. Познанська, Н. Самойлова, І. Секрет, В. Ситянін, О. Чубрей та ін.
Вагомий внесок у розроблення проблеми формування
екологічної компетентності майбутніх учителів біології у
процесі професійної підготовки внесли праці Н. Баюрко,
Ю. Бойчука, Я. Логвінової, Л. Титаренко, І. Сяської, Ю. Шапрана та ін.
Трактування методології дослідження висвітлено у низці
праць учених: В. Андрійчука, С. Виговської, С. Гончаренка,
І. Зязюна, Л. Калініної, В. Кременя, П. Лузана, О. Новікова,
І. Сопівник та ін.
Системний підхід є одним із провідних методологічних
підходів, теоретичні засади якого обґрунтовано в педагогічній науці у працях Ю. Бабанського, В. Безпалька, І. Беха,
Л. Бєлової, І. Бушман, С. Гончаренка, М. Криловець, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, Ю. Шабанової, С. Яшанова та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Аналіз наукової вітчизняної й зарубіжної літератури засвідчує, що науковці переважно одностайні в
поглядах, що формування означеної якості особистості повинно бути не стихійним, а цілеспрямованим поетапним
процесом. Проте проблема системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі
фахової підготовки до цього часу залишається недостатньо дослідженою як у теоретичному, так і в методичному
плані.
Метою статті є визначення сутності системного підходу до формування екологічної компетентності майбутніх
учителів біології й розкриття специфіки його впровадження у професійну підготовку здобувачів вищої педагогічної
освіти.
Викладення основного матеріалу. Наукове дослідження системи формування екокомпетентності майбутніх
педагогів базується на певній методології, що спрямовує
процес пізнання, застосовується для досягнення конкретно визначеної мети, отримання наукових результатів. Методологічний підхід є засобом, основою розв’язання визначених теоретичних і практичних педагогічних проблем
[14, с. 25].
Стратегічні орієнтири дослідження конкретизуються методологічними підходами. Зважуючи на це, Л. Калініна наголошує, що обраний у кожному конкретному фундаментальному чи прикладному дослідженні науковий підхід
демонструє стратегії пізнання і теоретизування, орієнтує
на способи і засоби ідентифікації об’єкта дослідження. Підхід вона інтерпретує як визначену позицію, що зумовлює
вивчення, пізнання, дослідження, проєктування, організацію того чи іншого явища, процесу [5, с. 11].
Методологічні підходи потрактовуємо як сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-,
що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь, що слугують
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основними стратегічними напрямами системи формування досліджуваного явища.
У своєму дослідженні фахову підготовку майбутніх учителів біології в контексті формування їхньої екологічної
компетентності розглядаємо з позицій методологічних
підходів: компетентнісного, системного, діяльнісно-розвивального, аксіологічного, особистісно-орієнтованого, рефлексивного та еколого-гуманістичного.
Одним із провідних підходів є системний. Тлумачний
словник основних філософських термінів потрактовує
системний підхід як спосіб вивчення характеристик системних об’єктів на основі використання таких категорій,
як система, елемент, структура, зв’язок, відношення, зміст,
форма, частина, ціле, функція, взаємодія [10, с. 150].
Із позицій психології системний підхід – це науковий підхід до вивчення, опису та пояснення психологічних явищ,
заснований на їхньому розумінні як складно побудованих, організованих систем. В основі цього підходу лежить
принцип системної організації світу, всіх існуючих у ньому,
в тому числі психологічних, явищ [9, с. 394].
Український педагогічний словник тлумачить системний підхід як напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є розроблення методів дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як систем.
Зазначений підхід у педагогіці спрямований на розкриття
цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків і зведення їх у єдину теоретичну картину [3, с. 305].
Виходячи з того, що процес формування екологічної
компетентності майбутніх учителів біології розглядаємо як
своєрідну систему з відповідними компонентами, то саме
на засадах системного підходу необхідно розкривати його
цілісність і взаємозв’язок між компонентами.
С. Важинський, Т. Щербак визначають системний підхід
як один із головних напрямів методології спеціального наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання
якого полягає у дослідженнях певних об`єктів як складних
систем. Системний підхід сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання сутності досліджуваних
проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів
їхнього вирішення. Солідарні з ученими в тому, що методологічна специфіка системного підходу полягає в тому, що
метою дослідження є вивчення закономірностей і механізмів утворення складного об`єкта з певних складників.
При цьому особлива увага звертається на різноманіття
внутрішніх і зовнішніх зв`язків системи, на процес (процедуру) об`єднання основних понять у єдину теоретичну
картину, що дає змогу виявити сутність цілісності системи
[2, с. 55].
Системний підхід, на думку Л. Калініної, є напрямом методології наукового пізнання й соціальної практики, інструментом дослідження й проєктування моделей явищ,
процесів і об’єктів, в основі якого предмет пізнання представлено у вигляді систем. Завдяки системному підходу
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стає можливим поєднувати аналіз і синтез, якісне та кількісне, співвідносити зміст і структуру об’єкта пізнання,
виявляти інтегративні властивості структури [5, с. 14].
П. Лузан акцентує увагу на трьох положеннях, на яких
ґрунтується поняття про систему:
1) система утворюється сукупністю (множиною) елементів, що мають зв’язки між собою;
2) ця сукупність утворює єдине ціле, тобто видалення
одного з елементів сукупності порушить властивість цілісності;
3) утворене сукупністю елементів єдине ціле має певну
мету або призначення, властиве для всієї сукупності елементів, а не для якоїсь комбінації з них [7, с. 52].
Згідно з цими положеннями, у контексті нашого дослідження формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології розглядаємо як цілісну систему, компонентами якої є мета, зміст, етапи, технології й
результати.
Системний підхід, наголошує І. Сяська, створює методологічні підстави для конструювання концептуальної моделі формування екологічної компетентності майбутнього
педагога в процесі професійної підготовки з урахуванням
складних взаємодій і взаємозв’язків між структурними та
функціональними елементами моделі, умовами й механізмами їхньго функціонування. Водночас дослідниця розглядає системний підхід як методологічне обґрунтування
засобів і методів сукупного педагогічного впливу на особистість із метою розвитку в неї певних заданих якостей:
інтересів, потреб, ставлень, мотивів, ціннісних орієнтацій,
відповідальності, що лежать в основі ґенези екологічної
компетентності майбутнього фахівця [13, с. 109].
Отже, застосовуючи цей підхід, виявляємо компоненти
системи формування екокомпетентності майбутніх учителів біології та зв’язки між ними; визначаємо основні фактори впливу на цю педагогічну систему; оцінюємо місце
системи формування екологічної компетентності як підсистеми у загальнішій системі формування загальних і професійних компетентностей здобувачів вищої педагогічної
освіти; виявляємо окремі елементи системи, на які буде
здійснено вплив; вивчаємо процес управління системою;
створюємо систему з ефективнішим функціонуванням; запроваджуємо одержані результати в практику [7, с. 53].
Системний підхід розглядаємо як методологічну основу дослідження системи формування екокомпетентності
студентів педагогічних закладів освіти, в основі функціонування якої лежать ідеї та принципи цього підходу: професійна спрямованість, єдність структурних елементів
освіти, технологізація в процесі професійної підготовки
здобувачів, науковість, систематичність, індивідуалізація,
академічне співробітництво тощо.
З огляду на те, що система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової
підготовки є педагогічною системою, вважаємо за доцільне визначити сутність цього поняття.
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У дослідженнях Н. Кузьміної педагогічна система розглядається як «множина взаємопов’язаних структурних
та функціональних компонентів, які підпорядковуються
цілям виховання, освіти та навчання» [6, с. 32].
Н. Безпалько тлумачить педагогічну систему як «сукупність взаємопов’язаних засобів, процесів і методів, необхідних для організованого, цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості із закладеними
якостями» [1, с. 123].
Н. Жижко у процесі наукових пошуків виходить із того,
що основне завдання педагогічної системи – розв’язання
низки освітньо-виховних проблем на основі функціонування динамічного комплексу діалектично пов’язаних між
собою компонентів і елементів [4, с. 145].
Трансполює ознаки природних систем на педагогічні
С. Рудишин, визначаючи систему як структуру, яка шляхом
взаємодії частин підтримує власне існування як цілого за
рахунок надходження енергії, речовини і інформації [12,
с. 69].
Основні властивості педагогічних систем визначив
В. Прошкін, як от:
1. Педагогічні системи складні та динамічні. Вони функціонують в умовах змінювання різних чинників зовнішнього
оточення, а також внутрішніх станів системи, що викликані
цими чинниками.
2. Педагогічні системи – це цілеспрямовані системи, які
мають відносну незалежність від зовнішнього середовища
й оточення.
3. Педагогічні системи – це системи, що розвиваються.
Залежно від громадського, соціального та науково-технічного прогресу системи вдосконалюються, розвиваються в
структурному, функціональному й історичному аспектах.
Зміни, що відбуваються в них, мають упорядкований характер. У цьому аспекті педагогічні системи є системами,
що самоорганізуються [11, с. 9].
З опертям на вищезазначені дослідження, педагогічну
систему формування екологічної компетентності здобувачів вищої освіти визначаємо як складний, динамічний
комплекс підпорядкованих і взаємопов’язаних структурно-функціональних компонентів, який спрямовано
на формування екологічно компетентної особистості
майбутнього педагога. Педагогічна система є відкритою,
динамічною, процесуальною та забезпечує створення
оптимальних умов для організованого, цілеспрямованого
педагогічного впливу на формування заданих особистісних
якостей.
Базуючись на дослідженнях структури педагогічних
систем В. Безпалька та Н. Кузьміної, а також зважаючи на
принципи системного підходу, виокремлюємо такі складники (функціональні блоки) системи формування екокомпетентності майбутніх педагогів:
– концептуально-методологічний блок (мета, завдання,
концепція дослідження, методологічні підходи, педагогічні принципи, закономірності);
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– суб’єкт-об’єктний блок (учасники освітнього процесу,
їхня взаємодія в контексті функціонування системи);
– змістовий блок (зміст екологічно спрямованої професійної підготовки);
– організаційно-процесуальний блок (форми, методи,
засоби, педагогічні технології формування заданих якостей особистості);
– оцінювально-результативний блок (діагностика рівнів
сформованості означеної компетентності, результат функціонування системи).
Акцентуємо на тому, що такий структурний поділ досліджуваної системи на функціональні конструкти є досить
умовним, оскільки компоненти системи знаходяться у
взаємній єдності та обумовленості й об’єднані в цілісний
процес формування екологічної компетентності майбутніх
учителів біології.
Результати дослідження. Отже, стосовно досліджуваної проблеми системний підхід забезпечує комплексне
вивчення проблеми формування екокомпетентності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки на всіх етапах дослідження, організацію цілеспрямованих системних
дій, спрямованих на формування досліджуваної якості. У
контексті сказаного наголосимо, що окреслений системний підхід до нашого дослідження дає змогу виявити компоненти системи формування екологічної компетентності
майбутніх учителів біології, простежити впорядкованість,
узгодженість їхньої взаємодії; осягнути їхню взаємозалежність і взаємозумовленість, взаємодію суб’єктів освітнього
процесу; здійснити моделювання цієї системи.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи, наголосимо, що використання системного підходу як методологічної основи процесу формування екокомпетентності
майбутніх учителів біології є стратегічним. Означений
підхід взаємодіє з іншими методологічними підходами на
основі принципу синергетики і є тією призмою, через яку
здійснюється відбір і структурування відповідних форм,
методів і засобів формування екокомпетентності студентів, а також змісту фахової підготовки у контексті компетентнісного підходу.
Окреслене поле наукового пошуку не вичерпує всіх
аспектів порушеної проблеми. Перспективними напрямами подальшого вивчення проблеми вважаємо проєктування моделі системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

А

Мета статті полягає в аналізі сучасних дидактичних підходів щодо формування екологічної компетентності майбутніх
фахівців аграрної сфери в умовах технологічної підготовки як цілісного педагогічного процесу управління навчально-творчою діяльністю студентів. Запропонована модель екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі, що
складається із сукупності інтегрованих компонентів (емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-розвивальний). Початковими вершинами цієї моделі є вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик, а завершальною вершиною – сукупність критеріїв екологічної компетентності. Досягнення освітнього результату здійснюється в умовах педагогічної технології управління процесом формування екологічної компетентності. Функціональна модель сформованості
екологічної компетентності в системі управління навчально-творчою діяльністю студентів визначена такими функціями: планування, організації, мотивації, контролю та аналізу, координації та регулювання.
Ключові слова: екологічна компетентність; професійна підготовка фахівців аграрної сфери; модель екологічної компетентності; педагогічна технологія; управління процесом формування екологічної компетентності
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Nagayev Viktor, Danchenko Iryna, Mitiashkina Tetiana. The ecological competence development of future professionals in the
agrarian area in the conditions of professional training.
The article is devoted to an actual pedagogical problem such as technological support of the ecological competence development process
of future professionals in the agrarian area. The purpose of the article is to analyze modern didactic approaches to the environmental
competence development of future professionals in the agricultural sector in terms of their professional training as a holistic pedagogical
process of managing the educational and creative activities of students. The methodological basis of the study is the use of systematic,
competency, activity, personal development and other modern methodological approaches. The experimental study was conducted at
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture during 2019-2021 on the example of disciplines that develop
the environmental competence of future professionals in bachelor’s and master’s degrees in specialties 201 «Agronomy» and 208
«Agroengineering». A model of ecological competence of future professionals in the agricultural sector is proposed. It is represented
by a set of integrated components (emotional-value, cognitive, activity, personal-developmental). The initial peaks of this model are
the requirements of educational and qualification characteristics, and the final peak is a set of criteria of environmental competence.
Achieving educational results is carried out in the conditions of pedagogical technology of educational and creative activity management
of students. The process of ecological competence development in the conditions of the offered pedagogical technology is presented by
elements of management, co-management and self-management of educational and creative activity of students. The functional model
of the environmental competence development in the management system of educational and creative activities of students is defined by
the following functions: planning, organization, motivation, control and analysis, coordination and regulation. The results of the study
confirmed the adequacy of the model of the ecological competence development process of future professionals of the agricultural profile
during their professional training. Implementation of the functional management model of the ecological competence development
process of future professionals in the agricultural sector will provide visualization of pedagogical conditions for activating didactic
processes and organizational and technological algorithms and, as a consequence, improving the quality of training.
Key words: ecological competence; professional training of agricultural professionals; model of ecological competence; pedagogical
technology; management of the ecological competence development process

Нагаєв Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
Україна
Nagayev Viktor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Organization of Production, Business and Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine
E-mail: nagaevviktor1966@gmail.com
Данченко Ірина Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, доцентка кафедри ЮНЕСКО «Філософія
людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка, Україна
Danchenko Iryna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Associate Professor of UNESCO “Philosophy of Human Communication” and Social Sciences and Humanities, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine
E-mail: irinadanchenco@gmail.com

30

C

Нагаєв В. М., Данченко І. О., Мітяшкіна Т. Ю.

№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)

ВИЩА ШКОЛА
Мітяшкіна Тетяна Юріївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доценка кафедри обладнання та інжинірингу
переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка, Україна
Mitiashkina Tetiana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Equipment and Engineering of Processing and Food Production, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture,
Ukraine
E-mail: tatiana1971@ukr.net

Актуальність проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими практичними завданнями. Формування екологічної компетентності (ЕК) сучасних фахівців
аграрної сфери має бути обов’язковим освітнім результатом у процесі професійної підготовки, адже функціональне
забезпечення сільськогосподарських процесів безперечно пов’язано з навколишнім середовищем. Дедалі очевиднішою стає необхідність зміни пріоритетів професійної
підготовки фахівців у напрямі формування та розвинення
їхнього екологічного мислення, вмінь застосовувати екологічні технології та удосконалювати існуючу екосистему
[15].
За цих умов педагогічна система інноваційного рівня
освіти потребує істотного відображення новітніх тенденцій у процесі професійної підготовки майбутніх аграріївфахівців на рівні технологізації сформованості їхньої екологічної компетентності. Ці аспекти доводять необхідність
проєктування педагогічних моделей професійної підготовки, які б забезпечували технологічне досягнення гарантованого рівня екологічної компетентності майбутніх
фахівців аграрної сфери.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Сучасні
міжнародні освітні стандарти визначають професійні компетенції, виходячи із загального бачення світового майбутнього, провідними серед яких є демократичні цінності,
пов’язані зі стійким розвитком суспільства на основі екологізації технологічних процесів, захисту навколишнього
середовища та економічного добробуту [12].
Як зазначається в Національній стратегії розвитку освіти
в Україні на 2012–2021 роки, освітній процес має органічно
поєднати професійну підготовку кадрів із сучасними технологіями розвитку екологічного мислення, дослідженнями в галузі екологічної безпеки та відродження біосфери
відповідно сучасних умов цифрової педагогіки [9].
Вирішення цієї педагогічної проблеми можливо лише за
умов, якщо компетентнісні характеристики майбутнього
фахівця аграрної сфери будуть базуватися на екологічному мисленні та екокультурі. Аналіз попередніх публікацій
[1; 2; 14; 16] дозволяє виокремити деякі загальні підходи
щодо забезпечення педагогічних умов процесу формування екологічної компетентності майбутніх кадрів аграрної
галузі: формування мотиваційно-ціннісного механізму засвоєння студентами компонентів екологічної компетентності; розвиток екологічної культури майбутніх фахівців
аграрної сфери; розроблення моделей управління змістом навчання на основі цілісного педагогічного процесу
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формування ЕК; упровадження комп’ютерно-орієнтованих
систем організації екологічного навчання; застосування
сучасних педагогічних технологій в умовах формування
екологічної компетентності; запровадження студентських
науково-дослідницьких проєктів у галузі екологічної освіти; активізація практико-орієнтованої екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв в умовах виробництва.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Незважаючи на досить вагомі результати наукових пошуків у галузі формування та розвитку екологічної компетентності фахівців аграрної сфери, вони не набули ознак цілісного системного узагальнення технологічних
засад.
Поза увагою дослідників залишилися важливі теоретико-методичні аспекти формування ЕК зазначеної категорії
фахівців засобами педагогічних технологій на основі моделей управління навчально-творчою діяльністю студентів у
закладах вищої освіти аграрного профілю.
Мета статті полягає в обґрунтуванні структури екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери та проєктуванні відповідної педагогічної моделі управління процесом формування екологічної компетентності в
умовах професійної підготовки кадрів.
Викладення основного матеріалу. Для визначення
компонентної структури екологічної компетентності майбутніх фахівців-аграріїв розглянемо інтегральну характеристику змісту педагогічної діяльності – професійну компетентність. Компетентність – це об’єктивна категорія, яка
фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань,
умінь, навичок, досвіду тощо, які можна застосовувати в
широкій сфері діяльності людини [4; 13].
Огляд визначень поняття «екологічна компетентність»
[10] дозволяє зробити висновок про те, що дане визначення не має єдиної точки зору. Дане поняття розглядається
як вищий рівень завдань, які необхідно вміти вирішувати
фахівцям, незалежно від профілю підготовки як із позиції
зменшення негативного впливу на природу, так і з позиції
поліпшення стану навколишнього середовища. Сутність
екологічної компетентності базується на цінностях, знаннях і набутому досвіді, які обумовлюють уміння людини вирішувати екологічні проблеми.
Вивчення культурологічного аспекту дало змогу дійти
висновку, що ЕК можна розглядати як самостійне явище
культури, форму міжкультурної взаємодії, використовувати як зразок моральної поведінки по відношенню до біосфери та соціуму [2; 17].
C
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ВИЩА ШКОЛА
Розгляд психологічного аспекту допоміг виявити особ- має відповідати конкретним напрямам професійної діяльливості змісту екологічної компетентності як мотивацій- ності і мати структурно-функціональну побудову у вигляді
но-обумовленої, ціннісної характеристики особистості моделі компетентності фахівця-аграрія. На основі профахівця-аграрія, охарактеризувати її поетапну організацію веденого аспектного аналізу визначено екологічну компетентність майбутнього фахівця аграрної сфери як його
[1; 11].
На основі аналізу виробничого аспекту визначено особ- здатність до успішного здійснення екологічних заходів в
ливості застосування екологічної компетентності у про- умовах професійної діяльності, що ґрунтується на системфесійній діяльності (інженера, агронома, зоотехніка та ін.), них знаннях з екологічного забезпечення технологічних
форми та види її реалізації.
процесів і способів їхньої реалізації, вмінь, навичок і досвіУрахування зазначених аспектів дозволило дійти виснов- ду планування, організації, мотивації та контролю за функку, що для ефективного формування ЕК фахівцю-аграрію ціонуванням екологічної системи, а також сукупності осонеобхідно мати цілеспрямовану систему знань, умінь і на- бистісних якостей, які охоплюють мотиваційно-ціннісні та
вичок застосування безпечних технологій в аграрній галу- морально-етичні нормативи реалізації екологічних цілей.
зі, досвід використання екологобезпечних технологій, виАналіз компетентнісного підходу [4; 10; 13] дозволив
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майбутспрямованість щодо здійснення екологічної діяльності, а нього фахівця аграрної галузі і, на цій основі, розробити
екологічної діяльності (рис. 1):
також демонструвати здатність до саморозвитку екологіч- відповідну модель за критерієм сформованості досвіду
ної компетентності. Наведені положення доводять, що ЕК екологічної діяльності (рис. 1):
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розуміємо як інтегративну структуру, складниками якої є такі компоненти:

ВИЩА ШКОЛА
Модель екологічної компетентності майбутнього фахівця-аграрія розуміємо як інтегративну структуру, складниками якої є такі компоненти: емоційно-ціннісний (мотиваційні потреби, інтереси, цілі та цінності екологічної
діяльності); когнітивний (повнота, системність, гнучкість
знань, їх науковий характер, екологічна спрямованість);
діяльнісний (пізнавальна активність, творча екологічна
діяльність, уміння і навички застосовувати екологобезпечні технології, впроваджувати інноваційні проєкти в галузі
екологічної безпеки); особистісно-розвивальний (здатність до саморозвитку, уміння і навички вдосконалювати
існуючу екологічну систему, проєктувати нові алгоритми
досягнення екологічних цілей в умовах сільськогосподарської діяльності). Дана модель визначає цілі і зміст екологічної діяльності в системі професійної підготовки кадрів.
Використання комплексу методологічних підходів (системний, компетентнісний, діяльнісний, технологічний,
управлінський, особистісно-орієнтований, культурологічний, аксіологічний) дозволило сформувати дидактичну
управління процесом формування екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери з урахуванням
сучасних організаційних форм та педагогічних технологій
досягнення освітнього результату [5; 6; 7].
З огляду на результати проведених науково-педагогічних досліджень [3; 8] нами запропоновано педагогічну
технологію управління процесом формування ЕК майбутніх фахівців аграрної сфери. В умовах технологізації формування екологічної компетентності майбутніх фахівців
педагогічна система має бути забезпечена дидактичними
механізмами управління навчально-творчою діяльністю
студентів на всіх етапах освітньої програми.
Метою даної технології є підвищення ефективності формування екологічної компетентності майбутнього фахівця-аграрія на основі системного управління педагогічним
процесом.
Представимо функціональну модель управління процесом формування ЕК майбутніх фахівців аграрної сфери
у вигляді семантичної мережі, початковими вершинами
якої є вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик та
освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а завершальною – сукупність освітніх компонентів екологічної
компетентності. Досягнення освітніх результатів здійснюється на основі педагогічного впливу функціональних дидактичних вузлів, вершинами яких є управлінські функції:
планування, організація, мотивація, контроль та аналіз,
координація і регулювання [5]. Зокрема, кожний семантичний вузол функцій має свою структуру:
Структура семантичного вузла функції планування:
1) формування системи навчальних цілей за критеріями
екологічної компетентності майбутніх фахівців; 2) розроблення програми навчальної діяльності студентів за цільовим підходом; 3) планування індивідуальної стратегії самонавчання студентів за кредитно-модульними програмами;
4) розроблення технологічних карток-пам’яток із само№ 4 (199) 2021
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стійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною
технологією навчання; 5) планування навчально-дослідної
роботи студентів; 6) формування навичок студентів індивідуального планування робочого часу в системі самоуправління навчальної діяльністю; 7) операційне нормування дистанційних форм навчання за критеріями екологічної
компетентності майбутніх фахівців.
Структура семантичного вузла функції організації:
1) формування якостей системного утворення дидактичних процесів; 2) організація денного розпорядку навчальної діяльності студента з визначенням технологічних
процесів, дій і операцій; 3) регламентація педагогічних
процесів у системі формування навичок екологічної діяльності; 4) організація самостійної та індивідуальної роботи
студентів; 5) організація механізмів і форм педагогічної
співпраці в системах «студент-викладач», «студент-студент», «студент-група» та ін.; 6) застосування системи дидактичних методів, форм і засобів управління навчальною діяльністю студентів за їх мотиваційними потребами;
7) розроблення системи інформатизації та «smart-освіти»
на основі інформаційно-комунікативних технологій.
Структура семантичного вузла функції мотивації:
1) аналіз цілей і мотивів навчальної діяльності студентів;
2) формування мотиваційної структури навчальної діяльності студентів; 3) задоволення індивідуальних і колективних потреб студентів стосовно активізації навчальної
діяльності; 4) формування системи морального заохочення якісної навчальної діяльності студентів з урахуванням
індивідуального підходу; 5) формування сприятливих соціально-психологічних відносин в системі цілей навчальної діяльності: «студент-викладач», «студент-студент»,
«студент-група»; 6) підвищення рівня задоволеності від
сформованості екологічної компетентності в контексті
формування здорових потреб особистості; 7) розроблення засобів спонукання (самомотивації) високопродуктивної навчально-творчої діяльності студентів.
Структура семантичного вузла функції контролю і аналізу: 1) формування і аналіз критеріїв навчальної діяльності студентів; 2) контроль рівня сформованості екологічної
компетентності; 3) визначення методів і форм контролю за
навчальною діяльністю студентів; 4) організація модульного контролю навчальної діяльності студентів; 5) організація системи поетапного контролю досягнення критеріїв
екологічної компетентності; 6) організація педагогічного
контролю в системі ігрових методів навчання; 7) організація контролю навчальної діяльності студентів за дистанційною формою навчання.
Структура семантичного вузла функції координації і
регулювання: 1) узгодження функцій управління та самоуправління навчальною діяльністю студентів за цілями
сформованості екологічної компетентності; 2) оптимізація елементів централізації та децентралізації управління
навчальною діяльністю студентів у залежності від рівня
екологічної спрямованості професійної підготовки кадрів;
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3) корекція методів управління начальною діяльністю
студентів у залежності від рівня досягнення навчальних
цілей за результатами проміжного контролю; 4) корекція
навчальних дій студентів за результатами досягнення критеріїв екологічної компетентності; 5) координація цілей
навчальної діяльності студентів у структурі цільової програми підготовки фахівців за критеріями екологічної компетентності; 6) забезпечення надійного зв’язку між елементами педагогічної системи; 7) організація вертикальної
та горизонтальної педагогічної комунікації в системі
управління навчальною діяльністю студентів («викладачстудент», «студент-студент», «студент-група», «студент-технічні засоби навчання»).
Отже, функціональна модель організовує процес освіти так, щоб досягнення мети здійснювалося шляхом цілеспрямованої сформованості компонентів ЕК в умовах технологізації освітнього процесу.
Результати дослідження. Експериментальні дослідження проводилися на прикладі вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін у Харківському
національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка, що формують професійну
компетентність майбутніх фахівців аграрного профілю на
бакалаврському та магістерському освітніх рівнях (спеціальності 201 «Агрономія» та 208 «Агроінженерія»). Експериментальні групи навчалися за педагогічною технологією
управління процесом формування екологічної компетентності, а контрольні за традиційною системою навчання.
Завдяки застосуванню запропонованої педагогічної технології забезпечується керованість педагогічного процесу, що визначає високий рівень сформованості екологічної компетентності.
Одержані результати засвідчили, що студенти експериментальних груп на третину продемонстрували кращі професійні здібності під час виробничих практик і стажування
на підприємствах. При цьому термін їхньої професійної
адаптації скорочувався на третину порівняно зі студентами, які працювали за традиційною системою навчання.
Висновки з даного дослідження. Екологічна компетентність є невід’ємним атрибутом професійної діяльності
фахівців аграрної галузі. Екологічна компетентність фахівців-аграріїв являє собою систему отриманих екологічних
та інженерних знань, умінь, навичок, досвіду в професійній
діяльності, володіння методами ефективного вирішення і
попередження екологічних проблем, здатність обирати
оптимальні технології та технічні засоби в умовах виробничої діяльності з урахуванням можливих екологічних наслідків і морально-етичних імперативів. На основі аналізу
змісту виробничої діяльності фахівців-аграріїв визначено
структурні компоненти моделі їх екологічної компетентності: емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісно-розвивальний. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери здійснюється
на основі педагогічного впливу функціональних дидак-
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тичних вузлів в умовах педагогічної технології управління
навчально-творчою діяльністю студентів. Семантичними
вузлами запропонованої технології є такі управлінські
функції: планування, організація, мотивація, контроль та
аналіз, координація та регулювання.
Перспективи подальших розвідок. Отримані результати дозволили визначити шляхи подальших науковопедагогічних досліджень у цьому напрямі: розроблення
інформаційних електронних методичних систем навчально-методичного забезпечення в умовах формування
екологічної компетентності майбутніх фахівців-аграріїв
за професійним спрямуванням; упровадження освітніх
SMART-технологій управління навчально-творчою діяльністю студентів у процесі формування компонентів екологічної компетентності фахівців аграрної сфери.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
А

Висвітлено основні аспекти реалізації інтегрованого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
на засадах компетентнісного підходу. Обґрунтовано актуальність інтегрованого навчання у професійній підготовці
кваліфікованих робітників, описано умови здійснення інтеграційних процесів у системі професійної (професійно-технічної) освіти та внутрішньодисциплінарний і міждисциплінарний напрями інтеграції змісту професійної (професійно-технічної) освіти. Відмічено перспективність інтеграції теоретичного і виробничого навчання, що нині задовольняє вимогу
розширення професійних функцій спеціалістів сучасного виробництва.
Ключові слова: компетентнісний підхід; інтегроване навчання; заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
міжпредметні зв’язки; освітній процес
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Kulishov Volodymyr. Organization of integrated training in vocational education institutions on the basis of competence
approach.
The article is devoted to the main aspects of the implementation of integrated training in vocational education institutions on the basis of
the competence approach. The introduction of integrated training in the educational process of vocational education institutions attempts
to give students a general, holistic view of the world around them, to try increasing their mental activity. Combining knowledge from
different disciplines makes it possible to achieve a comprehensive consideration of phenomena, to show the relationship of processes, to
intensively develop in students the ability to analyze, compare and summarize the acquired knowledge. It is important to act in three areas
of integration during the implementation of integration processes in the system of vocational education: general science, interdisciplinary,
intradisciplinary. In the general scientific direction, integration horizontal connections occur in all cycles of training skilled workers:
general education, general professional and professional (professional-theoretical and professional-practical). The interdisciplinary
direction of integration of the content of vocational education presupposes integrity, system vision of students of the production being
studied. Intradisciplinary direction of integration of the content of vocational education characterized by a systematic transition from the
general patterns of integration processes in education to partial, methodical. An important area of integration in the system of vocational
education is the integration of science and production, which contributes to the growth of technical, technological, organizational levels
of production, requires an expansion of the theoretical knowledge base of specialists. The integration of theoretical and industrial training
provides training of specialists in integrated professions, which satisfies the requirement to expand the professional functions of specialists
in modern production.
Key words: competence approach; integrated training; vocational education institutions; interdisciplinary links; educational process
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Постановка проблеми. Суспільно-економічні зміни у
державі, розвиток ринкових відносин, утвердження нових цінностей і правових орієнтирів при виборі життєвих
цілей стимулюють нові підходи до розвитку людського по-
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тенціалу, отже, є чинниками модернізації вітчизняної системи освіти. Важливого значення за таких умов набуває
проблема формування компетентного, креативного, конкурентоспроможного фахівця, який має ґрунтовну теоре№ 4 (199) 2021
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тичну і практичну підготовку, володіє високими моральнодуховними цінностями.
Підвищення ролі фахівців у розбудові країни потребує
вдосконалення вітчизняної системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Нині зазначена стратегія частково реалізується через оновлення змісту професійної
(професійно-технічної) освіти з урахуванням динамічних
техніко-технологічних змін у галузях економіки, запровадження інноваційних технологій навчання професії, технічне переоснащення закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), створення гнучких освітніх
траєкторій для опанування повних і часткових кваліфікацій, формування затребуваних роботодавцями компетентностей.
Крім того, позитивні зміни у системі професійної (професійно-технічної) освіти пов’язуються з реалізацією компетентнісного підходу і посиленням діяльнісних засад організації навчання. Цьому сприятимуть зміни підходів до
підготовки і проведення занять з професійної підготовки,
зокрема інтерактивна модель організації навчання та конструювання змісту на засадах міжпредметної інтеграції.
Актуальність ідеї інтегрованого навчання полягає в
орієнтації освітнього процесу на сьогоденні вимоги суспільного розвитку, формуванні цілісної системи знань,
наукового світогляду, поєднанні інтегративного й диференційованого підходів до навчання, неперервності освіти
та її реалізації на компетентнісних засадах.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Останнім
часом питання інтеграції в освіті переосмислюються у
зв’язку із упровадженням компетентнісного підходу до організації та проведення занять і глобальною інформатизацією освітнього середовища.
Наукові дослідження останніх років (І. Бех, І. Богданова,
С. Богомаз-Назарова, Л. Вичорова, О. Вознюк, С. Гончаренко, Н. Дем’яненко, І. Дичківська, М. Іванчук, В. Кірсанова,
І. Козловська, О. Любарська, В. Моргун, О. Олексюк, М. Павелко, О. Повстин, О. Проказа, Є. Романенко, В. Сидоренко, А. Степанюк, А. Токарєва, Т. Усатенко, А. Усова, І. Фурса,
В. Якиляшек та ін.) дають змогу стверджувати, що втілення
в освіту інтегрованого підходу створює сприятливі умови
для формування єдиної наукової картини світу, прояву
творчості учня і педагога. Інтегроване навчання дає змогу
для вільного вибору змісту, теми, прийомів, які застосовуються в освітньому процесі.
Серед основних напрямів сучасних досліджень проблеми інтеграції знань варто виокремити [5]:
– методологічне обґрунтування проблем інтеграції
(С. Гончаренко, Ю. Мальований, О. Сергєєв);
– системологічні аспекти інтеграції (О. Джулик, Є. Яворський);
– шляхи впровадження інтеграції в навчальний процес
(Л. Вичорова, Т. Горзій, О. Проказа, Є. Романенко);
– взаємозв’язок інтеграції та диференціації (В. Моргун);
– психологічні аспекти інтеграції (Т. Яценко);
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– моделі дидактичної інтеграції для професійно-технічної освіти, дидактична інтегрологія (І. Козловська).
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття. У
світлі сучасних досліджень особливої уваги потребує обґрунтування організації освітнього процесу у ЗП(ПТ)О, у
тому числі інтегрованого навчання, на засадах компетентнісного підходу, що сьогодні визначено однією з основних
вітчизняних освітніх стратегій [2].
Мета статті – проаналізувати особливості організації
інтегрованого навчання у ЗП(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу.
Викладення основного матеріалу. Нинішні процеси
реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти тісно пов’язані з пошуком нових способів організації освітнього процесу, підвищенням ефективності
підготовки кваліфікованих робітників, оптимізацією професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Одним зі способів вирішення цих проблем є активне
впровадження інтегрованого навчання в освітній процес
ЗП(ПТ)О.
Питання впровадження та реалізації інтегрованого навчання у ЗП(ПТ)О досліджуються не один рік, і є предметом
наукового інтересу цілої низки вчених-педагогів: Р. Гуревича, І. Зязюна, Б. Камінського, І. Козловської, Н. Ничкало,
Б. Федоришина та ін.
Погоджуємося з думкою С. Шевчук, що сталий розвиток нашої держави визначається в загальному контексті
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні
цінності західної культури, що додасть новий виток до розвитку особливостей українського суспільства, розвитку вищої освіти в країні, що має давні міцні традиції. Інтеграційний освітній процес полягає в упровадженні європейських
норм і стандартів в освіті й науці України, розширенні її
власних культурних і наукових досягнень в ЄС. Дані кроки
спрямовані на зміцнення в Україні європейської культурної ідентичності й посилення інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище [8, с. 6].
Нині впровадження інтегрованого навчання в освітній
процес ЗП(ПТ)О – це спроба дати загальне, цілісне уявлення учням про навколишній світ, спробувати підвищити
їхню розумову активність. Якісно новим рівнем синтезованих знань учнів є інтегровані уроки, інтегровані курси
з однорідних предметів, які об’єднуються навколо певної
теми.
Об`єднання знань із різних дисциплін дає можливість досягти різнобічного розгляду явищ, показати взаємозв’язок
процесів, інтенсивно формувати в учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати набуті знання тощо. Значними є інтегративні знання для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних умінь і понять
учнів. Так, педагогу, інтегроване навчання допомагає поновому бачити свій предмет, чіткіше усвідомлювати його
співвідношення з іншими науками; допомагає поєднувати
можливості різних предметів у створенні цілісних уявлень
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учнів про навколишній світ, розвиток суспільства, науку,
виробництво тощо [1].
Водночас, реалізація інтегрованого навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О створює умови для формування креативного мислення учнів і системно-комплексного підходу у
вирішенні виробничих питань. Завдяки цим передумовам
у свідомості учня на основі загальноосвітніх і професійних
знань формуються інтегровані.
Отже, дисципліни загальноосвітньої підготовки створюють базу, основу для оволодіння учнями предметами
професійної підготовки, а вивчення предметів професійної підготовки дозволяє учням закріпити, застосувати на
практиці знання із загальноосвітніх дисциплін, доповнити
і поглибити їх при опануванні науковими основами техніки, технології, організації й економіки виробництва. Мова
не про насичення змісту загальноосвітніх дисциплін професійно-спрямованим матеріалом, чи навпаки, штучне
наповнення уроків із предметів професійно-теоретичної
чи професійно-практичної підготовки змістом загальноосвітніх дисциплін, а про інтеграцію знань, умінь, навичок
із різних предметів, про синтез суб’єктивно нового знання.
У цьому контексті основним засобом формування інтегрованих знань учня є поєднання наукового поняття та
його образу, що відбувається за допомогою психологічних процесів і субмеханізмів інтеграції. Під час поетапного
формування поняття важливою є фаза збагачення, на якій
за допомогою субмеханізмів (асоціації, аналогії та метафори) відбувається інтеграція різнорідних знань. Наприклад,
використання гуманітарних знань під час вивчення матеріалознавства сприяє створенню позитивного емоційного
поля, завдяки чому підвищується ефективність засвоєння
професійних знань.
Як зазначає Г. Попова, при здійсненні інтеграційних процесів у системі професійної (професійно-технічної) освіти
важливо діяти за трьома напрямами інтеграції: загальнонауковим, міждисциплінарним, внутрішньодисциплінарним [6].
При загальнонауковому напрямі інтеграційні горизонтальні зв’язки мають місце в усіх циклах підготовки кваліфікованих робітників: загальноосвітньому, загальнопрофесійному і професійному (професійно-теоретичному і
професійно-практичному). Основним засобом реалізації
горизонтального складника інтеграції є встановлення і дотримання міждисциплінарних і міжциклових зв’язків.
У свою чергу, вертикальні інтеграційні зв’язки прослідковуються за такими лініями:
– розроблення наукових ідей – зміст предметів загальноосвітньої підготовки – реалізація інтеграції в загальноосвітній підготовці учнів;
– технічне і технологічне впровадження наукових ідей на
практиці – зміст предметів загальнопрофесійної підготовки – вихід на категорію інтеграції у навчанні учнів загальнопрофесійним дисциплінам;
– практична реалізація наукових ідей у матеріальному
виробництві – зміст предметів професійної (професійно-
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теоретичної і професійно-практичної) підготовки – реалізація інтеграції у виробничому навчанні та у програмах
міждисциплінарних курсів.
Міждисциплінарний напрям інтеграції змісту професійної (професійно-технічної) освіти передбачає цілісність,
системне бачення учнями виробництва, що вивчається. Це
спричиняє встановлення міжпредметних зв’язків при створенні уніфікованих навчальних планів і програм за групами професій і професіями широкого профілю.
Внутрішньодисциплінарний напрям інтеграції змісту
професійної (професійно-технічної) освіти характеризується планомірним переходом від загальних закономірностей інтеграційних процесів в освіті до часткових,
методичних. Природно, основною вимогою при цьому є
дотримання принципів структурування навчального матеріалу, зокрема: логіко-наукова і професійна обумовленість змісту навчальних дисциплін; взаємозв’язок теоретичного і практичного навчання; наступність знань і вмінь;
взаємозв’язок загальноосвітніх, загальнопрофесійних і
професійних знань.
Педагоги-дослідники проблем інтеграції виділяють етапи впровадження інтегративного підходу до педагогічного
процесу ЗП(ПТ)О.
Наприклад, І.М. Козловська виокремлює п’ять послідовних етапів [3], розглянемо їх детально.
Перший етап пов’язаний із виділенням базових елементів знань у вибраній загальноосвітній дисципліні, які
є необхідними для формування світоглядних якостей та
оволодіння в подальшому професійними знаннями. Ці базові знання складаються з двох груп: у першу групу входять
знання, обов’язкові для всіх учнів незалежно від профілю
ЗП(ПТ)О: їхнього призначення – формування наукового
світогляду, подальший розвиток пам’яті, мислення, спостережливості, уяви тощо. Іншими словами, це загальноосвітній мінімум знань, необхідний повсякчас людині. Друга
група знань є базисною для формування професійного масиву знань, саме від їхньої сформованості й залежить пізнавальна здатність учня опановувати професію. На основі
цих двох груп знань і відбувається внутрішня інтеграція
знань.
На другому етапі здійснюється внутрішньопредметна інтеграція знань у межах навчальних дисциплін загальноосвітньої підготовки. На основі детального аналізу навчального матеріалу вилучається другорядний навчальний
матеріал, встановлюється оптимальне співвідношення між
його якісними та кількісними компонентами.
На третьому етапі здійснюється інтегрування знань,
умінь і навичок учнів у межах дисциплін природничо-математичної та соціально-гуманітарної підготовок. При цьому
узгоджуються означення і позначення споріднених понять, усуваються суперечності в їхньому трактуванні, виробляються спільні алгоритми вивчення явищ і процесів
тощо.
Четвертий етап передбачає інтеграцію з елементами
загальнотехнічних дисциплін. Для окремих груп професій
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варто встановити специфічні особливості вивчення природничо-математичних і загальнотехнічних дисциплін в
їхній взаємодії та визначитися з певною формою інтеграції:
синхронне тематичне планування, інтегрований курс, інтегрований спецкурс тощо.
На п’ятому етапі інтеграції, що базується на результатах попередніх етапів, завершується формування системи
загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних знань в
умовах наступності та взаємодії всіх ступенів навчання.
Ще одним важливим напрямом інтеграції у системі професійної (професійно-технічної) освіти є інтеграція науки і
виробництва, яка сприяє зростанню технічного, технологічного, організаційного рівнів виробництва, вимагає розширення бази теоретичних знань фахівців. У наукомістких
галузях народного господарства змінюються структура і
зміст праці робітника, що ставить вимогу поєднання теоретичної й практичної діяльності в процесі професійної
підготовки.
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в
ЗП(ПТ)О, як зазначають М. Лазарєв та Н. Божко – це створення цілісної теоретико-практичної системи, що характеризується власними організаційними формами, методами
і засобами навчання і здатна забезпечити реалізацію освітніх цілей на рівні об’єднаного та оновленого змісту освіти
і навчання [4].
Інтеграція теоретичного і виробничого навчання забезпечує підготовку фахівців за інтегрованими професіями,
що задовольняє вимогу розширення професійних функцій
спеціалістів сучасного виробництва. Необхідність цілісності професійних знань і вмінь фахівця передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку. Інтеграція теоретичного
і виробничого навчання забезпечує створення орієнтаційної основи професійної діяльності, що відповідає вимозі
швидкого оновлення знань і вмінь, та пріоритетності інтелектуалізації професійної підготовки.
Сучасний стан і тенденції соціального та економічного
розвитку передбачають підготовку фахівців, які не лише
досконало володіють основами конкретної професії, а й
уміють застосовувати свої знання для освоєння нових аспектів виробництва і трудових функцій. Високі технології,
автоматизація і комп’ютеризація виробничих процесів
вимагають від робітничих кадрів високої кваліфікації. Для
професійної діяльності кваліфікованих робітників характерним є ускладнення трудових функцій, необхідність
оперативного відтворення та оновлення знань і вмінь,
зростання значущості теоретичних знань, що забезпечується відповідним рівнем підготовки випускника ЗП(ПТ)О.
Теоретичне й виробниче навчання як основні компоненти
фахової підготовки системи професійної (професійно-технічної) освіти мають низку як спільних, так і відмінних рис.
Взаємозв’язки між ними, які забезпечують єдність теоретичної і практичної діяльності, професійних знань і вмінь,
ключових, загальнопрофесійних і фахових компетентностей реалізуються через інтеграцію теоретичного і виробничого навчання у ЗП(ПТ)О.
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Отже, особливості інтеграції у системі професійної (професійно-технічної) освіти характеризуються наступним:
– кількість навчальних предметів і обсяг навчального
матеріалу значно більші порівняно із системою загальної
середньої освіти і питання інтеграції значно складніші;
– профіль і тип закладу освіти визначають варіативність
предметів для вивчення і впливають на вид інтеграції;
– поєднання професійно-технічної та загальної освіти передбачає поєднання загальноосвітніх знань із технічними
знаннями та виробничим навчанням;
– постійне зростання кількості інформації;
– зміст загальної освіти має будуватися з урахуванням
професії та виділенням у загальноосвітніх і загальнотехнічних предметах професійно значущих тем.
Варто відмітити, що підготовка робітничих кадрів на підставі компетентнісного підходу та євроінтеграційні процеси в освіті актуалізують необхідність оновлення знань
і вмінь педагогічних працівників ЗП(ПТ)О щодо впровадження інноваційних підходів до організації професійної
підготовки майбутніх робітників. Провідна роль у вирішенні даної проблеми покладена на систему підвищення кваліфікації, тому науковцями кафедри методики професійної
освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти заплановано розроблення варіативних спеціальних курсів і науково-практичних заходів, які спрямовані на вдосконалення
науково-методичної компетентності педагогічних працівників і розвиток їх творчого потенціалу [7, с. 27].
Зазначена практика систематично втілюється в освітній
процес курсів підвищення кваліфікації, а вибірковий спецкурс «Методика підготовки і проведення інтегрованих занять» є одним із затребуваних, про що зазначили близько
72 % викладачів професійно-теоретичної підготовки та понад 68 % майстрів виробничого навчання, що проходили
курси у 2020/2021 навчальному році.
Висновки з даного дослідження. Отже, на основі зазначеного можна дійти висновку, що систематичне використання інтегрованого підходу до організації освітнього процесу у ЗП(ПТ)О виробляє в учнів уміння критично
осмислювати матеріал, що вивчається. Новий матеріал
учні порівнюють із тими знаннями, які їм відомі, зіставляють їх, аналізують, додають із відомого раніше, і ця активна розумова діяльність щодо узагальнення нового під
впливом раніше відомого із суміжних дисциплін сприяє
міцнішому засвоєнню програмного матеріалу.
Нині у практиці освітньої діяльності ЗП(ПТ)О інтегроване
навчання має широкий спектр застосування:
– здобуття учнями освіти за інтегрованими професіями;
– упровадження інтегрованих курсів і спецкурсів в освітній процес;
– організація та проведення інтегрованих занять;
– організація проблемно-пошукової, дослідницької
діяльності на заняттях, що передбачає інтегрування знань
із різних дисциплін.
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
А

Інтеграція України в Європейський освітній простір актуалізувала проблему професійної підготовки кваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних фахівців, які здатні швидко сприймати й обробляти великі обсяги інформації, постійно оновлювати власні знання та підвищувати рівень своєї компетентності.
Зростання попиту на фахівців високого рівня кваліфікації вимагає постійного пошуку ефективних шляхів оптимізації
підходів і методів їхньої професійної підготовки. Тому нині посилена увага приділяється змісту викладання навчальних
дисциплін шляхом використання сучасного комплексного методичного супроводу освітнього процесу у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти.
Зміст статті висвітлює методику розроблення сучасного науково-методичного супроводу професійної підготовки фахівців на засадах комплексного підходу, розкриває його сутність, мету і функції щодо реалізації освітнього процесу у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти, формулює методичні рекомендації з розроблення паспорту комплексного методичного забезпечення навчального предмету (професії). У статті визначено дидактичні засоби професійної підготовки та
проаналізовано критерії їх вибору.
Ключові слова: науково-методичний супровід; комплексне методичне забезпечення; комплексний підхід; паспорт комплексного методичного забезпечення; дидактичні засоби навчання; критерії відбору засобів навчання
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Shevchuk Svetlana. A model of comprehensive methodological support of professional training for qualified specialists.
Ukraine’s integration into the European educational space revealed the problem of professional training of qualified, competent,
competitive specialists who can quickly perceive and process large amounts of information, constantly update their knowledge and
increase the level of their competence.
The growing demand for highly qualified specialists requires a constant search for effective ways to optimize approaches and methods of
their training. Therefore, today increased attention is paid to the content of teaching disciplines through the use of modern comprehensive
methodological support of the educational process in vocational education institutions.
The article covers the methodology of development of modern scientific and methodological support of professional training based on an
integrated approach, reveals its essence, purpose and functions in the implementation of the educational process in vocational education
institutions, formulates guidelines for developing a passport of comprehensive methodological support. The article identifies didactic
means of professional training and analyzes the criteria for their selection.
Key words: scientific and methodical support; complex methodical support; complex approach; passport of complex methodical
support; didactic teaching aids; criteria for selection of teaching aids
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Актуальність проблеми. Освіта, як один із найважливіших складників суспільства, з одного боку, залежить
від процесів, що відбуваються в ньому, а тому повинна
швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного
прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери країни.
З іншого боку, освіта безумовно, впливає на всі процеси і
сторони життя суспільства, оскільки готує фахівців для різних галузей, розвиває особистість здобувачів освіти, формує їх певні соціальні та життєві погляди. Тому особливої
уваги заслуговує сучасний стан, перспективи та проблеми
впровадження інновацій в освіту нашої країні, готовність
педагогічної спільноти сприйняти ці інновації й реалізувати їх у своїй професійній діяльності.
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Досягнення нової якості і результативності професійної освіти, забезпечення її випереджувального розвитку,
спрямованого на максимальне задоволення освітніх потреб здобувачів професійної освіти та вітчизняної економіки у компетентних робітниках відповідно до вимог роботодавців можливе за умов [2]:
– розроблення за участю роботодавців державних професійних освітніх стандартів нового покоління;
– розроблення сучасних засобів навчання шляхом використання сучасних освітніх технологій, зокрема, мережевих систем і цифрових технологій;
– розроблення і впровадження кваліфікаційних дескрипторів, що базуються на результатах навчання і відобC
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ражених у рівнях компетентностей за Національною Рамкою Кваліфікацій;
– розроблення критеріальних показників для оцінювання ефективності професійної підготовки і моніторингу якості надання освітніх послуг у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти;
– оновлення матеріально-технічної бази закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, що є одним із головних чинників підвищення якості освітнього
процесу;
– оновлення системи науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, спрямування педагогічної
науки на запити сучасного суспільства, підвищення її ролі
у підтриманні та експертизі освітніх інновацій, у забезпеченні неперервності процесів оновлення.
В умовах модернізації професійної освіти України професійний розвиток педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти становить складний багаторівневий
процес, що включає становлення кваліфікованого спеціаліста, який проходить певні періоди, зокрема професійної
адаптації, набуття емпіричного досвіду, формування й удосконалення педагогічного професіоналізму, творчого самовираження і самореалізації, педагогічної майстерності.
Інноваційною технологією для неперервного професійного розвитку всіх учасників освітнього процесу в сучасних
закладах професійної (професійно-технічної) освіти є технологія науково-методичного супроводу.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Поняття
«науково-методичний супровід професійного розвитку
фахівців» походить із термінологічного ланцюга таких понять: «забезпечення», «супроводження», «підтримка», «супровід», «постачання».
Проблемам науково-методичного супроводу освітнього процесу в умовах післядипломної педагогічної освіти
присвячені праці науковців В. Сидоренко, О. Савченко,
І. Ніколаєску, О. Часнікової та ін. [7], які інтерпретують педагогічну технологію науково-методичного супроводу як
педагогічну систему, що гарантує досягнення певної мети
через чітко визначену послідовність дій, змісту, методів,
спроєктованих на розв’язання проміжних цілей і наперед
визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну
активність слухачів в освітньому процесі, відповідає інтересам і запитам на знання. Зокрема, технологія науково-методичного супроводу представлена О. Буйдіною [1]
як практика інтеграції цифрових технологій із предметами
освітньої галузі «Технології» та досягненнями в інтеграції
змісту природничо-наукової освіти.
Питання методичного та науково-методичного супроводу професійної діяльності педагога були розглянуті та
проаналізовані науковцями В. Диваком, Б. Вульфовою,
І. Жорносеком, О. Казаковою, Н. Протасовою, які розглядали сутність методичного, науково-методичного супроводу як [4]:
– певну послідовність дій, які мають забезпечити конкретний результат освіти;
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– неперервний процес професійної взаємодії суб’єктів
педагогічної діяльності з метою розроблення, обґрунтування, практичного впровадження, апробації інноваційних підходів до вирішення актуальних проблем освіти;
– професійно-педагогічну взаємодію суб’єктів освітньої
діяльності, необхідними умовами якої є добровільність і
партнерство, визначальними ознаками – особистісний і
професійний розвиток керівників і учасників освітнього
процесу, а результатом – якісно новий рівень освіти
Науково-методичний супровід забезпечує фасилітативну підтримку професійно-фахового та інтелектуально-особистісного розвитку всіх учасників освітнього процесу,
їхньої творчої ініціативи, максимально індивідуалізує навчання, допомагає кожному суб’єкту досягти високого рівня професійної майстерності.
Реформування професійної освіти у контексті глобалізації та євроінтеграції, проблеми і завдання підготовки
висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників висувають нові вимоги до вітчизняних педагогічних
працівників професійної школи. Ефективне здійснення
навчально-організаційної та методичної видів діяльності у
вітчизняних закладах професійної (професійно-технічної)
освіти потребує від педагогів сучасних знань щодо проєктування, планування і створення сучасного наукового методичного супроводу підготовки кваліфікованих фахівців
відповідно до запитів сучасного ринку праці.
Мета і завдання статті: розкриття сутності, принципів і функцій технології науково-методичного супроводу
освітнього процесу у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти; аналіз структури комплексного методичного забезпечення професійної підготовки у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти і розкриття
взаємозв’язку його структурних складників; висвітлення
методики розроблення паспорту комплексного методичного забезпечення навчальної дисципліни (професії); аналіз критеріїв вибору дидактичних засобів професійного
навчання.
Викладення основного матеріалу. Під науково-методичним супроводом необхідно розуміти педагогічну
технологію, що полягає у створенні мережевого диференційованого акмеологічного освітнього простору, де відбувається професійна взаємодія рівноправних партнерів на
принципах людиноцентризму, гуманізму, фасилітативності, індивідуалізації, відбувається неперервний професійний розвиток педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями [5].
Розбудова цілісної системи науково-методичного супроводу має ґрунтуватися на засадах науковості, прогностичності, гнучкості, мобільності, випереджувального характеру науково-методичного обслуговування, неперервності,
менеджменту й маркетингу. За врахування зазначених
принципів процес професійного розвитку фахівців стає
взаємодією рівноправних партнерів, творчою лабораторією спільних пошуків і впровадження освітніх інновацій у
систему професійно-педагогічної діяльності.
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Принципи технології науково-методичного супроводу
[6]:
– демократичність – можливість урахування різних
підходів, точок зору, колегіальність у прийнятті певного
рішення;
– ситуація вибору – створення декількох варіантів програм, моделей діяльності, технологій, які забезпечують передумови для свідомого вибору;
– самореалізація – розкриття особистісного потенціалу
кожного учасника педагогічного процесу;
– співтворчість – спільна діяльність суб’єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних результатів.
Серед функцій науково-методичного супроводу професійної підготовки кваліфікованих фахівців треба визначити
такі: навчальну, консультативну, адаптаційну, коригувальну, рефлексійну, експертну (оцінюючу) тощо.
Особливостями технології науково-методичного супроводу є її інноваційність, проєктованість, цілісність,
поетапність, системність, демократичність, варіативність,
адресність тощо. Векторність і адресна спрямованість
науково-методичного супроводу професійного розвитку
моделюється залежно від індивідуальних запитів, потреб,
мотиваційних детермінантів педагога, його професійних
можливостей, сформованого рівня педагогічної майстерності, компетентнісного досвіду (соціального, професійного й особистісного).
Складники науково-методичного супроводу [3; 4]:
– Предметно-методичний складник – спрямований на
надання педагогу професійної школи адресної допомоги
в організації освітнього процесу відповідно до вимог тієї
чи іншої освітньої галузі Державного стандарту. Її завдання
– здійснювати методичну допомогу в організації освітнього процесу від вибору освітніх технологій, форм, методів
і засобів навчання до вибору типів і видів занять, формування їхньої структури, наповнення методики викладання
предмету новітніми досягненнями у сфері використання
освітніх, цифрових, виробничих технологій, застосування
в роботі електронних підручників і посібників, організація
позааудиторної діяльності, спрямованої на формування
комплексу предметних компетентностей тощо.
– Інформаційно-комунікаційний та технологічний складники пов’язані із розвитком інформаційної компетентності
всіх учасників освітнього процесу і забезпечують інформаційну підтримку професійного розвитку фахівців шляхом створення єдиної інформаційно-технологічної інфраструктури, включаючи освітянську телекомунікаційну
мережу, освітні сайти, навчальні освітні портали, інформаційні бази даних, електронні каталоги, вебресурси тощо.
Означені складники визначають умови створення інформаційно-освітнього середовища як платформи для реалізації й практичного використання науково-методичного
супроводу, регулюють розміщення ресурсів та ознайомлення з ними педагогів і здобувачів професійної освіти, забезпечують використання інтерактивних засобів доступу
до освітнього контенту, визначають особливості реалізації
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педагогічного спілкування на основі розробленої платформи, організації дистанційного навчання.
– Експертний складник науково-методичного супроводу спрямований на експертизу й апробацію навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, зокрема підручників, навчальних (навчально-методичних,
практико зорієнтованих тощо) посібників, методичних
матеріалів, авторських навчальних програм тощо, а також
якості й продуктивності розробленого методичного продукту (професійних навчально-методичних проєктів, кейсів, портфоліо тощо.
Комплексне методичне забезпечення (КМЗ) як варіант
реалізації науково-методичного супроводу освітнього
процесу у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти – це розроблення і створення оптимальної системи
навчально-методичної документації та засобів навчання,
необхідних для повної і якісної професійної підготовки відповідно до вимог Державного стандарту ПТО у межах робочої навчальної програми курсу [10].
Основна функція комплексного методичного забезпечення – керування процесом засвоєння учнями (студентами,
слухачами) змісту професійної освіти. Поряд з основною
виділяють додаткові дидактичні функції, що доповнюють
основну, зокрема: інформаційну, системоутворювальну,
функцію закріплення й самоконтролю, самоосвітню, інтерактивну, координаційну, розвивально-виховну, оцінювальну. Оцінювальна функція, у свою чергу, передбачає:
розкриття у текстах комплексного методичного забезпечення цінності того, що вивчається; розроблення контрольних (перевірочних) завдань і критерії їх оцінювання.
Комплексний підхід до методичного забезпечення процесу професійної підготовки вимагає, щоб усі його структурні складники в комплексі забезпечували освітню діяльність майстра педагога і навчальну пізнавальну діяльність
учнів на всіх етапах освітнього процесу: проєктування,
планування й організація навчання і виховання; формування, закріплення, вдосконалення і систематизації певного рівня навчальних досягнень здобувачів професійної
освіти та їхнього контролю та оцінювання; позааудиторна
навчальна діяльність учнів (студентів, слухачів).
Із метою підвищення ефективності навчально-виробничому процесу проєктується система комплексного методичного забезпечення навчальних предметів (професій)
шляхом розроблення його переліку, який називають паспортом КМЗ. Він має наступну структуру [там само]:
1. Законодавчо-правова і нормативна документація (Закон «Про освіту», Закон «Про професійно-технічну освіту»,
Державний стандарт ПТО, Положення «Про організацію
навчально-виробничого процесу у ПТНЗ» тощо).
2. Навчально-методична документація: робочі навчальні плани і програми, поурочно-тематичні плани, перелік
навчально-виробничих робіт і вправ, плани аудиторних
занять, завдання діагностичного контролю, матеріали для
проведення моніторингових досліджень якості професійної підготовки тощо.
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3. Паспорт навчального кабінету, лабораторії, майстерні (план-схема нормативного розташування робочих місць
учнів, педагога та матеріально-технічного оснащення, інструкції з охорони праці, електро- і пожежобезпеки, санітарно-гігієнічні норми).
4. Дидактичне забезпечення для учнів (студентів, слухачів): навчальна та довідкова інформація (друкований та
електронний варіанти), навчально-технічна документація
на роботи і вироби, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання, завдання для самостійної роботи учнів, тести
контролю, макети, моделі, муляжі тощо.
5. Матеріально-технічне забезпечення: обладнання та
пристосування, інструменти, матеріали (сировина) для
відповідної навчального предмету чи професії (спеціальності).
6. Документація позааудиторної діяльності педагога:
графіки консультацій; матеріали роботи предметних гуртків; матеріали проведення конкурсів, олімпіад, предметних тижні, професійних свят; творчі роботи учнів (студентів, слухачів) тощо.
7. Науково-методичне забезпечення для педагога: авторські методичні розробки, тематичні папки дидактичних матеріалів, матеріали самоосвіти, матеріали перспективного
педагогічного досвіду тощо.
Отже, паспорт КМЗ у сучасному закладі професійної
(професійно-технічної) освіти – це документ, у якому зафіксована нормативно-правова і законодавча документація,
документи планування процесів професійно-теоретичної
та професійно-практичної підготовки, оптимальний набір
дидактичних і матеріально-технічних засобів навчання,
необхідних для повного та якісного викладання і вивчення
всіх вузлових питань тем робочих програм, методичні матеріали для підвищення рівня професійної компетентності
педагога.
Можливості паспорту КМЗ:
– проєктувати і планувати освітній процес у закладах
професійної освіти;
– визначати номенклатуру, стислу характеристику, оптимальну кількість та якість основних дидактичних засобів,
необхідних для їхнього ефективного застосування в процесі професійної підготовки;
– проводити моніторинг забезпеченості освітнього процесу та його відповідності запитам стейкхолдерів;
– організувати системну методичну діяльність педагогів
із розроблення та удосконалення сучасного науково-методичного супроводу професійної підготовки здобувачів
освіти як у професійних навчальних закладах, так і в умовах сучасного підприємства.
Основу комплексного методичного забезпечення сучасних закладів професійної (професійно-технічної) освіти
складають засоби навчання.
Під засобами навчання розуміється сукупність предметів (об’єктів) матеріально-технічного оснащення закладу
освіти, матеріально-технічного та дидактичного забезпечення навчальних дисциплін (професій), призначених для
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передавання та засвоєння навчальної інформації, формування практичних умінь і навичок, ефективного керування
педагогом навчально-виробничою діяльністю учнів.
Засоби навчання в широкому розумінні – це весь комплекс матеріальних засобів педагогічної праці, що сприяє
оснащенню освітнього процесу з метою його вдосконалення, підвищення ефективності й якості підготовки здобувачів освіти. Їх наявність та якість є важливим чинником
створення оптимальних умов для здійснення освітнього
процесу у закладі освіти.
Засоби навчання у вузькому розумінні включають знаряддя педагогічної діяльності або так зване «навчальне
знаряддя», що придатне для використання під час проведення всіх форм аудиторних і позааудиторних занять і виконує специфічні дидактичні функції, зокрема, забезпечує
цілеспрямовану взаємодію тих, хто навчається, й тих, хто
навчає [8].
Незалежно від навчальної дисципліни чи професії (спеціальності), які вивчаються, всі дидактичні засоби навчання (засоби наочності) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти можна розділити на такі різновиди:
– друковані (підручники, довідники, навчальні плакати,
картки, збірники задач і вправ, інструкції, інструкційнотехнологічні карти та контрольовані програми);
– звукові (аудіо-інформація, система сигналів тощо);
– екранні (відеозаписи, кінофільми, транспаранти, презентації);
– об’ємні (натуральні зразки, моделі, макети і муляжі, що
відповідають вимогам, які пред’являються до демонстраційного обладнання).
Дидактичні засоби навчання розширюють межі досвіду
і спостережень учнів (студентів, слухачів), краще доносять сутність досліджуваних явищ, допомагають виділити
основні поняття і показати взаємозв’язок між ними,
відкривають можливості для глибшого розуміння професійної підготовки у її взаємозв’язку із майбутньою професійної діяльністю й життєвою позицією у соціумі.
Володіючи високим ступенем наочності, засоби навчання дають можливість організовувати передавання інформації на такому рівні, який був би доступний для даної
категорії учнів, а постійний оперативний контроль у процесі викладу дозволяє об’єктивно судити про її доступність. Підбір і застосування наочності має здійснюватися
комплексно, з урахуванням основних характеристик і компонентів освітнього процесу. Комплексність у методичному забезпеченні освітнього процесу передбачає відбір
відповідних засобів навчання з урахуванням їхніх дидактичних функцій для навчальних ситуацій.
Мета застосування матеріально-технічного забезпечення предмету, професії – формування в учнів, слухачів системи професійних практичних умінь і навичок
кваліфікованого робітника у межах відповідної професії,
спеціальності. До матеріально-технічного забезпечення
відносять: обладнання та пристосування, інструменти, матеріали (сировину).
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Нині матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти – гостра проблема. Існуюча навчально-матеріальна база училищ фізично і
морально застаріла, що в окремих випадках абсолютно не
відповідає сучасному стану виробництва (сфери послуг).
У виробничому процесі багатьох закладів майже відсутнє
сучасне обладнання, техніка, інструментарій і матеріали, а
професійно-практична підготовка в умовах закладів професійної освіти здійснюється за застарілими виробничими
технологіями. Проте останнім часом проблема матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти частково вирішується шляхом
створення центрів професійно-технічної освіти з упровадженням інноваційних технологій і впровадження елементів дуальної форми у професійну підготовку кваліфікованих робітників.
Основними критеріями відбору засобів навчання є [там
само]:
– відповідність дидактичним принципам професійного
навчання;
– висока ефективність при вирішенні навчально-виробничих завдань;
– забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів
(студентів, слухачів);
– оптимізація освітнього процесу за конкретних умов й
обставин;
– стимулювання використання сучасних методів і організаційних форм навчання;
– відповідність сучасному розвитку техніки та технології
у відповідній галузі виробництва (сфери послуг);
– сприяння диференціації та індивідуалізації навчання;
– безпека та надійність в експлуатації;
– швидкість та простота у підготовці до використання;
– раціональність пристосування до діяльності педагога і
учнів (студентів, слухачів).
Засоби, що входять до комплексного методичного забезпечення, повинні доповнювати один одного, не дублюючи змісту. Педагогічна ефективність засобів навчання залежить не стільки від їхньої кількості, скільки від їх
взаємозв’язку з компонентами методичної системи навчання та раціональності їх використання.
Вибір елементів комплексу залежить, перш за все, від
змісту навчального матеріалу, мети і завдань занять, навчальних можливостей учнів, можливості та необхідності
їх використання на уроці. Правильний вибір комплексу
засобів навчання означає раціональне співвідношення образної та абстрактної наочності між собою та навчальною
інформацією, врахування організаційних форм і методів,
які застосовуються на уроці, та етапів навчання.
Висновки. Отже, технологію науково-методичного супроводу і, зокрема, методику створення комплексного методичного супроводу професійної підготовки у сучасних
закладах професійної (професійно-технічної) освіти треба
обґрунтовувати як найдієвішу методику для неперервного
професійного розвитку кваліфікованих фахівців, що доз№ 4 (199) 2021
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воляє створити мережевий диференційований освітній
простір з ознаками векторності, цілісності, інтерактивності, інноваційності й адресної спрямованості освітніх
послуг, у якому збільшуються можливості включення до
процесу професійного розвитку здобувачів освіти з максимальною самореалізацією і саморозвитком, підвищується
прояв цілеспрямованої творчої активності та професійної
ініціативи.
Науково-методичний супровід закладу професійної
(професійно-технічної) освіти має потужний потенціал для
формування компетентності учнів (студентів, слухачів),
оскільки надає необмежені можливості пошуку необхідної
навчальної інформації для виконання самостійної роботи,
підготовки до семінарів, доповідей, написання рефератів,
дипломних робіт і творчих проєктів, отже, формує вміння
працювати, аналізувати та оцінювати інформацію.
Саме через зміни у діяльності педагога з орієнтацією на
освітню інноватику та його готовність до реалізації особистого творчого потенціалу можна домогтися якісних змін в
освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, наблизити результати їхньої діяльності до
стандартів європейського освітнього простору [9].
Перспективами подальшого вдосконалення моделі
комплексного методичного супроводу професійної підготовки кваліфікованих фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) підготовки та в умовах підприємства є її
максимальна адаптація до дистанційної форми навчання,
яка стає однією із основних форм професійної підготовки
через введення в державі з березня 2020 року всеукраїнського карантину у зв’язку із пандемією COVID-19, який діє
і донині. За цих умов постала необхідність забезпечити всіх
учасників освітнього процесу інформаційно-методичною
підтримкою шляхом створення єдиної інформаційно-технологічної інфраструктури, включаючи освітянську телекомунікаційну мережу, освітні сайти, інформаційні бази
даних, освітні портали, вебресурси тощо. Практика реалізації дистанційної форми у професійній підготовці показала, що саме за умов використання всіх складників функцій
сучасної моделі комплексного методичного супроводу
стає можливим ефективно і якісно проводити аудиторні
заняття в режимі онлайн, науково-практичні семінари і
конференції, організовувати самостійну роботу здобувачів професійної освіти на форумах й у чаті, їхню пошуковоекспериментальну діяльність.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
А

Обґрунтовано актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного навчання. Розкрито сутність понять «інформаційно-комунікаційні технології» та «дистанційне навчання».
Визначено, що впровадження ІКТ дозволяє підвищити рівень фахових компетентностей майбутніх економістів. Окреслено
напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій учасниками освітнього процесу. Охарактеризовано програмні засоби ІКТ. Наведено приклади використання ІКТ при викладанні економічних дисциплін для формування фахових
компетентностей здобувачів освіти.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; дистанційне навчання; мотивація навчання; ефективність навчання; онлайн калькулятори; спеціалізоване програмне забезпечення; фахові компетентності

S

Komlichenko Oksana, Zhyvets Alla, Fedotova Oksana. The use of information and communication technology in the teaching
of economic disciplines in a distance learning environment.
This article substantiates the relevance of using information and communication technology in the educational process in a distance
learning environment. Currently, the introduction of information and communication technology (ICT) in the educational process is a
method of its intensification, which allows making learning more descriptive and dynamic. In the context of distance learning, the use
of information and communication technologies is a pedagogically justified approach that increases the effectiveness of the educational
process, the interest of educational applicants in the formation of professional competencies.
The essence of the concepts of «information and communication technology» and «distance learning» is disclosed. Information and
communication technologies are defined as a set of different technological tools and resources that are used to support the communication
process and the creation, dissemination, conservation and management of information. Distance learning refers to an individualized
process of developing the competencies of educational applicants, which occur with the indirect interaction of distant participants in the
educational process in a specialized environment that operates on the basis of modern information and communication technologies.
The research reveals information and communication technology for distance learning-technology for the creation, accumulation,
storage and access to electronic resources of educational disciplines, as well as for the organization and maintenance of the educational
process through specialized software and means of information and communication communications.
It is determined that the introduction of ICT increases the level of professional competence of future specialists.
We have proposed the main directions of using ICT in the practical work of a teacher of economic disciplines in the context of such stages
of his work as: in the stage of preparation for the lesson (use of electronic and information resources when teachers create educational
and methodological support); when teaching new material (use of knowledge visualization technology - demonstration programs,
subject collections, interactive models, dynamic tables, charts and diagrams on Internet resources); during laboratory work using the
training programs «BAS: Accounting», «Happy Accountant» etc.; when fixing the material (conducting trainings); for monitoring and
verification (performed using testing); while working independently (using online calculators) and distance learning.
Information sources (web sites and Internet search engines) are identified as ICT software tools virtual constructors (allow the creation
of visual models of mathematical or physical reality and conduct experiments with these models), simulator programs (provide an
opportunity for students to improve their professional skills), test environments, comprehensive training packages (e-textbooks and
manuals that most automate the learning process) and information management systems (ensuring the flow of information between all
participants in the educational process).
Examples of the use of ICT in the teaching of economic disciplines for the formation of professional competencies of educational
applicants are given.
Key words: information and communication technologies; distance learning; motivation of training; training efficiency; online
calculators; specialized software; professional competencies
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Актуальність проблеми. Одним із найважливіших завдань системи освіти стає підготовка фахівців, які здатні
оперативно знаходити потрібну інформацію, самостійно
кваліфіковано її обробляти, оцінювати, аналізувати з використанням сучасних цифрових технологічних засобів.
На даний час упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній процес є одним із методів
його інтенсифікації, що дозволяє зробити навчання більш
наочним і динамічним. В умовах дистанційного навчання
використання інформаційно-комунікаційних технологій
є педагогічно виправданим підходом, який дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу, зацікавленість
здобувачів освіти у формуванні професійних компетентностей. Власний досвід і педагогічна практика дозволяють
стверджувати, що інформаційно-комунікаційні технології
сприяють підвищенню мотивації студентів до навчання;
активізації пізнавальної діяльності; розвитку мислення
та творчих здібностей здобувачів освіти; індивідуалізації
освітнього процесу за рахунок надання можливості студентам як поглиблено вивчати дисципліну, так і відпрацьовувати елементарні навички та вміння; формуванню
різних прийомів логічного мислення: аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, узагальнення, групування. Особливо актуальним є дослідження особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах
дистанційного навчання.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Психологопедагогічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі розглядаються
в роботах М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, В. П. Зінченко та ін. Можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій на різних ступенях
освіти досліджували Т. М. Шарова, О. І. Соловій. Методику
впровадження ІКТ в освітній процес вивчали Г. В. Боднар,
Ю. М. Буровицька, І. В. Ставицька, Н. Ю. Фоміних. Проблемам використання ІКТ з метою підвищення ефективності
самостійної роботи в освітньому процесі присвячені дослідження С. В. Шарова, Т. І. Мартинюк [9].
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На думку багатьох учених, упровадження ІКТ та дистанційного навчання в освітній процес розширило теорію і
методику освіти шляхом застосування нових дидактичних
засобів.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття. Незважаючи на широке обговорення проблем дистанційного навчання та впровадження інноваційних методів в
освітній процес, праць, які б досліджували використання
ІКТ при підготовці фахівців економічних спеціальностей,
недостатньо. Тому викликає цікавість використання ІКТ
як засобу вивчення економічних дисциплін, де робота з
комп’ютером не є основною метою, а інформаційно-комунікаційні технології навчання є додатковою умовою формування фахових компетентностей.
Метою статті є представлення досвіду використання
інформаційно-комунікаційних технологій під час дистанційного навчання для формування фахових компетентностей майбутніх економістів у закладі вищої освіти.
Для досягнення мети дослідження окреслено такі завдання:
– розглянути особливості використання інформаційнокомунікаційних технологій в умовах дистанційного навчання при викладанні економічних дисциплін у сучасному
закладі вищої освіти;
– охарактеризувати напрями використання ІКТ у практичній роботі викладача економічних дисциплін.
Методологічною основою дослідження є основні дидактичні принципи професійної освіти; психолого-педагогічні теорії мотивації діяльності; основи теорії організації та
розвитку пізнавальної активності; особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.
Викладення основного матеріалу дослідження. Термін «інформаційно-комунікаційні технології» почав використовуватись у науковій літературі порівняно недавно, тому наявні відмінності в термінології. За тлумачним
словником «технологія – сукупність способів обробки чи
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переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів,
проведення різних виробничих операцій, надання послуг
тощо» [2, с. 1456]. Відповідно «інформаційні технології»
(ІТ) – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання,
передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації [там само, с. 512]. Вікіпедія визначає ІТ
як технології, пов'язані зі створенням, зберіганням, передаванням, опрацюванням й управлінням інформацією або
як сукупність методів, виробничих процесів і програмнотехнічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок,
що забезпечує виконання інформаційних процесів із метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного
ресурсу [5, с. 293].
І. Г. Захарова розуміє під ІКТ «конкретний спосіб роботи
з інформацією: це і сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби збору, обробки та передавання інформації для набуття нових відомостей про об’єкт, що вивчається» [4, с. 23].
Н. Ю. Фоміних визначає ІКТ як сукупність різноманітних
технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та управління інформацією.
Під цими технологіями мають на увазі комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний
зв’язок [8, с. 397]. Г. В. Боднар стверджує, що ІКТ – універсальний спосіб пізнавально-дослідницької діяльності
й друге за значущістю (після традиційної писемності)
знакове знаряддя обміну інформацією та педагогічного
впливу [3, с. 332]. Т. В. Кондратенко вважає ІКТ тією уніфікованою технологією, яка передбачає інтеграцію знань
як викладачів, так і здобувачів освіти на всіх рівнях [6,
с. 158]. Слово «комунікаційні» в зазначеному вище терміні підкреслює зростання ролі комп’ютерних мереж у
забезпеченні реалізації інформаційних процесів. Тому,
інформаційно-комунікаційні технології навчання – це
сукупність методів і технічних засобів застосування інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж
і засобів зв'язку для забезпечення ефективного процесу
навчання.
Вважаємо, що інформаційно-комунікаційні технології –
це сукупність різноманітних технологічних інструментів
і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та
управління інформацією.
Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій
[1, с. 1].
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А інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів (електронних ресурсів)
навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення
організації і супроводу освітнього процесу за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення та засобів
інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету [там само, с. 2].
Отже, дистанційне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій – повідомлення нової
інформації, навчання прийомам самостійної роботи, самоконтролю, взаємоконтролю, прийомам дослідницької
діяльності, вмінню здобувати знання, узагальнювати і робити висновки, фіксувати головне в згорнутому вигляді.
Під засобами ІКТ розуміють апаратні і програмні засоби, призначені для реалізації інформаційних процесів на
основі використання обчислювальної техніки і мережевих
технологій.
До апаратних засобів належать персональний
комп’ютер, проєктор, інтерактивна дошка, принтер, сканер,
модем, колонки тощо. Програмними засобами виступають:
джерела інформації (організовані інформаційні масиви,
інформаційні сайти і пошукові системи Інтернету), віртуальні конструктори (які дозволяють створювати наочні моделі математичної або фізичної реальності і проводити експерименти з цими моделями), програми-тренажери
(які надають можливість студентам удосконалювати професійні навички до бажаного рівня), тестові середовища (у
яких студент повністю або частково отримує завдання через комп’ютер і результат виконання завдання також повністю або частково оцінюється автоматично), комплексні
навчальні пакети (електронні підручники і посібники, які
поєднують програмні засоби перерахованих вище видів і
найбільшою мірою автоматизують освітній процес у його
традиційних формах) та інформаційні системи управління
(які забезпечують проходження інформаційних потоків
між усіма учасниками освітнього процесу – здобувачами
освіти, викладачами, адміністрацією, батьками, громадськістю).
Основними напрямами застосування ІКТ в освітньому
процесі є:
– управління освітнім процесом вищої і середньої школи;
– розроблення методичних і дидактичних матеріалів
(презентації, зображення, анімація тощо);
– цілеспрямований пошук навчальної інформації у мережі Інтернет;
– проведення експерименту за допомогою комп’ютерних
моделей, математичне оброблення результатів експерименту;
– організація інтелектуального дозвілля здобувачів освіти;
– розроблення webресурсів навчального призначення
(дистанційне навчання, масові онлайн-курси);
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– розроблення та впровадження педагогічних програмних засобів [10].
Нами запропоновані основні напрями використання ІКТ
в практичній роботі викладача економічних дисциплін у
розрізі таких етапів його роботи, а саме:
– на етапі підготовки до заняття (використання електронних та інформаційних ресурсів при створенні викладачами навчально-методичного забезпечення);
– при викладанні нового матеріалу – використання технології візуалізація знань (демонстраційні програми; предметні колекції, інтерактивні моделі, динамічні таблиці, діаграми і схеми за рахунок інтернет-ресурсів);
– при проведенні лабораторних робіт із використанням
навчальних програм «ВАS: Бухгалтерія», «Щасливий бухгалтер» тощо;
– закріплення викладеного матеріалу (проведення тренінгів);
– система контролю і перевірки (здійснюється за допомогою контролюючих програм; підсумкового тестування –
в режимі on- або offline);
– самостійна робота (використання, наприклад, навчальних онлайн-калькуляторів типу «Податковий калькулятор», «Бізнес калькулятор» тощо);
– дистанційне навчання.
Застосування ІКТ у викладанні економічних дисциплін
також не виключає застосування традиційної форми навчання, яка передбачає живе творче й виховне спілкування.
Уміння кваліфіковано використовувати сучасні ІКТ значно підвищує рейтинг сучасного фахівця будь-якого профілю. Н. П. Юрчук відзначає, що у підготовці майбутніх фахівців важливим є набуття ними цифрової компетентності,
зокрема професійного спрямування, для роботи з різноманітними інформаційними системами і технологіями, що
використовуються у бізнес-середовищі [там само, с. 233]. У
зв’язку з цим застосування різних форм навчальних занять
з використанням ІКТ – це сучасний тренд удосконалення
освітніх процесів.
Так, наприклад, при викладанні дисципліни «Податкова система» на заняттях використовується безкоштовні
онлайн-калькулятори, наприклад, онлайн-калькулятор
ПДВ (адреса доступу: https://pdvcalculator.com.ua).
Щоб швидко і без додаткових труднощів вирахувати,
якою буде ціна з ПДВ і без нього, а також дізнатися точно
суму податку, рекомендуємо скористатись зручним сервісом розрахунку податку, наведеним вище. Для цього, потрібно встановити ставку, за якою буде визначений розмір
відрахувань – 20% або 7%. Після цього необхідно вказати
суму і натиснути «Порахувати». Калькулятор виконає операцію виділення ПДВ із введеної суми й операцію нарахування ПДВ на введену суму.
На даний час в Україні розрахувати податки із заробітної плати не так вже й просто. Адже потрібно враховувати
податкову соціальну пільгу, мінімальний і максимальний
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розміри єдиного соціального внеску, а також утримати податок із доходів фізичних осіб і військовий збір. Тому для
зручності перевірки правильності здійснених студентами
розрахунків викладачу можна скористатися унікальним
сервісом від Uteka – онлайн-калькулятор заробітної плати (адреса доступу: https://uteka.ua/ua/calculator/salarycalculator).
Для того, щоб розрахувати зарплату за допомогою
онлайн-калькулятора потрібно ввести період й оклад працівника, вибрати податкову соціальну пільгу в разі її використання, а також розмір ставки єдиного соціального внеску. Даний калькулятор розрахує розміри всіх податків, які
необхідно утримати із зарплати та розмір заробітної плати, який працівник отримає «на руки». За даним калькулятором студенти самостійно зможуть легко і дуже швидко
перевіряти правильність своїх розрахунків. На цьому сайті
викладачі і студенти можуть використовувати також й інші
онлайн-калькулятори: наприклад, калькулятор лікарняних і калькулятор відпускних.
На сайті компанії «ЛЕВАНТ КОНСАЛТИНГ» існує
безкоштовний онлайн-калькулятор розрахунку суми податків для ФОП в Україні (адреса доступу: https://www.
levant.in.ua/raschet-summy-nalogov-dlya-fop-v-ukraine),
який розраховує податки для всіх груп ФОП з урахуванням
останніх змін.
Наразі калькулятор дозволяє розрахувати податки
тільки за умови відсутності співробітників. Для цього потрібно вибрати свою систему оподаткування, ввести інформацію про доходи, після чого калькулятор розрахує
суму податків, яку необхідно сплатити до розрахункового
періоду.
При викладанні дисциплін «Економіка підприємства»,
«Фінансовий облік» для правильності розрахунку суми
амортизації різними способами: прямолінійним; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивним і виробничим, можна скористатися онлайн-калькулятором (адреса доступу:
https://buhgalter911.com/uk/programmy/calculators/
narahuvanie-amortizacii-osnovnyh-zasobiv). За вказаним
електронним посиланням ми потрапляємо на сайт для
бухгалтерів (Бухгалтер 911) саме на цей калькулятор.
На сайті Державної фіскальної служби України (адреса
доступу: https://opz.org.ua/tablet/index.php, розділ «Файли») представлена проста і безкоштовна програма FreeZvit
– програма для створення і відправки найзатребуваніших
форм податкової, фінансової й статистичної звітності підприємств і підприємців. Ця програма формує такі звіти:
єдиний соціальний внесок (додатки 4, 5); акцизний податок; звіт за формою 1-ДФ; єдиний податок для 1, 2 та 3 груп;
податкова декларація про майновий стан та доходи ФОП,
а також і фінансову (статистичну) звітність підприємства.
Усі створені програмою FreeZvit звіти можна підготувати
до відправки (в форматі XML), або зберегти в pdf-файли і
роздрукувати. Тобто FreeZvit формує із заповнених да№ 4 (199) 2021
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них усі потрібні таблиці для друку. Доцільно підкреслити, що використання цієї програми формує професійні
компетентності здобувачів освіти. В освітньому процесі
використовується під час проведення практичних робіт
із дисциплін «Податкова система», «Фінансовий облік»,
«Статистика», «Облік і звітність у бюджетних установах» та
навчальної практики як в аудиторіях закладу освіти, так і
в умовах дистанційного навчання. Відкриваючи FreeZvit,
відразу потрапляємо в меню вибору профілю підприємства. Тут можна створити, змінити або видалити профіль
підприємства. Заповнюємо профіль підприємства: назва,
адреса, КВЕД діяльності тощо.
Далі вказуємо, який звіт потрібно створити (наприклад,
створюємо звіт із ЄСВ, 4 додаток) і вказати звітний період
(липень, 2021). Потім натиснути кнопку «створити». Якщо
вже раніше створювали звітність з ЄСВ у цій програмі, то
при створенні звіту за новий період у нього будуть перенесені дані з попереднього періоду, завдяки чому не доведеться повторно набирати ІПН, ПІБ працівників, їхні нарахування та утримання. Після заповнення звіту, натискання
кнопки «Зберегти» дозволить зберегти звіт для подальшого використання.
Натискання кнопки «Друк» дозволяє роздрукувати форму звіту у форматі PDF. Для відправки готового звіту треба
скористатися програмним забезпеченням, яке дозволяє
імпортувати звіт, підписати його за допомогою ЕЦП і відправити до контролюючого органу. Залежно від використовуваних ключів ЕЦП і ваших побажань – це може бути
будь-яка програма.
Натискання кнопки «Вихід» – дозволяє вийти з режиму
створення звіту і повернутися в попереднє вікно.
Для відпрацювання практичних навичок із дисциплін
«Фінанси» і «Фінанси підприємства» доцільно за посиланням увійти на сайт http://vlasnifinansy.info/index.html, де
представлена добірка відео, калькуляторів, тестів стосовно ефективного управління власними фінансами, а саме:
калькулятор планування бюджету, калькулятор чистої
вартості, калькулятор складних відсотків, калькулятор
цільового накопичення та калькулятор споживчого кредиту. Практичні навички роботи з такими онлайн-тренажерами допоможуть студентам правильно планувати та обліковувати доходи та витрати бюджету; зважено оцінювати
можливості щодо кредитоспроможності та виробити стратегію щодо повернення кредитів; будувати добрі фінансові
звички управління фінансами.
Дисципліна «Статистика» вимагає глибоких знань теорії
і практичного досвіду стосовно статистичного оброблення даних. Тому під час практичних занять використовуємо
онлайн-калькулятори для розрахунку статистичних показників, а саме: абсолютних, середніх і відносних величин, демографічних показників, рядів динаміки та їхнього
аналізу тощо. Використання цих калькуляторів допомагає
здобувачам освіти отримати навички застосування статистичних методів і критеріїв у різних ситуаціях.
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Сервіс Pikod надає набір безкоштовних, простих і зручних онлайн-калькуляторів для вирішення завдань із дисципліни «Економіка підприємства». Калькулятори дозволять студентам не тільки навчитися вирішувати будь-які
завдання, наприклад, розрахувати коефіцієнти, які характеризують структуру основних виробничих фондів та
ефективність їхнього використання, первісну і залишкову
вартість основних виробничих фондів, обсяг товарної, валової, реалізованої й чистої продукції, а також валового і
чистого прибутку, перевірити правильність своїх розрахунків, але й знайти і виправити помилки. Однією з переваг даного сервісу – це можливість скачати рішення в документі MSWord.
Для дисциплін «Планування і організація діяльності підприємства» та «Основи підприємницької діяльності» на
сайті Іntellect-nova (адреса доступу: http://intellect-nova.
com/calculations) можна скористатися калькуляторами
для складання бізнес-плану, проведення експрес-аналізу
та нарахування амортизації. Основною особливістю цих
калькуляторів є те, що вони не тільки виконують розрахунки, але й генерують до них описи та висновки. Програма
враховує особливості оподаткування та фінансового обліку на підприємствах України.
Для виконання практичних робіт з дисципліни «Ціноутворення», на сторінках сайту «КомплеМиР» (адреси доступу: https://buduysvoe.com/content/vart; https://komplemir.
є
by/onlain-kalkuliator-sebestoimosti-edinitsy-produktsii)
дуже зручний безкоштовний онлайн-калькулятор для
розрахунку калькуляції собівартості одиниці продукції.
На цьому сайті можна також ознайомитися з методикою
розрахунків на конкретних прикладах. На порталі «Будуй
своє» за підтримки Ощадбанку студенти можуть самостійно розрахувати ціну продукту, користуючись калькулятором ціни на готовий виріб і калькулятором ціни на послугу.
Також на сторінках Інтернету (адреса доступу: https://
wpcalc.com/tochka-bezubytochnosti) можна використовувати економічний онлайн-калькулятор, який допоможе
студентам перевіряти правильність розрахунків точки
беззбитковості при плануванні обсягів виробництва та
реалізації продукції.
Під час вивчення дисциплін «Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз» учасники освітнього процесу використовують програму «Фінансист», яка призначена
для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз проводиться на основі стандартних форм фінансової звітності.
Розраховується повний спектр фінансових коефіцієнтів і
формуються аналітичні таблиці. Є можливість експорту
даних в MS Excel та MS Word і представлення їх у вигляді
графіків і діаграм; генерації даних, що може бути використано викладачами закладів освіти для підготовки тестових завдань і практичних задач для перевірки знань студентів.
Висновки з даного дослідження. Нові інформаційнокомунікаційні технології освіти дають можливість істотно
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збагатити і якісно оновити увесь процес навчання, підвищити його ефективність, дозволяють будувати освітній
процес на компетентній основі з елементами професійного тренінгу. І навіть за умов дистанційного навчання здобувачі освіти набувають фахових компетентностей, що забезпечує їм після закінчення закладу освіти швидку адаптацію
в професійній діяльності.
На наш погляд, калькулятори та програми, які мають
мінімальну функціональність, є корисними і зрозумілими
всім, а головне – це такі безкоштовні інструменти і сервіси,
якими може скористатися кожен бажаючий у будь-який
час доби.
Подальші дослідження окресленої проблеми вбачаємо у розробленні методичних засад використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні економічних дисциплін здобувачам освіти за дистанційною
формою навчання в закладах вищої освіти.
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ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ XIX СТОЛІТТЯ
А

Розглядається питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах України XIX століття. Встановлено, що відповідно
до циркулярів міністерства Російської імперії, яке опікувалося освітою, існували різні типи навчальних закладів. Освіта в
них базувалася на принципах формальної освіти, тренування пам’яті за рахунок математичних наук та вивчення класичних мов. Основними іноземними мовами, що вивчалися, були стародавні (латинська та грецька) та «нові» (німецька,
французька). З’ясовано, що розвиток методики викладання іноземних мов складався з чотирьох етапів, кожен із яких мав
свої певні особливості. У статті схарактеризовано мету та завдання вивчення іноземних мов на кожному із цих етапів.
Ключові слова: освітня система України; навчальні заклади України XIX ст.; мови стародавні класичні та нові; вивчення
іноземних мов; методи вивчення іноземних мов
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Petrenko Tetiana. Revisiting the learning foreign languages in the educational institutions of Ukraine in the XIX century.
The article considers the issue of learning foreign languages in the educational institutions of Ukraine in the XIX century. It was
established that according to the circulars of the Ministry of Education, there were four types of educational institutions. The main
foreign languages studied were ancient (Latin and Greek) and «new» languages (German, French), and the study was based on the
principle of formal education, based on the principle of memory training through mathematical sciences and the study of classical
languages. It was found that the development of teaching methods of foreign languages consists of four stages, each of which had its
characteristics. The article describes the purpose and the objectives of learning foreign languages.
The processes of globalization, integration, multicultural transformations of modernity determine the relevance of one of the priority
areas of the educational policy of the Ukrainian state – foreign language learning. Given the demands of the time, there is an urgent
need to improve the study of foreign languages, update and rethink the purpose of education not only in regards to the requirements
of the educational system of Ukraine, but also the recommendations of the Council of Europe on language education, the principles of
the Bologna Declaration.
Research on the history of the domestic education system in the XIX century was represented by many publications. Some scientific
works concern the issue of teaching foreign languages in specific educational institutions of Ukraine. Analysis of the scientific literature
proved the need to cover the study of foreign languages in educational institutions of Ukraine in the XIX century. This article covers
the study of foreign languages in educational institutions of Ukraine in the XIX century. Foreign languages learning in the educational
institutions of Ukraine in the XIX century was regulated by circulars of the Ministry of Education. The growth of interest in foreign
languages (classical and new) was determined by the requirements of modern times in general and socio-economic and political realities
in particular. The choice of a foreign language depended on cultural and religious policy, and the main place belonged to Latin and
Greek. The study of new languages (German, French, and later English) was caused by the practical needs of economic and cultural
development of society at that time. The development and formation of methods of learning foreign languages occurred in stages with
the change of the educational system and the creation of general approaches to teaching methods.
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Актуальність проблеми. Процеси глобалізації, інтеграції, мультикультурні перетворення сучасності зумовлюють актуальність одного з пріоритетних напрямів освітньої політики української держави – вивчення іноземних
мов. Ураховуючи вимоги часу, виникає нагальна потреба
вдосконалення вивчення іноземних мов, оновлення та переосмислення мети навчання не тільки щодо вимог освітньої системи України, але й рекомендацій Ради Європи з
мовної освіти, принципів Болонської декларації.
Сучасне буття визначається процесами глобалізації, що
впливають на характер відносин між різними країнами,
культурами, окремими людьми. У контексті інтеграції у
європейський і світовий освітній і науковий простір інтерес до вивчення іноземних мов постійно зростає, оскільки
він є важливим і невід’ємним складником сучасної освіти.
Науковці світу, у тому числі й України, розробляють нові
стратегії та методи викладання іноземних мов на всіх щаблях сучасної системи освіти. Саме тому зростає увага до
історико-педагогічного досвіду, який був нагромаджений
у попередні часи. Дослідники звертають свою увагу на
різноманітні галузі освіти, але, на жаль, проблема впровадження іноземних мов в освітній процес України в XIX cт. є
малодослідженою, однак є досить актуальною.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Дослідження історії вітчизняної системи освіти XIX cт. представлено
багатьма публікаціями, зокрема О. Бабіна, Д. Богданова,
В. Волоскова, І. Гаврищак, Н. Гончаренко, Т. Лутаєвої,
О. Мисечко, В. Омельчук та ін. Питання розвитку іншомовної освіти в Україні досліджують Л. Кравчук, О. Мисечко,
А. Рацул, В. Редько, Л. Щерба та ін. Окремі наукові праці стосуються питання викладання іноземних мов у конкретних
навчальних закладах України (О. Акімкін, С. Бояренцева,
В. Волосков, О. Клочко, С. Коляденко, О. Коцюмбас, Г. Розлуцька, Ю. Стрижак, В. Химинець та ін.). Аналіз наукової літератури довів необхідність висвітлення питання вивчення
іноземних мов в навчальних закладах України в XIX ст.
Мета статті полягає у висвітленні питання вивчення
іноземних мов в навчальних закладах України XIX століття.
Викладення основного матеріалу. Вивчення іноземних мов нині має чи не найважливіше значення у підготовці майбутніх фахівців різних галузей. Розроблення нових
ефективних методів і способів для забезпечення якісного
оволодіння іноземними мовами потребує звернення до
історії вітчизняної теорії та практики. Особливий інтерес у
цьому питанні викликає XIX ст., коли у викладанні іноземних мов закладалася нова сторінка й відбувалося значне
зростання уваги як до стародавніх, так і нових мов, як важливих компонентів освіти в цілому та вимоги новітнього
часу з огляду на соціально-економічні та політичні реалії.
Вивчення іноземних мов та їх викладання у закладах
освіти має давні традиції й глибокі історичні корені на
українських землях. Дослідники вважають, що знання «чужих мов» було поширене ще до впровадження християнства (зокрема, Володимир Мономах розповідав, що його
батько – великий князь Всеволод, володів п’ятьма іно-
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земними мовами. Учені припускають, що це були грецька,
варязька, угорська, німецька, польська та латинська мови
[16, с. 206].
XIX ст. стало часом, коли стара освітня система піддавалася критиці та перегляду, висувалися нові методи, що ставали предметом гарячих дебатів [2; 3; 4; 12; 15].
У XIX ст. домінував принцип формальної освіти. В основі
лежав принцип тренування пам’яті за рахунок математичних наук та вивчення класичних мов. Латинська мова,
завдяки своїй логічній будові, була зразком для вивчення
інших мов, коли на першому плані було вивчення граматики, а спілкування було обмеженим [5; 8].
Науковець Л. Келлі вважав, що граматико-перекладний
метод вивчення іноземної мови відображав найдавнішу
модель уроку (особливого значення цей метод набув у
німецькому середовищі, в школах при монастирях) [7, с. 5].
За такої освіти граматичні правила заучувалися напам’ять, абстраговано від контексту, а закріплювалися різноманітними вправами на переклад. Навчальний матеріал
базувався на основі граматичних тем. Принцип такого
навчання полягав у тому, що після засвоєння граматики
здійснювався переклад іноземного тексту рідною мовою
[9, c 244 ].
Тогочасний урок іноземної мови мав три етапи: вступний (презентація граматичного матеріалу), тренувальний
(побудова речень згідно з темою) та практичний (підставляння та доповнення граматичних форм). Переклад з
іноземної мови рідною та навпаки мав засвідчити рівень
володіння іноземною мовою. Розмовна мова мала другорядне значення.
Історія розвитку освіти в Україні мала складний характер
у зв’язку з тим, що окремі її території були окуповані різними країнами, які запроваджували свою систему освіти
[5]. Тому досить важко схарактеризувати історію розвитку
освіти України в цілому.
Розвиток освіти в центральній і східній Україні безпосередньо залежав від економічного та соціального стану
Російської імперії, коли офіційно існувала одна шкільна
система, керована Міністерством народної освіти, утвореним у 1802 р. Українську територію було поділено на два
округи: Харківський та Київський [8].
Отже, розвиток освіти в підросійській Україні відбувався
під впливом певних російських освітніх реформ. Ці зміни
стосувалися як початкової та середньої освіти, так і вищих
навчальних закладів.
На початку XIX ст. у 1802 р. було засновано Міністерство народної освіти із централізованою та чітко структурованою системою державних навчальних закладів. За
розробленою Міністерством у 1803 р. програмою було
встановлено чотири типи навчальних закладів: училища
парафіяльні, повітові, губернські (гімназії) та університети.
Тільки в гімназіях офіційно планувалося викладання класичних і нових мов (латинської, німецької, французької). Із
цього часу суттєво змінюється погляд на вивчення іноземних мов. Якщо в попередні роки провідна роль належала
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формуванню в учнів формально-логічного мислення [13,
c. 97], то тепер на перший план висуваються плани розвитку самостійного мислення та думки [14, c. 22-25].
До 1816 р. в Україні було засновано багато гімназій у
Києві, Харкові, Чернігові, Полтаві, Катеринославі, Одесі,
Вінниці, Херсоні тощо. Навчання в цих гімназіях передбачало вивчення латинської, грецької, французької, німецької, польської та російської мов.
У 40-х рр. XIX ст. відсоток навчального часу, відведеного
на вивчення класичних мов, невпинно зростав (за рахунок
вилучення із навчальних планів таких предметів, як статистика, логіка тощо). Час, відведений на вивчення класичних мов, сягав 40% усіх навчальних занять.
Гімназії, як новий тип навчального закладу того часу,
поширювалися на території тогочасної України досить
повільно й не задовольняли потреб суспільства. А вивчення іноземних мов у них обумовлювалося не стільки психолого-педагогічною необхідністю, скільки слідуванням
культурній європейській традиції [18, c. 98].
Аналіз історично-наукових джерел із питань розвитку
гімназій (І. Альошинцев, П. Капніст, С. Рождественський,
К. Фогт, Є. Шмідт) доводить, що проблемі вивчення іноземних мов у дореволюційних гімназіях приділялася особлива
увага. А в педагогічних училищах ХІХ ст. навіть проводили
підготовку викладачів стародавніх мов [1].
Класичними гімназіями з вивченням двох стародавніх
мов були II Київська, І Харківська і II Одеська гімназії; реальними гімназіями стали Білоцерківська, Рівненська, Ніжинська, II Харківська і Миколаївська. Решта гімназій називалися класичними з вивченням латинської мови.
Історичні матеріали свідчать, що в гімназіях існував
такий порядок: на вивчення латинської мови відводилося 30 годин (навчання починалося з 3 класу), німецької мови – 23 години (з першого класу), французької – 24
години (з другого класу). Реальні училища відводили
на вивчення німецької мови 26 годин, а французької –
21 годину [6].
Шкільна українська практика того часу залежала від
культурних і релігійних процесів у політиці, тому латинська та грецька мови посідали важливе місце в освіті. Крім
того, ці мови використовувалися як мови викладання, і їхній статус залишався високим аж до кінця XIХ ст. Практичні
потреби політичного й економічного розвитку Російської
імперії спричинили поступове впровадження в навчальні плани закладів освіти вивчення нових (європейських)
мов [17].
Фахова підготовка вчителів іноземної мови, починаючи з
1804 р. мала суто культурологічний характер, де головний
акцент був на античній культурі, й відбувалася на словесних відділеннях університетів, пізніше на філософському
факультеті Харківського університету.
Проте вивчення іноземних мов у 20-ті рр. XIX ст. почало
різко падати. Це було пов’язано з новим проєктом розвитку середньої школи, де підкреслювалося, що розумовий
розвиток, сила, глибина й точність мислення, розвиток
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моральних якостей, витончений естетичний смак можуть
бути надбані і без знання іноземних мов [14, с. 77].
Подальші освітні реформи (друга половина XIX ст.) суттєво звузили загальнокультурну та загальноосвітню роль
іноземних мов (як стародавніх, так і нових).
Зупинимося детальніше на питанні вивчення іноземних
мов у школах. 16 уроків на тиждень – латина. У першому
класі учні опановували граматику, у другому – читання
(твори класиків). Особливо необхідно підкреслити, що вивчення латинської мови проходило на основі порівняння з
російською (так, у другому класі перша година призначалася перекладам із російської мови латинською, у третьому – створенню віршів латиною).
Новим мовам (німецькій, французькій, пізніше англійській) відводилося до 16 годин на тиждень у четвертих
класах. Так само, як і при вивченні класичних мов, перший
клас вивчав граматику, другий – переклади, третій – читання й письмо, четвертий – читання прози й віршів, написаних власноруч.
Цікавим є той факт, що в жіночих гімназіях також вивчалися іноземні мови, але їхні навчальні плани суттєво відрізнялися. Кількість годин на вивчення іноземної мови була
незначна, курс не вважався загальнообов’язковим і викладався лише за додаткову плату.
У 1864 р. було видано «Статут гімназій і прогімназій у
Російській імперії», який поділив гімназії на два типи: класичні та реальні. Класичні гімназії акцентували увагу на
вивченні стародавніх мов і точних наук, реальні – на вивченні «нових» мов (німецької, французької, англійської).
Важливою відмінністю класичних і реальних гімназій
було те, що право на отримання подальшої вищої освіти
мали тільки випускники класичних гімназій, оскільки
викладання в університетах відбувалося здебільшого латиною.
Згідно з вищеназваним Статутом, гімназії були поділені
на гімназії та прогімназії. Саме в прогімназіях було значно
підвищено кількість годин на вивчення іноземних мов (для
порівняння: у гімназії латина вивчалася 28 годин на тиждень, у прогімназії – 37 годин; на вивчення грецької мови у
прогімназіях відводилося 35 годин на тиждень, а з другого
класу вводилося вивчення нових мов).
У 1871–1872 рр. вийшли нові статути, що надали гімназіям загальнодержавні програми, у яких на першому місці були письмові роботи (зокрема переклади з російської
мови грецькою та латиною).
У 1872 р. було змінено статус реальних гімназій. Вони
стали реальними училищами, де учні могли здобути лише
середню освіту і не мали права вступу до університетів.
Статут 1890 р. вже передбачав зменшення кількості годин на вивчення стародавніх мов, а німецька та французька мали відповідно 19 годин на тиждень.
Кінець XIX ст. відзначився новими революційними змінами щодо викладання іноземних мов, оскільки педагоги та
науковці все більше наголошували на необхідність активізації діяльності учнів під час навчання усного мовлення.
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Експерименти педагогів того часу вивели на перший план
таку форму уроку, за якої орієнтація на більш природне
опанування іноземної мови стало найважливішим аспектом [10].
Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемі вивчення іноземних мов у XIX ст. в Україні, дозволяє визначити
декілька етапів розвитку методики викладання.
На першому етапі (20–40 рр. XIX ст.) відбувалося зародження теоретичних основ викладання іноземних мов, базові принципи.
На другому етапі (40–60 рр. XIX ст.), із появою гімназій,
мовна освіта стала обов’язковою й збагатилася значними
методичними надбаннями. Найпоширенішим був дедуктивний метод, що в основному передбачав вивчення граматики мови. Переважними засобами навчання були письмові переклади та вивчення фонетичних особливостей
стародавніх мов.
Отже, особливостями вивчення іноземних мов у другому
етапі стало використання теоретичних методів навчання
шляхом вивчення правил письма та читання, викладання
граматики на основі порівняння з граматикою іншої мови
(російська, українська, латинська), відсутність загальнодидактичних принципів організації навчального матеріалу,
перенасиченість навчального матеріалу, відсутність єдиного критерію оцінювання рівня знань.
На третьому етапі (60–90 рр. XIX ст.) відбувається впровадження індуктивних методів навчання іноземним мовам. Їхнє застосування було викликано низьким рівнем
засвоєння знань учнями при використанні дедуктивних
методів і перенасиченістю навчального матеріалу. Індуктивний метод передбачав створення особливого мовного
середовища, підвищення ролі самостійної роботи учнів
і мав на меті формування практичного досвіду володіння
іноземною мовою. На даному етапі були розроблені основні принципи планування навчального навантаження
(узгодженого із віком, розумовими можливостями учнів).
Проте збільшення кількості годин та навчального навантаження завадило підвищити рівень знань іноземних мов.
На четвертому етапі (90-ті рр. XIX ст. – початок ХХ ст.)
виникає необхідність розроблення якісно нових методів
вивчення іноземних мов. Шляхом до цього мало стати
поєднання практичного й теоретичного викладення навчального матеріалу, формування гуманістичних принципів
педагогічного процесу, збільшення ролі нових мов у навчальних програмах. Це призвело до зменшення кількості
годин, відведених на вивчення стародавніх мов, та акцентування ролі нових.
Треба відзначити, що розвиток і становлення методики
навчання іноземних мов в Україні в досліджуваний період
як під владою Росії, так і під владою Австро-Угорщини, відбувався поетапно, зі зміною освітньої системи та створенням загальних підходів до методів навчання. Відмінність, і
суттєва, на територіях західної України щодо впливу європейських освітніх традицій на формування системи мовної
освіти, де за мету ставилося вміле поєднання рідної мови
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та навчання іноземній. На територіях Центральної та Східної України в період другої половини ХІХ ст. мовна освіта
перебувала під постійним тиском з боку державотворчої
політики Російської імперії. Незважаючи на те, що в різних регіонах рівень викладання та освіченості населення
відрізнявся, володіння щонайменше двома іноземними
мовами було обов’язковим для вступу до вищого навчального закладу.
Висновки. Отже, вивчення іноземних мов в навчальних
закладах України ХІХ ст. регламентувалося циркулярами
Міністерства освіти. Зростання інтересу до іноземних мов
(класичних і нових) визначалося вимогами новітнього
часу в цілому та соціально-економічними й політичними
реаліями зокрема. Вибір іноземної мови залежав від культурно-релігійної політики, а головне місце належало латинській і грецькій мовам. Вивчення нових мов (німецької,
французької, а згодом і англійської) було спричинене практичними потребами економічного й культурного розвитку
тогочасного суспільства. Розвиток і становлення методики
вивчення іноземних мов відбувався поетапно зі зміною
освітньої системи та створенням загальних підходів до методів навчання.
Перспективи подальших розвідок лежать у площині
вивчення особливостей вивчення іноземних мов у різних
регіонах України, їхнього порівняння, виокремлення найцікавіших із точки зору сучасного розвитку освітньої системи України.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ
А

Актуалізовано проблему цілеспрямованого забезпечення компетентнісного підходу в процесі професійно-педагогічної підготовки
майбутніх магістрів психології. Систематизовано погляди науковців на педагогічну компетентність, яку схарактеризовано як
багатовимірне явище педагогічної дійсності, що функціонує в контексті компетентнісної парадигми.
Описано психолого-педагогічні аспекти формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології у ході реалізації освітньої компоненти «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти». Стисло схарактеризовано зміст, форми та методи підготовки майбутніх магістрів психології до викладацької діяльності. Представлено зміст і види самостійної та науково-дослідної роботи майбутніх викладачів психології. Наведено приклади завдань, що сприяють становленню всіх складників
педагогічної компетентності у здобувачів вищої освіти.
Зроблено висновок про доцільність та ефективність реалізації впроваджених психолого-педагогічних аспектів формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології.
Ключові слова: майбутній магістр психології; освітня компонента «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти»; педагогічна
компетентність
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Kondratska Larysa, Tolmachova Iryna. The pedagogical competence development in future masters of psychology.
The article actualizes the problem of purposeful provision of the competence approach in the process of professional and
pedagogical training of future masters of psychology.
The scientists’ views on pedagogical competence were systematized. It was characterized as a multidimensional phenomenon of
pedagogical reality, functioning in the context of the competence paradigm and defined as a set of theoretical knowledge, practical
skills, attitudes, experience, personal qualities of a teacher, that gives the opportunity to acquire new knowledge, analyze the
activities of participants in the educational process, make decisions.
The pedagogical competence development in future masters of psychology is a multifactorial process that involves the realization of
the potential of all educational components of the educational program. Considering this fact, the authors described psychological
and pedagogical aspects of the pedagogical competence development in future masters of psychology during the implementation
of the educational component «Psychology and pedagogy in higher education».
The following didactic conditions of work with applicants for higher education have been implemented: has been introduced
interactive learning technologies, aimed at ensuring effective subject-subject interaction between all participants in the
educational process; it has been used project technologies. The psychological practice ensured the approximation of training to the
conditions of practical activity of masters of psychology and testing of each master student in the roles of teacher, psychologist, etc.
This paper briefly characterized the content, forms and methods of training the future masters of psychology for teaching and give
examples of tasks that contribute to the development of all components of pedagogical competence in higher education students.
It was found that the greatest interest of future teachers of psychology showed in the process of discussing problematic issues and
solving psychological and pedagogical problems, in writing essays, in conducting research using test methods.
The content and types of independent and research work of future teachers of psychology were presented.
The authors conclude about expediency and efficiency of realization of the introduced psychological and pedagogical aspects of
the pedagogical competence development for future masters of psychology.
Prospects for further exploration in this direction are to identify effective mechanisms to ensure the individualization of training
the future teachers of psychology in the condition of distance learning.
Key words: future master of psychology; educational component «Psychology and pedagogy in the field of higher education»; pedagogical
competence
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Актуальність проблеми. У сучасній освіті відбуваються докорінні трансформаційні процеси. При цьому «вища
освіта ХХІ століття розглядається як важливий інструмент
національної економіки, основний фактор розвитку людського потенціалу і форм людського капіталу» [10, с. 4]. Одним
із актуальних завдань вищої освіти виступає забезпечення
професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів
закладів вищої освіти, що зможуть ефективно здійснювати
професійну діяльність в умовах сучасних викликів.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Теоретичні положення щодо професійної підготовки майбутнього
викладача вищої школи розробляються в різних аспектах: формування професіоналізму і педагогічної майстерності (А. Алексюк, О. Антонова, О. Дубасенюк, Н. Ничкало,
С. Сисоєва, Т. Коваль та ін.); теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури
(Н. Батечко, С. Вітвицька, О. Гура, Н. Дем’яненко, Н. Мачинська та ін.); підготовка майбутніх викладачів вищої
школи до інноваційної професійної діяльності (Л. Козак
та ін.); проблема вдосконалення й модернізації викладацької діяльності у вищій школі (Л. Кайдалова, О. Момот,
А. Сбруєва, Н. Щокіна та ін.). Питання підготовки майбутніх
магістрів психології до викладацької діяльності висвітлено
у розвідках І. Донченко, О. Затворник, І. Михайлюк, О. Пономаренко, Д. Романовської, С. Шевченко, Т. Ямчук та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття.
Поняття «підготовка викладачів вищої школи в умовах
магістратури» розглядається як цілісна, поліфункціональна, динамічна, відкрита нелінійна педагогічна система з
притаманною їй ієрархічною побудовою, системоутворювальними зв’язками, спрямована на створення нової
інтегративної якості (сукупності якостей) – професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального
закладу [2, с. 14]. Аналізуючи педагогічні технології формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів
психології та їхньої готовності до професійної діяльності
в різних умовах, треба наголосити на перспективності перегляду окремих параметрів професійної освіти майбутніх
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магістрів психології в контексті необхідності формування
готовності майбутніх фахівців до викладацької діяльності
в закладах вищої освіти.
Виявлено наявність суперечностей між постійним зростанням вимог суспільства до якості педагогічної компетентності майбутніх магістрів психології та реальним
станом їхньої готовності до професійно-педагогічної
діяльності у сучасному закладі вищої освіти.
Мета статті: схарактеризувати психолого-педагогічні аспекти формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології у ході реалізації освітньої компоненти «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти».
Викладення основного матеріалу дослідження. «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти» є обов’язковою
компонентою ОП 053 Психологія, її віднесено до циклу
загальної підготовки. На її вивчення відведено 90 годин (3
кредити). Міждисциплінарні зв’язки: пов’язані з вивченням освітніх компонент «Психологія особистості», «Методика викладання психології», «Практика «Пробні заняття
у ЗВО», «Асистентська практика», знання яких сприяє її
комплексному опануванню.
Мета освітньої компоненти: підготовка майбутніх
фахівців до професійної педагогічної та науково-педагогічної діяльності у сфері вищої освіти, формування у них
професійної компетентності й готовності до ефективних
дій в умовах академічної свободи.
Робочу програму освітньої компоненти розроблено
з урахуванням нормативно-правової бази України: законів України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. В основу
покладено Наказ Міністерства освіти і науки України від
24.04.2019 р. №564 «Про затвердження стандарту вищої
освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» та провідні ідеї компетентнісного підходу [7].
Зокрема, компетентнісний підхід комплексно розбудовується міжнародним і вітчизняним науковим співтовариством та системно імплементується в освітній процес на
рівні ступеневих освітніх програм.
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При вивченні магістрантами освітньої компоненти «Психологія та педагогіка у сфері вищої освіти» викладання у
сфері вищої освіти представлене в контексті компетентнісної парадигми. Підтримуємо трактування даної дефініції, запропонованої Н. Мирончук, що «викладання у сфері
вищої освіти є висококваліфікованою професією, формою
служіння суспільству, що вимагає від викладачів вищої
школи глибоких знань і спеціальних навичок, набутих і
підтримуваних наполегливим навчанням і дослідницькою
діяльністю впродовж свого життя» [6, с. 154].
Дане поняття безпосередньо пов’язане з поняттям «педагогічна компетентність», яке виступає якісною характеристикою ступеня оволодіння майбутнім викладачем
закладу вищої освіти професійною діяльністю.
Педагогічну компетентність визначають як сукупність
теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень,
досвіду, особистісних якостей викладача, що дають змогу
здійснювати пошукову, педагогічну діяльність, самостійно
здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників
освітнього процесу, приймати рішення. В умовах сучасних
викликів до системи вищої освіти її тлумачать як багатовимірне явище педагогічної дійсності.
Педагогічна компетентність включає:
– забезпечення результативності та якості своєї роботи;
– гармонізацію науково-наочних і світоглядно-методологічних, дидактичних і психологічних знань;
– уміння організувати освітній процес як педагогічну
взаємодію, спрямрвану на розвиток особистості студентів;
– готовність до творчого пошуку, саморозвитку, засвоєння та впровадження нових інформаційних технологій;
– високі моральні якості, фізичний і психологічний стани здоров’я, що дають можливість виконувати службові
обов’язки [1; 9].
Формування педагогічної компетентності у майбутніх
фахівців – поетапний і довготривалий процес, що передбачає комплексне задіяння потенціалу всіх освітніх компонент освітньої програми. Роботу з майбутніми магістрами
психології з формування педагогічної компетентності в
процесі реалізації освітньої компоненти «Психологія та
педагогіка у сфері вищої освіти» побудовано на принципах
фундаменталізації змісту, науковості, актуальності інформації, професіоналізації, що запропоновані в сучасному
науковому дискурсі та системно реалізуються в освітньому процесі ЗВО. Наприклад, принцип актуальності інформації реалізовано через ознайомлення здобувачів вищої
освіти з поняттями, які є актуальними для практики викладацької діяльності, тільки розробляються у науковому дискурсі: «діджиталізація освітнього процесу», «академічна
доброчесність», «soft skills», «стейкхолдер», «неформальна
освіта», «змішане навчання», «емоційний інтелект», «грантова діяльність» тощо.
Нами здійснено спробу зосередити освітній процес не
на викладанні, а на навчанні майбутніх магістрів психології, що відповідає сутності компетентнісного підходу. Задля
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цього цілеспрямовано реалізовано наступні дидактичні
умови роботи зі здобувачами вищої освіти: впроваджено
інтерактивні технології навчання, спрямовані на забезпечення ефективної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма
учасниками освітнього процесу; використання проєктних
технологій забезпечувало створення сприятливих умов
для глибшого розуміння майбутніми магістрами психології
навчальної інформації, сприяло розширенню усвідомлення можливостей проєктної технології; проходження психологічної практики забезпечувало наближення навчання
до умов практичної діяльності магістрів психології та випробування кожним магістрантом себе у ролях викладача
та психолога.
Першим кроком у формуванні цілісної особистості майбутнього магістра психології є інтеграція базових знань,
умінь, навичок із фундаментальних дисциплін із орієнтацією на професійно-ціннісне становлення майбутнього
фахівця. Становлення майбутнього магістра психології у
процесі професійно-педагогічної підготовки відбувається
в умовах постійного вибору особистістю значущих професійних цінностей, співвіднесення їх із ідеальним образом професіонала у своїй галузі. Протягом навчання в
закладі вищої освіти відбувається їхня певна переоцінка,
переосмислення та становлення, що зумовлені як особистісним, так і професійним зростанням. Тому оволодіння
цінностями педагогічної професії в освітньому процесі є
можливим при виявленні і створенні таких психолого-педагогічних умов, за яких такі цінності набувають цілісного,
значущого, системного характеру, а саме: формування позитивної мотивації до оволодіння професійно ціннісними орієнтаціями, світоглядних позицій і визначення особистісного смислу педагогічної діяльності [3; 5].
Майбутні магістри психології знайомилися з методологію та методами психології вищої школи; визначали класифікацію методів збору даних і проводили інтерпретацію
емпіричних психологічних фактів; визначали сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою.
Здобувачами вищої освіти було розглянуто теоретичні
основи педагогічної взаємодії викладача зі студентами;
вони визначали суперечливості та кризи студентського
віку, умови адаптації студента у закладі вищої освіти; визначали характеристики педагогічного спілкування та характеристики педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі
студентами. Також у них сформувалось уявлення про студентську групу, її структуру, стадії розвитку та психологічні
особливості, про професійне становлення майбутнього
фахівця; про психологічні засади управління освітнім процесом у ЗВО; про психологію виховання студентської молоді; про конфліктні ситуації та причини виникнення педагогічних конфліктів, їхні особливості, стратегії вирішення;
про професіоналізм діяльності викладача.
Здобувачі вищої освіти аналізували професійну діяльність викладача вищої школи та фактори її ефективності,
знайомилися з методичною компетентністю науково-пе№ 4 (199) 2021
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дагогічних працівників. Майбутні викладачі психології докладно розглядали теоретичні основи процесу навчання у
вищій школі, зміст освіти у ЗВО та способи його реалізації,
сучасні форми, методи та засоби організації навчання у
ЗВО, сутність і процедури контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
У результаті вивчення даного освітнього компоненту
здобувач вищої освіти повинен вміти здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних
проблем психологічної науки; організовувати та реалізовувати освітню діяльність для різних категорій населення
у сфері психології; оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію;
розробляти та оновлювати силабус (робочу програму)
освітнього компоненту відповідно до вимог внутрішньої
системи забезпечення якості; проводити навчальні заняття, консультувати студентів із навчальної дисципліни та
здійснювати індивідуальний супровід студента відповідно
до індивідуальних освітніх потреб; розробляти критерії та
обирати інструменти об’єктивного оцінювання результатів
навчання та надавати зворотній зв’язок щодо результатів
оцінювання; планувати, готувати та проводити освітні й
наукові заходи [4; 8].
За умови, коли педагогічні та психологічні завдання
мають характер дослідницьких, у процесі їхнього виконання використовуються наукові методи спостереження,
аналізу, порівняння з наступним визначенням причинних
зв’язків або їхньої систематизації, у магістрантів відбувається накопичення досвіду самостійної роботи, зокрема, пошуку та оброблення інформації з психолого-педагогічних і фахових дисциплін і закладається підґрунтя у
необхідності самовдосконалення [2; 5].
Майбутнім фахівцям було запропоновано виконати низку завдань, спрямованих на створення певних освітніх
продуктів, що відображають сутність і специфіку організації освітнього процесу в умовах модернізації системи
вищої освіти. До таких продуктів віднесено порівняльні
таблиці, інтелект-карти, синквейни, програми саморозвитку, побудовані схеми, моделі, навчальні ситуації, рольові
ігри, тематичні кросворди, комплекти завдань тощо.
За нашими спостереженнями, найбільшу зацікавленість
майбутні викладачі психології виявили в процесі обговорення проблемних питань і вирішення психологічних і педагогічних задач, при складанні синквейнів, при написанні
есе, при проведенні досліджень за допомогою тестових
методик.
Одним із важливих складників підготовки фахівця у
вищій школі є професійно-педагогічна освіта. Реалізувати це важливе завдання в умовах Болонського процесу
можливо за умови ефективної організації самостійної роботи студентів. Тому до центру інтересу організації освітнього процесу потрапляє самостійна робота, оскільки,
згідно із сучасними вимогами, на неї робиться основний
акцент [6].
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Для самостійної роботи було запропоновано теми, що
відносно нещодавно стали об’єктом наукових досліджень,
однак є актуальними для практики викладання у сучасних
закладах вищої освіти: «Саморозвиток та самореалізація
як цінність сучасної вищої освіти»; «Налаштування освітянських структур в Європі»; «Компетентнісний підхід в освітньому просторі ЗВО»; «Емоційний інтелект у професійному становленні здобувача вищої освіти»; «Персональний
бренд викладача». «Викладацька діяльність у ході дистанційного навчання»; «Професійний імідж викладача вищої
школи як чинник ефективної професійної діяльності»;
«Співпраця викладачів та стейкхолдерів як умова ефективності навчально-професійної підготовки у ЗВО», «Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання»,
«Неформальна освіта для майбутніх магістрів психології»,
«ІКТ в професійній діяльності магістра психології», «Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх магістрів психології у процесі фахової підготовки» тощо.
Магістранти розробляли дані теми у різних формах
завдань: написання есе, складання таблиць, створення
презентацій і бібліографічного переліку тощо. Форма роботи визначалася в ході консультації з викладачем, а критерії оцінювання обговорювалися в процесі практичних
занять.
Одним із напрямів викладацької діяльності є проведення
наукових досліджень. Із іншого боку, важливою вимогою
організації наукового дослідження виступає дотримання
норм академічної доброчесності. Здобувачі вищої освіти
брали участь у вебінарі, присвяченому аналізу можливостей системи StrikePlagiarism.com. У ході круглого столу «Академічна доброчесність – запорука якісної вищої
освіти» вони заслухали доповіді, присвячені актуальним
проблемам академічної доброчесності, основним цінностям академічної культури, запровадженню принципів
академічної доброчесності у діяльність ЗВО. Участь у даних заходах сприяла формуванню академічної культури
майбутніх викладачів психології. Магістранти набували досвіду участі у наукових заходах різного рівня. Наприклад,
у ході науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна
психологія: досягнення, інновації та тенденції розвитку»
було організовано роботу секції «Професійна підготовка
психолога: проблеми та перспективи розвитку».
Магістранти були ознайомлені з європейським і світовим досвідом функціонування вищої освіти через аналіз
певних проєктів і залучення до участі в міжнародних заходах різного рівня. Зокрема, майбутні викладачі психології
брали участь у серії вебінарів і майстер-класів, присвячених щорічному заходу «Дні кар’єри ЄС». Вони дізналися
про механізми професійного розвитку й можливості навчання та працевлаштування за кордоном, стали учасниками тренінгів, присвячених формуванню soft skills, брали участь у презентації програми Еразмус+ для активної
молоді.
C

Кондрацька Л. В., Толмачова І. М.

61

Практика «Пробні заняття у ЗВО» є складником ОП, що
сприяє виробленню в майбутніх фахівців умінь і навичок
ефективного здійснення різних напрямів професійної
діяльності викладача вищої школи, зокрема, у ході викладання фахових дисциплін зі спеціальності 053 «Психологія». Задля забезпечення комплексного і варіантного
використання в квазіпрофесійній діяльності комплексу
теоретичних знань і практичних умінь на заняттях із «Психології та педагогіки у сфері вищої освіти» майбутнім магістрам психології було запропоновано розв’язання психологічних і педагогічних задач та обговорення проблемних
питань, що виникають під час проходження практики.
Взаємодію зі стейкхолдерами у ході опанування педагогічною компетентністю було організовано через систематичне залучення магістрантів до онлайн-заходів (лекції за
участі запрошених викладачів ЗВО України, майстер-класи
авторів і ведучих тренінгових програм, тренінги із працівниками соціально-психологічної служби ЗВО тощо). На
заняттях із «Психології та педагогіки у сфері вищої освіти»
систематично здійснювалося обговорення змісту та
варіантів організації даних заходів у контексті майбутньої
педагогічної діяльності.
У нормативно-правовій базі України наголошено на
важливості забезпечення механізму професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Зокрема, у Законі України
«Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII представлено
поняття «формальна освіта», «неформальна освіта», «інформальна освіта». При цьому, аналізуючи професійну
діяльність викладача вищої школи, науковці наголошують
на зростанні вагомості самоосвітнього складника задля
вдосконалення власного професіоналізму та пошуку й
упровадження інноваційних технологій, нових методів
роботи в умовах переорієнтації професійної діяльності зі
знаннєвоорієнтованої парадигми до смислової домінанти
мислення, інтелекту [8].
Магістрантам на сайті кафедри запропоновано перелік
освітніх платформ і навчальних курсів, які доречно використати задля забезпечення участі у неформальній освіті.
У ході консультування здійснювалося не тільки обговорення зі здобувачами вищої освіти проблематики організації освітнього процесу у ЗВО у відповідності до сучасних
викликів, а й визначення напрямів і механізмів реалізації
їхньої індивідуальної освітньої траєкторії.
Зворотній зв’язок із майбутніми магістрами психології
було організовано після вивчення певних тем курсу (метод «Незакінчені речення», метод «Рефлексивна мішень»,
метод «Портфоліо») та наприкінці вивчення освітньої компоненти (метод «Форум»). Нами було виявлено високий
рівень мотивації до оволодіння педагогічною компетентністю та високий рівень прагнення до професійно-педагогічного саморозвитку. Контроль та оцінювання якості
формування педагогічної компетентності в межах опанування освітньої компоненти «Психологія та педагогіка у
сфері вищої освіти» організовано через системний моніто-
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ринг їхніх навчальних досягнень у процесі поточного контролю та аналіз результатів підсумкового контролю (іспит).
У якості об’єктів контролю та оцінювання було обрано
знання про сутність і специфіку викладацької діяльності,
про професійне становлення особистості здобувача вищої
освіти та психологічні засади управління освітнім процесом у ЗВО, про психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, про психологічні особливості студентського віку та студентської групи, взаємозв’язки й залежності
між ними; вміння та навички застосовувати засвоєні знання і способи виконання розумових і практичних дій.
Висновки з даного дослідження. Отже, подальшого
розвитку набули положення щодо забезпечення компетентнісного підходу у процесі підготовки здобувачів вищої
освіти.
Формування педагогічної компетентності у майбутніх
магістрів психології – багатофакторний процес, що передбачає реалізацію потенціалу всіх освітніх компонент
освітньої програми. Для вирішення даного завдання особливого значення набуває освітня компонента «Психологія
та педагогіка у сфері вищої освіти».
Стисло схарактеризовано зміст, форми та методи підготовки майбутніх магістрів психології до викладацької
діяльності. Представлено зміст і види самостійної та науково-дослідної роботи майбутніх викладачів психології.
Отже, можна констатувати доцільність та ефективність
реалізації впроваджених психолого-педагогічних аспектів
формування педагогічної компетентності у майбутніх магістрів психології.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у визначенні дієвих механізмів забезпечення
індивідуалізації підготовки майбутніх викладачів психології в умовах дистанційного навчання.
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ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Розглянуто зміст, форми, методи формування ділових якостей старшокласників. Наголошено, що особливою формою роботи
є індивідуальні консультації, що допомагають підвищувати самооцінку учнів, спонукають до діяльності та появи інтересу до
неї, формують в учнів уявлення про ділову людину, яка може керувати собою й обставинами. Розкрито приклади ситуацій,
завдяки яким учні набувають досвід самоаналізу й самооцінки своєї поведінки в колективі: ціннісно-виборчі ситуації, рефлексивні, проєктні, креативні, ситуації-тренінги. Підкреслено, що невичерпними можливостями щодо набуття досвіду досягнень
ділового успіху характеризується виховна позаурочна робота. Наведено комплекс заходів із набуття учнями ділового досвіду.
Представлено зміст й форми тренінгу з розвитку ділової активності. Описано спеціально розроблений факультативний курс
«Ділова людина: шляхи становлення».
Ключові слова: ділова людина; спецкурс; старшокласник як ділова особистість; ділова активність; ділові якості

А

S Martynets Liliia. The process contents of business qualities development of senior pupils of secondary general schools.
The article defines that modern senior pupils of secondary general education, having a sufficiently high theoretical knowledge, very often do
not know how and cannot realize themselves in a modern dynamic life. This is due to the lack of qualities that allow solving problems and
challenges facing them in life. It is emphasized that the uncertainty of the future, the instability of socio-economic, political development of
the state require from each person such qualities that will not only adapt to the present, but will help to outline and clearly imagine their own
future, actively overcome life barriers. It is noted that the formation of students’ business qualities will allow them to successfully integrate into
a complex social environment in which they will act not only as consumers but also producers, performers, managers, i.e. to perform various
social roles, and determine the effectiveness and quality of their activities. The content, forms, methods of business qualities development of
senior pupils are considered. It is emphasized that a special form of work is individual counseling, which helps to increase pupils’ self-esteem,
encourage activity and interest in it, form in pupils the idea of a business person who can manage themselves and circumstances. The revealed
examples of situations help pupils gain experience of self-analysis and self-assessment of their behavior in the team: value-choice situations,
reflective, project, creative, training situations. It is emphasized that educational extracurricular work is characterized by inexhaustible
opportunities for gaining experience of business success. A set of measures for pupils to gain business experience is presented. The content and
forms of training on business activity development are presented. The specially developed optional course «Businessman: ways of formation»
is described. The special course contains significant information about the ways of becoming a business person, the possibility of continuing
education and obtaining a profession, mastering the essence of project activities. It is emphasized that the peculiarity of the course is that
it requires the cooperation of many professionals – teachers, psychologists, employees of the employment center, experts in various fields of
professional activity.
Key words: businessman; special course; senior pupil as a business person; business activity; business qualities
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Актуальність проблеми. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року проголошує
формування особистості, професіонала України, який підготовлений до життя і праці у XXI столітті; формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості; формуван-

64

C

Мартинець Л. А.

ня високої гуманістичної культури особистості, здатності
протидіяти проявам бездуховності [3]. Сучасні випускники
закладів загальної середньої освіти, маючи достатньо високі теоретичні знання, дуже часто не вміють і не можуть
реалізувати себе в сучасному динамічному житті. Це обу№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)
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мовлюється відсутністю якостей, що дозволяють вирішувати проблеми та завдання, що постають перед ними у
житті. Отже, невизначеність майбутнього, нестабільність
соціально-економічного, політичного розвитку держави
вимагають від кожної людини таких якостей, які дозволять
не тільки пристосуватися до сьогодення, а й допоможуть
окреслити й чітко уявити власне майбутнє, активно долати
життєві бар’єри. Формування в учнів ділових якостей дозволить їм успішно інтегруватися в складне соціальне середовище, у якому вони виступатимуть не тільки споживачами, а й виробниками, виконавцями, керівниками, тобто
виконуватимуть різноманітні соціальні ролі, та визначить
ефективність і якість їхньої діяльності [8].
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми формування ділових якостей особистості знаходимо у працях філософів (Т. Гоббс, М. Монтень,
Т. Мор, Дж. Море, Р. Соломон, Л. Сохань, К. Ясперс), педагогів (В. Андрєєв, З. Гіптерс, П. Керженцев, М. Лукашевич,
Л. Михальова, О. Наумова, Н. Нікіфорова, О. Полякова,
В. Помелов, О. Селезньова, Л. Фуксон, В. Хмелько, Н. Чабан),
психологів (К. Абульханова-Славська, Р. Кеттел, А. Маслоу,
В. Мясищев, І. Ріхтер, Е. Фромм, П. Христианович), соціологів (М. Вебер, М. Вудкок, Дж. Мейер, О. Омаров, Р. Слекта,
А. Сміт, Б. Франклін, Д. Френсіс), економістів (Р. Катільйон,
Д. Макллеланд, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, А. Сміт, Р. Локер, А. Шапіро, І. Шумпетер).
Мета статті – розкрити зміст формування ділових
якостей старшокласників.
Викладення основного матеріалу. Зміст процесу формування ділових якостей старшокласників передбачає
різноманітні форми і методи. Особливою формою роботи
є індивідуальні консультації, які допомагають підвищувати
самооцінку учнів, спонукають до діяльності та появи інтересу до неї, формують в учнів уявлення про ділову людину,
яка може керувати собою й обставинами [2].
Можливе застосовування таких методів роботи, як бесіди-діалоги в парах, трійках, внутрішньогрупові обговорення ділових, професійних, соціальних, життєвих проблем,
групові бесіди професійного характеру педагога з учнями,
індивідуальні бесіди з учнями, рольові й ситуаційні ігри,
які носять як повчальний, так і діагностичний характер. Занурення в уявну ситуацію дозволяє школяреві програвати різні ролі, добровільно приймаючи на себе виконання
певних правил, формуючи власну систему життєвих, професійних уявлень і понять [1; 6].
Особлива увага надається ситуаціям, завдяки яким учні
набувають досвід самоаналізу й самооцінки своєї поведінки в колективі, що сприяє їхньому особистісному розвитку, оскільки в них формується ділова спрямованість,
уміння розв’язувати різного роду життєві проблеми, долати труднощі в їх розв’язанні, володіти собою, своїми емоціями, відчуттями [4]. По-перше, ціннісно-виборчі ситуації,
які характеризуються вихованням спонуки до розвитку
ціннісного ставлення учнів до професії, людей, прийнятті
обґрунтованих, грамотних рішень, заснованих на вільному
№ 4 (199) 2021
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етичному виборі («Інтерв’ю», «Бінго», «Група як дзеркало»,
«Аукціон», «Зиґзаґ» тощо).
Рефлексивні ситуації актуалізують особові й групові мотиви поведінки в різноманітних видах діяльності. Діагностика є ключовою ланкою таких ситуацій і дозволяє самому
школяреві, групі учнів, педагогу визначити ті якості ділової
особистості, які вимагають особливої уваги.
Прикладом може служити використовування такої форми діяльності, як «Учнівська платформа», коли школярі залучаються до активного висловлювання власної позиції
щодо винесеної на обговорення реально існуючої життєвої проблеми, показують свої знання в області рішення
проблем, компетентність, ціннісні орієнтації, конкретні
вміння.
Проєктні ситуації спонукають учнів до усвідомлення
правильності власних дій, їхньої значущості для оточуючих і для себе особисто, сприяють прийняттю грамотних
рішень, прогнозуванню можливих наслідків власної діяльності, визначенню її перспектив («Співбесіда», «Цивілізація», «Ситуативні вправи», «Переговори» тощо).
Креативні ситуації розкривають творчий потенціал у
рішенні старшокласниками життєвих проблем, ділових
задач, у процесі розв’язання яких учні пропонували нове
бачення, альтернативи поширеним способом рішення
проблеми. Дев’ятикласникам можна запропонувати такі
завдання: «Допоможи собі сам», «Хто це?», «Однохвилинний виступ», «Аварія корабля» тощо.
Ситуації-тренінги відпрацьовують конкретні вміння й
навички школярів у конкретних життєвих ситуаціях («Знайди пару», «Передача інформації», «Вислухай – поверни»,
«Невербальні етюди», «Я хочу сказати ровеснику…» тощо).
Добрий ефект надають ситуації-драматизації або театралізування, коли, використовуючи готовий сценічний,
театральний антураж або ж створюючи його самі, учні
можуть програвати різні ролі – від яскраво виражених, негативних, до позитивних, ужитися в образ того або іншого
героя – бізнесмена, ділової жінки, політика, директора підприємства, президента тощо, проявивши при цьому свої
особисті й ділові якості.
Цінний інформаційний матеріал про життя ділових людей містять засоби масової інформації (журнали, газети,
телебачення, радіо тощо). Серед чисельної сукупності інформаційних джерел можна пропонувати не тільки учням,
але й педагогам і батькам закладів ознайомлюватися, підбирати ЗМІ, що містять потрібні матеріали з професійної та
громадської діяльності, а також приватного життя відомих
представників «ділового світу» [10; 7; 9].
Крім того, учням можна порекомендувати самостійний перегляд телепроектів із подальшим колективним
аналізом отриманої інформації. Серед доступних телепрограм для школярів старшого підліткового та раннього юнацького віку рекомендовані такі: передачі із
суспільно-політичного та громадського життя; передачі
на економічну тематику; передачі юридично-правової
спрямованості.
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Невичерпними можливостями щодо набуття досвіду досягнень ділового успіху характеризується виховна позаурочна робота. Виходячи із запропонованого нами портре-

ту старшокласника як ділової особистості й особливостей
старшого шкільного віку пропонуємо проводити в закладах освіти такі виховні заходи (табл. 1):
Таблиця 1
Комплекс заходів із набуття учнями ділового досвіду

Рольовий
репертуар
Я – майбутній
спеціаліст
Я – новатор

Виховні заходи
Зустрічі з підприємцями, представниками вишів, екскурсії на підприємства, ділова гра «Як людині
жити за прибутками своїми...», «Я – це…», організація Літньої школи, знайомство із сайтами ділової людини.
Години відвертого спілкування «Чи важко бути діловою людиною?», «Як домогтися успіхів у навчанні», «Розкажи мені про мене», інтелектуальний марафон, ділова гра «Податковий інспектор»,
«Робочий тиждень менеджера».

Я – організатор

Ділова гра «Міста», «Відкриття фірми», участь у молодіжному форумі учнівських організацій.

Я – комунікатор

Учнівська платформа «Я маю таку думку», гра «Ділове спілкування» (оволодіння технікою телефонних розмов, службових прийомів, ділових нарад), дебати.

Отже, у будь-яких видах діяльності відбувається набуття
учнями ділового досвіду досягнень, їхня самореалізація,
відбувається не тільки спонукання старшокласника до ділової активності й спрямованості, але й з ацікавленість педагогів і батьків у вивченні дитини, розкритті й розвитку в неї
кращих ділових якостей і властивостей. В основі такої взаємодії лежать принципи взаємної довіри й поваги, взаємної підтримки й допомоги, терпіння й терпимості щодо відношення один до одного.
Із метою виховання ділової особистості учня старшої
школи необхідно проводити тренінг із розвитку ділової
активності [6]. Модуль змісту й форм тренінгу старшокласників складається з таких блоків:
Блок 1. Виявлення й розвиток особистісних якостей
(«Знайомство», «Презентація своєї команди», «Як пізнати
себе? («Автопортрети»), «Мої труднощі», «Які якості допоможуть мені в житті?»).
Блок 2. Розвиток мотивації досягнення успіху («Мої життєві цілі», «Велика стабільна зарплатня чи бізнес: за і проти», «Вчимося на лідера»).
Блок 3. Розвиток міжособистісних відносин («Якості, важливі для спілкування», «Публічний виступ», «Визначення
стилю спілкування»).
Блок 4. Технологія успішної життєдіяльності («Переговори», «Визначення ділових якостей», «Розробка власного
бізнес-плану», «Реклама», ділова гра «Рекламна кампанія»,
«Визначення стилю керівництва» (гра «Побудуй вежу», Тест
«Чи підприємлива ви людина?»).
Цікавим і таким, що дає позитивний результат, є завдання «Розробка власного бізнес-проєкту». Мета завдання –
спланувати та реалізувати бізнес-ідею. Робота проводиться в малих групах по 5 учасників. Учні мають самостійно
знайти бізнес-ідею, виконати дії щодо створення малого
бізнесу, маркетингу, фінансів, розробити й провести презентацію. Учні представляють один проєкт від усієї групи,
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із яким усі згодні. Кожен із членів групи виконує особливе
завдання, яке дуже вагоме для успіху роботи всієї команди.
Тому кожен учень відчуває свою відповідальність. Якщо
проєкт є прибутковим, то вважається, що група успішно
виконала завдання [5].
Найголовніше при виконанні завдання є те, що учні працюють разом, допомагаючи один одному, відповідально
виконуючи завдання. Проблеми, які виникають під час виконання проєкту, учні намагаються вирішувати самостійно
в групі, проявляючи при цьому комунікативні якості, самовладання, толерантність, креативність. Кожний має прагнути успіху. Це завдання успішно сприяє в подальшому
кожному учневі у створенні інших проєктів.
Найефективнішим в аспекті формування ділових якостей учнів старшої школи є спеціально розроблений факультативний курс «Ділова людина: шляхи становлення»
[2; 6]. Спецкурс містить значущу інформацію про шляхи
становлення ділової людини, можливості продовження
освіти й отримання професії, оволодіння сутністю проєктної діяльності. Особливість курсу полягає в тому, що його
викладання вимагає співробітництва багатьох фахівців –
педагогів, психологів, працівників центру зайнятості, експертів у різних областях професійної діяльності. Основне
призначення курсу «Ділова людина: шляхи становлення»
– сформувати уяву про сучасну ділову людину, визначити профіль ділових якостей, розвивати вміння правильно
будувати ділові відносини. Різноплановість занять курсу
підвищує інтерес учнів до роботи над темою й тим самим
створює передумови ефективної роботи.
Отже, підсумовуючи сказане, відзначимо, що виховання
ділової особистості старшокласника через спецкурс «Ділова людина: шляхи становлення» забезпечується доцільно вибраним змістом курсу й адекватними формами та
методами роботи з учнями, такими як дискусії, розроблення й захист проєктів, психологічні практикуми, практичні
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вправи, дебати, діагностика, анкетування, спостереження
тощо.
Використання в процесі вивчення спецкурсу вправ
«Цивілізація», «Перешкоди», «Переговори», розігрування рольових ситуацій тощо сприяють підвищенню рівня
сформованості толерантності, ділової спрямованості, готовності до ризику старшокласників [7; 9].
Висновки й перспективи подальших розвідок. Отже,
різноманітні сучасні форми і методи сприяють успішному
формуванню ділових якостей старшокласників. Форми і
методи враховують вікові особливості учнів, специфіку їхнього навчання й виховання в профільній школі, залучення вчителів, батьків, громадськості, вивчення спецкурсів
тощо.
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ТАЛАН-ДОЛЯ ЮНИХ ПОЕТІВ І ПОЕТОК ПОЛТАВЩИНИ

(про X Полтавський обласний онлайн-конкурс «Авторська збірка поезій
школяра», присвячений 2021 року, оголошеному Роком Лесі Українки
з нагоди 150-річчя від дня народження)
А

Розкрито проблему розвинення літературних здібностей учнів закладів загальної середньої освіти через участь у Полтавському обласному конкурсі «Авторська збірка поезій школяра».
Відповідно до статті 53 Закону України «Про освіту», статті 20 Закону України «Про позашкільну освіту» та з метою
розвитку літературної компетентності учнівської молоді, їхніх здібностей та обдарувань, посилення індивідуальної роботи з ними, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні конкурс проводиться раз на два
роки для учнівської молоді Полтавської області. Протягом 2002–2021 років у цьому заході брало участь 279 юних поетів і
поеток Полтавщини.
Ключові слова: конкурс; розвиток; розвинення; літературні здібності; розвинення літературних здібностей; авторська
збірка поезій школяра

S

Bilyk Nadiia, Kurmysheva Nina, Chyrka Valentyna. Talent-destiny of young poets of Poltava region (about X Poltava regional
online competition «Author’s collection of pupils’ poems», dedicated to 2021, declared the Year of 150th Anniversary of Lesya
Ukrainka’s Birth).
The problem of literary abilities development in pupils of secondary education institutions’ is revealed by participation in the Poltava
regional competition «Author’s collection of pupils’ poems».
Following Article 53 of the Law of Ukraine «On Education», Article 20 of the Law of Ukraine «On Extracurricular Education»and to
develop the literary competence of pupils, their abilities and talents, strengthening individual work with them, meeting their interests,
spiritual needs and professional needs the definition of the competition is carried out every two years. During 2002–2021, 279 young
poets of Poltava region took part in this event in three age categories: 1–4; 5–9; 10–11 grades.
Thus, working on this project, we emphasize that some pupils are eager to develop their literary abilities and have limitless possibilities.
Key words: competition; development; literary abilities; literary abilities development; author’s collection of pupils’ poems
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Актуальність проблеми. Уся історія людства показує,
що поетичне слово йде поруч із людиною, але де й коли
був написаний перший віршований твір – невідомо. З
давніх-давен людина використовувала дар Божий – мову
– для вираження своїх емоцій чи оспівування найпрекраснішого почуття – любові. Вважається, що найдавніші вірші-гімни були створені в XXIII столітті до нашої ери. Автор
віршів – поетеса-жриця Ен-хеду-ана, про яку відомо лише
те, що вона була дочкою аккадського царя Саргона, який
завоював Ур (територія Ірану). Ен-хеду-ана писала про
місячного бога Нанне і його дочку, богиню ранкової зорі
Інанні.
В Японії вважається, що поезію принесли на землю боги.
Існує легенда, що колись веселий бог вітру Сусаноо переміг восьмиголового дракона, врятувавши красуню Кусінаду. Сусаноо одружився з нею і побудував шлюбні покої, а
під час будівництва склав перший вірш. Тож не дивно, що
японців вважають найпоетичнішою нацією світу – в давнину у Японії існувало ціле Міністерство поезії, й до нині в
цій країні відбувається величезна кількість поетичних конкурсів, і навіть солідні ділові журнали обов’язково містять
літературну сторінку, а у японських школах є уроки милування природою [10].
Утім, українці мало чим поступаються японцям у любові
до поезії. Адже самих лише народних пісень в Україні записано понад 500 тисяч! А ще були неперевершені твори
Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка та ін.
Традиція святкування Всесвітнього дня поезії була започаткована 1999 року – свято, яке відзначається щороку 21
березня (у день весняного рівнодення), яке встановлено
1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО.
Уперше Всесвітній день поезії пройшов 21 березня 2000
року в Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.
Тодішній генеральний директор ЮНЕСКО, японець Коїтіро
Мацуура, зазначив, що поезія – це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна
для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія – головний засіб самоствердження і дієвий важіль творчості, прогресу та всезагального
розвитку.
В Україні День поезії зазвичай ознаменований поетичними марафонами з читанням віршів старих класиків і
змаганнями молодих поетичних талантів. Адже поезія потрібна всім – поети так само потребують читачів, як і читачі
поетів – зазначала Ліна Костенко.
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Поети – люди, багаті душею. Вони здатні до вияву сильних емоцій, їм властиве почуття прекрасного. Це спонукає
їх до вияву подяки Творцеві за життя, розмаїття природи
(флори і фауни) у поетичній формі. Приклади цього – Книга
псалмів і багато молитов, записаних у Старому Заповіті ще
на зорі людства.
Виходячи з вищезазначеного, у 2002 році кафедрою педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського було започатковано обласний конкурс «Авторська
збірка поезій школяра», який проводиться у Міжнародний
день захисту дітей, коли в Україні відзначається свято маленьких громадян нашої країни.
Цьогоріч Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського спільно з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації, Полтавською обласною організацією Національної спілки письменників України та за
підтримки електронного наукового фахового журналу
України «Імідж сучасного педагога» було проведено Х Полтавський обласний онлайн-конкурс «Авторська збірка поезій школяра», присвячений 2021 року, оголошеному роком
Лесі Українки з нагоди 150-річчя від дня народження.
Цей конкурс на підставі Наказу Департаменту освіти і
науки від 04.07.2019 року № 256 «Про затвердження Положення про обласний конкурс «Авторська збірка поезій
школяра», зареєстрованого в Головному територіальному
управлінні юстиції Полтавської області (наказ від 12 липня 2019 року № 357/3474), проходить із метою сприяння
розвитку сучасної української літератури, духовного, соціального та інтелектуального розвитку обдарованих дітей, посилення індивідуальної роботи з ними.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання
розвитку літературної обдарованості учнівської молоді
розглядалося в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних
учених. Дослідження розвитку дитячої літературної творчості у ХХ столітті пов’язані з роботами Л. Виготського,
В. Соловйова, В. Штерна, П. Мазур, В. Ягункова, Н. Берхін,
В. Моляко, В. Сухомлинського та ін.
Результати Полтавського обласного конкурсу «Авторська збірка школяра» висвітлюються постійними членами
його журі Н. Білик [2; 3]; В. Чирка [13; 14].
Про популярність цього учнівського поетичного дійства
засвідчує інформація в місцевих засобах масової інформації: радіопередача «Батьківські збори» міського радіо «Лтава» [8]; ІРТ [12]; Новини Полтавщини [7]; телеканал «Центральний» [6]; телеканал «МІСТО» [1] тощо.
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Метою нашої роботи є: дослідження творчих особистісних якостей школярів через їхню диференціацію,
вплив на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей; стимулювання розвинення літературних здібностей кожної особистості.
Викладення основного матеріалу. Найкращі вірші з
перших поетичних збірок школярів пролунали спочатку
у стінах Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (фото 1, 2, 3), який носить ім’я нашого земляка, відомого математика і механіка, педагога
М. В. Остроградського, якому в цьому році виповнилося б
220 років із Дня народження.

А потім цей захід тривалий час проводився на базі Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка (фото 4, 5):

Фото 4, 5. Конкурс на базі Полтавського
літературно-меморіального музею В. Г. Короленка

Фото 1, 2, 3. Конкурс у стінах Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського
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Кожен вірш – це сповідь юних поетів і поеток, якийсь незабутній епізод. Їхня творчість полягає в тому, щоб знайти
новий, неповторний, ніким ще не випробуваний спосіб
поєднання слів, який може вразити читача, знайти шлях
до його душі і залишити у ній слід, змінити щось у людині
назавжди. Саме про це журі, вчителі та їхні учні говорили за Короленківським чаєм, яким люб’язно пригощали
господарі Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка. Як було приємно відчувати доброту
сердець наших учасників конкурсу. Тому нам, дорослим, є
чому вчитися у діток!
Отже, конкурс – це творче літературне середовище, де відбувається взаємонавчання, усвідомлення
того, який ти є серед інших. Учасники вміють відчувати час, про що говорять назви їхніх поетичних збірок.
Розглянемо науковий зміст важливих для нашого розуміння термінів: «розвиток» і «розвинення», «літературні
здібності» і «розвинення літературних здібностей».
За словником Вікіпедії, «розвиток» – незворотня, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних
об’єктів [9].
У Словнику української мови за редакцією І. Білодіда,
знаходимо тлумачення терміну «розвинення» – дія за значенням розвинути [11].
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За І. Гречухою, літературні здібності розуміються як
характерне поєднання психологічних властивостей, що
сприяє успішному розвитку творчої особистості в умовах
літературної діяльності [с. 311].
Вважаємо, що розвиток літературних здібностей
пов’язаний із процесами вікового розвитку. Узагальнення
результатів теоретичного аналізу дає підстави для розуміння літературних здібностей як характерного поєднання психологічних властивостей особистості, яке сприяє
успішному розвитку творчої особистості в умовах літературної діяльності.
У нашому розумінні розвинення літературних здібностей школярів – це розкриття їхніх нових звершень у
художній творчості шляхом пізнання людського життя,
розвинення і збагачення кращих традицій літературного
мистецтва.
Огляд наукової літератури з проблем розвитку здібностей дозволяє зробити висновок про взаємозалежність і
взаємозумовленість розвитку особистості та розвинення
її здібностей.
Полтавський обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра» підтверджує, що творча особистість – це
цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені
творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій
мірі змінюють на краще життя людини.
За 2002–2021 рр. у 10 конкурсах, які проводяться раз на
два роки, брало участь 279 юних поетів і поеток Полтавщини за трьома віковими категоріями: першої вікової категорії (1–4 кл.); другої (5–9 кл.); третьої (10–11 кл.).
Загальна кількість учасників: 1–4 – 20; 5–9 – 136; 10–11
– 123 (табл. 1):
Таблиця 1.
Вікові категорії учасників АЗПШ (2002–2021 рр.)
Рік

1-4

5-9

10-11

Всього

2002

-

13

8

21

2005
2007

1
2

13
15

17
14

31
31

2009
2011
2013

3
4
2

17
12
15

14
17
14

34
33
31

2015
2017
2019
2021
РАЗОМ:

3
5
20

12
17
11
11
136

14
5
17
3
123

26
22
31
19
279

Не дивлячись на складні умови, пов’язані з COVID-19,
уперше 3 червня 2021 року відбувся Х Полтавський обласний онлайн-конкурс «Авторська збірка поезій школяра» відповідно до наказу Департаменту освіти і нау№ 4 (199) 2021
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ки Полтавської обласної державної адміністрації від 19
квітня 2021 року № 123 та річного плану Полтавського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського на 2021 рік.
Мета онлайн-конкурсу: виявлення обдарованих дітей,
формування вмінь і навичок поетичної творчості, підтримка талановитої молоді та творчої праці педагогів.
Авторські збірки повинні відповідати таким вимогам:
виконані індивідуально; техніка оформлення збірок (малюнки, фото тощо) обирається автором на власний розсуд; розмір авторської збірки – формат А5. Кількість віршів
не менше 15 (окремі налічують від 15 до 65). Учасники конкурсу досить талановиті, про що засвідчують їхні збірочки
поезій (фото 6):

Фото 6. Виставка поетичних збірок учасників
Полтавського обласного онлайн-конкурсу
«Авторська збірка поезій школяра»
Була проведена величезна робота: створено 2 вебкімнати для членів журі і учасників онлайн-конкурсу. Кожен член журі мав окремий онлайн-доступ до всіх
збірок поетів і поеток до початку онлайн-конкурсу
(фото 7):

Фото 7. Вебкімната членів журі АЗПШ
Після індивідуального перегляду збірок поезій кожним
членом журі були виставлені оцінки за такими критеріями: відповідність назви авторської збірки поезій її змісту;
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багатство змісту; досконалість віршованої форми; новизна авторського задуму; виразне читання свого найулюбленішого вірша. Оцінювання робіт здійснювалося обласним журі за 5-бальною шкалою відповідно до зазначених
критеріїв.
Презентація автором себе і поданої збірки проводиться
у день проведення онлайн-конкурсу протягом 1–2-х хвилин (можна на фоні створеної презентації – 5–7 слайдів).
Оцінка (підготовчий рівень – 1 бал; середній – 2, творчий
– 3).
У нинішньому онлайн-конкурсі брало участь: від 1–4
класів – 5; 5–9 класів – 11; 10–11 класи – 3. Уперше кількість учасників 1–4 класів зросла від 0 до 5 (2, 3, 4 класи).
Збільшилася кількість хлопчиків: від 1 до 5. Останнім часом збільшилася кількість учнів 1–4 класів (від 0 до 5 осіб),
а 10–11 – зменшилася (від 19 до 3-х осіб).
Учасники конкурсу не перестають дивувати членів журі:
дехто з них мав дві збірки: Стешенко Ілля, учень 3 класу
(«Школярик»; «Я – третьокласник»); Сидоренко Ярослава, учениця 11 класу («Щирість моїх думок», «Осіння закоханість у душі». Приємно відзначити династію поетів:
першим був Алекперов Максим, а тепер його рідний брат
Назар, який виборов І місце у середній віковій категорії
школярів.
Цьогоріч в освітньому просторі Інтернет царив поетичний дух учнівської молоді Полтавщини. Цікавим, на наш
погляд, було представлення самого себе й авторської
збірки на фоні презентаційного матеріалу, відеофільмів,
музичного супроводу. А також акторське виразне читання
свого найулюбленішого вірша (фото 8):

Фото 8. Учасники онлайн-конкурсу
«Авторська збірка поезій школяра» в Інтернет-просторі
Перечитуємо збірочки дитячої поетичної творчості, намагаємося знайти відповідь на питання: чи можна лише розумом пояснити чудо поезії? – позаяк вірші
– плоди, зібрані на островах підсвідомості, своєрідна
музика душі, частина чийогось життя, сповідь, молитва, порада. Кожний знаходить у ній щось своє, близьке і зрозуміле. Відчувати цю музику, пройматися нею,
пробуджуючи в глибинах власної душі найпотаємніше,
непросто.
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Однак варто спробувати!
Відрадно відзначити, що більшості поетичних творів
учасників онлайн-конкурсу притаманні метафоричність,
художність, образність слова, громадянська відвага, чесність, пронизливість, духовно-моральні імперативи.
Особливу увагу становить тематика творів учасників
Х Полтавського обласного онлайн-конкурсу «Авторська
збірка поезій школяра». Саме теми, підняті дітьми та підлітками, якнайкраще віддзеркалюють їхній внутрішній
світогляд, переживання, емоційні стани, життєві цінності, картини світу кожної окремо взятої особистості.
Звичайно, кожній віковій категорії учасників відповідає
одна або кілька провідних тем віршованих творів. Та в
той же час кожен(на) юний(а) автор(ка) – унікальний(а) і
неповторний(а) поет(ка).
Розглянемо провідні теми учасників та учасниць
онлайн-конкурсу 2021 року відповідно до кожної з трьох
вікових категорій.
Учасники першої вікової категорії (1–4 кл.).
Остап Сім`яник, учень 2 класу Кобеляцького будинку
дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича
Касьяна, вихованець гуртка раннього розвитку «Пізнайко» Опорного закладу «Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара» у своїй збірці «Я про себе розкажу...» розкриває тему родини та найближчого оточення.
Почуття родинного затишку, тепла й любові переповнює тебе, коли гортаєш збірочку віршиків Остапа, щедро
оздоблену веселковими світлинами: «Моє місто», «Моя
мама», «Мій тато», «Менший братик», «Школа», «Вареники», «Великдень»…
Моя мрія
Поділюся мрією із вами:
Хочу, щоб щаслива була мама,
Щоб раділа, посміхалась завжди,
Щоб не знала горя і біди.
Хочу кожен день гуляти з татом,
А роботи в нього так багато!..
Хочу, щоб мій братик не хворів,
Щоб гуляв, сміявся, гарно їв.
Мрію, щоб усі були здорові
І жили у мирі та любові.
Сонце, щоб сміялось дітворі,
І веселка сяяла вгорі!
Ілля Стешенко, учень 3 класу Решетилівської філії І ступеня з дошкільним підрозділом Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської
ради Полтавського району Полтавської області», автор одразу двох збірок: «Школярик» (2019); «Я – третьокласник»
(2021). Юний поет дуже вдало розкриває тему реалізації
української освітньої реформи Нова українська школа.
Вражають його віршовані твори про «ранкове коло», «стіну слів», «крісло автора», цікавий і захоплюючий світ пізнання.
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Саме такі дитячі твори є свідченням успішної діяльності
вчительки початкових класів, усвідомлення нею нової філософії української освіти та володіння педагогічною майстерністю на високому методичному рівні. Читаючи віршики Іллі, розумієш: Новій українській школі бути, і бути
успішною!
Ілля розповідає про шкільне життя у Новій українській
школі, як школярі, граючись, навчаються, пізнають світ і
розвивають творчі здібності.
Цікавим, на нашу думку, є вірш, де всі слова – іменники –
називні речення – складають діораму свята.
Свято
Ранок. Школа. Зустріч. Квіти.
Свято. Гості. Вчитель. Діти.
Мама. Тато. Брат. Дзвінок.
Парта. Дошка. Клас. Урок.
Лего
Люблю з ЛЕГО гратись,
Машинки складати,
І будинки великі
Вмію будувати.
Навіть ціле місто
Зводити умію,
Кораблі і літаки Все це легко вмію.
Я життя без ЛЕГО
Вже не уявляю!
Воно навіть сниться,
Коли засинаю.
Денис Крупа, учень 4 класу Кременчуцького ліцею
№ 5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у збірці «Світ
моїми очима» відкриває читачеві чарівний світ дитячих
фантазій.
Дивний сон
Страждаю я днями, страждаю ночами,
Страждаю я з ними, страждаю я з вами…
Усі ці уроки, контрольні всі!
Ох, як же ж набридли вони усі!
Я хочу поспати, поїстоньки трошки,
Давно вже не бачу тарілки я й ложки.
Я хочу додому, під ковдру мою,
Кому ж я повім печаль свою?
Руслан Мараховський, учень 4 класу загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської
ради Кременчуцького району Полтавської області, у збірці «На бабусинім подвір’ї» звертається до теми домашніх
улюбленців, сільськогосподарських тварин і птаства. Але
найбільше вражають читача дорослі виважені нестандартні рими маленького поета.
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Книжечку віршиків юного поета можна рекомендувати
для читання дошкільнятам і дітям молодшого шкільного
віку. Вірші Руслана – лагідні, теплі, змістовні, досконалі за
формою – про чарівних жителів тваринного світу, зустрінутих «на бабусинім подвір’ї».
Ластів’ята
Під стріхою бабусиної хати
З гніздечка виглядають ластів’ята.
Малесенькі, з відкритими ротами,
Чекають з нетерпінням тата й маму.
Пролине час, і вилетять пташата
Свого життя небесного шукати,
Та будуть завжди згадувати сердечно
Оте тісне під стріхою гніздечко.
Аналізуючи провідні теми поезій школярів і школярок
другої вікової категорії (5–9 кл.), відзначаємо, що багато
робіт присвячено родині (Ліза Сліпко, Лєра Абарова, Люба
Петрик), розкриттю духовних переживань, пов’язаних з
тією чи іншою порою року (Саша Ковалевський, Люба Петрик, Оксана Кущинська), сучасними обставинами життя
(Марк Сьомак, Марія Бегмат, Ярослава Чижо, Назар Алекперов, Поліна Ткаченко) чи історичними / літературними
постатями (Катерина Бібік).
Єлизавета Сіпко, учениця 5 класу Опорного закладу
«Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара», вихованка Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості
імені Миколи Андрійовича Касьяна, літературна студія
«Сяйво», представила збірочку поезій «У садочку – весна»,
яка композиційно витримана: очікування – «Заблукала
весна»; прихід – «Така вона Весна»; торжество – «У садочку – Весна». Вірші оптимістичні, сповнені любові до рідної
землі, краси, радості, загадковості: «тендітний, гарний,
ніжний підсніжник білосніжний», «весни ліловий мазок –
кучерявий сяючий бузок»…
Вишиванка – наша доля
Барвисте на сорочці вишиття –
Це України нашої життя!
Блакитне небо, сонячне поле –
Це України нашої доля!
На полотні – яскраві кольори,
Крилатий стяг нам майорить згори,
Хай вишиванка душу зігріває,
Усім нам мир і щастя посилає!
У збірці «Поезія мого серця» Валерії Арабової, учениці 6 класу Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені
І.Л. Олійника Решетилівської міської ради Полтавського
району Полтавської області» також багато віршів присвячено родині. Глибокою думкою про природу проникнутий
лист до людей:
Лист
У лісочку, на траві звірі позбирались,
І у Київ скаргу разом написали.
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Що ж Ви робите, шановні,
Схаменіться люди,
Скоро знищите ліси, де ми жити будем.
Дуже просимо ми Вас, не губіть природу,
Хай наша країна в зелені буяє,
Хай повітря чисте груди наповняє.
Дуже просимо ми Вас, не губіть природу,
Щиро просимо ми Вас, бережіть природу.
Ритмічність слова вирізняє поезію Олександра Ковалевського, учня 6 класу Полтавського приватного навчально-виховного комплексу «Паросток» Полтавської області (ЗНЗ – ДНЗ).
«Наш світ – віршована країна» – таке його світобачення. Веселий, товариський, займається тхеквондо, захоплюється моделюванням, цікавиться добою козаччини та
відображає її постаті у віршованій формі. Пробує перо у
різних жанрах. Олександр створив математичний реп,
який набув популярності не лише в рідній школі. У віршах
Сашка оживає кожна пора року; одухотворене слово дарує життєдайну силу, плекає найкращі почуття віри, надії,
любові (гарні колядки і молитви). Читаймо – радіймо, насолоджуймося!
Пори року
Кажуть всі: пори року – дівчата!
Ні, ні, ні! Усі – пацани!
Ось, Зима – сноубордист-олімпієць
3 викрутасами мчить із гори!
А Весна, крутий байк осідлавши,
Заїжджає в калюжу з розгону!
Потім Літо мчиться на катері
І стрибає з трампліна у воду!
Осінь – це вундеркінд-математик,
Що сто прикладів вже розв’язав!
Він у школі навчався старанно,
Максимально скрізь балів набрав!
Може десь пори року й дівчата,
Але в мене вони – пацани!
Як вони, хочу жити й радіти
І встигати усе як вони!
Унікальною у своєму роді стала представлена на конкурс збірка «Світ дитинства» Назара Алекперова. Учень
8 класу Великокручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області
створив так звану «віршовану розмальовку», де поряд із
своїми віршами розмістив ще й власні контурні малюнки,
аби ще більше захопити увагу юного читача. І це йому вдалося.
Весняний настрій
Пахнуть цвітом вже садочки!
Рясно вквітчані вони –
Розпустились вже й квіточки –
Сад ожив після зими!
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Де були сніжні замети,
Там вже виросла трава,
Кругом чути – на кларнеті
Соловейко виграва.
І зозуля кує щастя
Та продовжує роки,
Ворожити ж вона майстер,
Навіть в давнії віки.
Трохи далі, за лісочком,
Пишноводная Ріка.
Вона там, поза горбочком,
Довгий шлях свій проклада.
Біля річки, недалеко,
В лісі гарний є струмок,
Воду він дає в селечко,
В нього дзвінкий голосок!
Синьо-жовтою стрічкою через всю збірку «Воля» Поліни Ткаченко, учениці 8 класу Полтавського обласного
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, вихованки зразкового художнього
колективу гуртка літератури та публіцистики «Діалог»,
проходять теми АТО, інфомедійної грамотності, моралі й
етики. Найбільше «зачіпають за живе» поезії «Іловайський
котел», «Заповіт», «Борись», «Моя країна – Україна», «Нам
на війні потрібні журналісти», «Морально». Дивує: як дівчинка-підліток геть по-дорослому бачить проблеми, якими сьогодні живе наша держава; як влучно карбує кожне
слово у свідомості читача.
Нам на війні потрібні журналісти
Нам на війні потрібні журналісти,
Що честь державі нашій відстоять,
Що згодяться без зброї в пекло лізти,
Аби лиш людям правду показать.
Завдяки їм ми можемо побачить,
Як «міротворчий рускій» окупант
Не знає, що те слово «мир» і значить –
Українських стріляє солдат.
Як він захоплював нам рідні міста Криму,
Балаклаву, Феодосію, Слов’янськ;
І як він всюди рушить мирну днину –
Донбас під обстрілами й досі і Луганськ.
Це ж лють яку в собі потрібно мати,
Штабну лікарню щоби розстрілять,
А нас винити, що людей вбиваєм
Й фашистами в ТВ всіх називать!
Нам на війні потрібні журналісти,
Що честь державі нашій відстоять,
Що згодяться без зброї в пекло лізти
І в медіа-війні перемагать.
Надзвичайно потужною є також збірка «Викрадач вогню» Катерини Бібік, учениці 9 класу Опорного закладу
«Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенсько№ 4 (199) 2021
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го району Полтавської області». Її поезії, присвячені Лесі
Українці, Іванові Франку просто вражають. Здається, що
дівчинка не просто особисто знайома з цими персонами,
але є доброю їхньою подругою, що дуже добре розуміє
внутрішній світ, обставини життя корифеїв української літератури і допомагає зробити їх зрозумілішими для кожного читача.
Її вірші – це частинка душі дівчинки, багатий внутрішній
світ, що знайшов відображення у римованих рядках. Про
Катерину необхідно сказати більше як про багатогранну
цікаву особистість. Так, вона встигає відвідувати репетиції
ансамблю «Ложкарі», літературну студію «НІМБ», бути членом редколегії шкільної газети «Вулик». Вона – учасниця
і переможниця літературних конкурсів: «Поетична весна Лубенщини», «Літературний Всесвіт», «Змагаймось за
нове життя!», «Стежками Каменяра» тощо. Отримала перше місце в обласному етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу
«Об’єднаємося ж, брати мої», номінант Міжнародного конкурсу шкільних медіа. Навчається в Лубенській музичній
школі грі на бандурі, є учасницею вокального ансамблю
«Калинонька».
«Викрадач вогню» – саме так Катерина назвала збірку
своїх віршів. «Викрадач вогню протистоїть темряві, він
бореться з нею силою свого осяйного слова. Як ніколи
раніше, зараз така Особистість (пише це слово з великої
літери) потрібна Україні» (авт. – К. Б.).
Викрадач вогню
Зимно?– Розпалюйте душі,
Хай розгоряються з тріском.
Гріють теплом літнім,
Пахнуть чуттєвим димом.
Зимно? – Та ніжність тиха
І полохливий шепіт,
Навіть обійми дружні –
Дотики заздрісних Яго
Не обігріють. Зимно...
Слово – палка іскра,
Іскра у русі серця,
В мене в руках б’ється,
В мене у грудях палає.
Я спопелю вам душі,
Дико себе запаливши,
Полум’я вже не спиню.
Сонячне пекло слова!
Я – викрадач вогню.
Громадянські, духовно-моральні імперативи в поезії Катерини Бібік:
– «Де б ти не був, свій шлях торуй туди, Де можна смерть
перемогти Любов’ю!» («Пам’яті В. Стуса»);
– «…закінчуй клятий марафон! Навколо, як людина, озирнися! І до Природи серцем пригорнися!
Розвій цей апокаліптичний сон» («Апокаліптичний
марафон»).
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Боротись і жити!
Життя – це розхитані шальки старих терезів.
Життя... рівновагу даремно шукати у вирі.
Ми втратили час, і плачі заглушили спів,
В блакитний вагон увірвалися будні сірі.
Хто стер білий колір з розбитих клавіатур?!
І хто розтрусив нам на рани їдкої солі?
Палаци ми зводили – побудували мур.
Тіла гартували, але помирали кволі...
Пустеля чи пустка? Міраж чи примарний дим?..
Черешневий рай чи околиця пекла руїни?
Не впасти б, бо сонце в зеніті помре молодим.
Боротись і жити, а не плазувать на колінах!
За третьою віковою категорією (10–11 кл.) на конкурс
було подано всього три збірки поезій.
Ярослава Сидоренко, учениця 11 класу Піщанського
ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Л. М. Дудки Решетилівської міської
ради Полтавського району Полтавської області презентувала збірку інтимної лірики «Щирість моїх думок».
Художністю, образністю, душевністю, філософським
осмисленням буття через категорії «час», «простір», «думка», «дія», «любов» вирізняються вірші Ярослави. Поезія
допомагає цінувати мить життя, лікує душу, огортає ніжністю і любов’ю до рідного краю і рідних людей, захищає від
життєвих негараздів, а інколи стає відображенням власних життєвих ситуацій:
– «Цінуй кожну мить, бо може вона остання» («Мить
життя»);
– «Я пам’ятаю ту стежину, До болю рідну і живу? Бо та
стежина в ріднім краї, Яку я трепетно люблю» («Моє село
– моя колиска»).
Богдан Блигадир, учень 10 класу Калениківського ЗЗСО
І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавського
району Полтавської області до збірки «Живі» вірші» розмістив поезії зовсім не юнацького змісту. Дійсно, зачіпають за живе вірші Богдана на цілком дорослі теми: про
чоловічі сльози, про кохану жінку тощо. Вірші Богдана навівають роздуми про долю людства, України, екзистенційну дихотомію життя і смерті, моральний вибір кожного…
У мене є одне питання
У мене є одне питання
До всіх людей на цій землі:
А щоб зробили наостанок,
якщо це був останній крик?
Ви прокидаєтесь уранці, вам кажуть:
«Це останній день»,
Напевно, треба нам прощатись,
Бо скоро буде вже кінець.
Я знаю: це дитяча дурість,
Але задумайтесь хоч раз,
Усі ми кажем: «Ще не скоро!!!»
Повірте, може вже і час.
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Бо смерть вести переговори,
Не буде навіть в перший раз,
Вона лиш встромить ніж у груди,
І забере з собою враз.
Та мабуть, найбільше захоплення поціновувачів поезій
школярів та школярок викликала збірка «Запалювачі зірок» Анни Іщейкіної, учениці 10 класу Комунального закладу «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1
ім. Котляревського». Багатство матеріалу (65 поезій плюс
прозові передмови до 4-х розділів, а то й до окремих віршів), вдалі епіграфи, тримовність заголовків і білінгвальність поезій; палітра тематики, досконале типографське
рішення – це все про «Запалювачі зірок» Анни.
Вчитайтесь у коротку авторську анотацію до збірки,
якою не можна не захоплюватися: «Привіт! Я Аня, а це
моя перша збірочка. Чесно кажучи, я довго міркувала над її
назвою – це мало бути щось особливе. Після тяжкого відкидання зостались два варіанти – «Зоряне безсоння» та
«Запалювачі зірок». Вирішила порадитись з однією надзвичайною людиною. За 5 секунд пролунала відповідь: «Аню,
друге. Поясню: перше, безперечно, ніжне, проте воно описує стан. Стан може змінюватись, а світ тримають саме
ті, що запалюють зірки». Після тої розмови я була певна,
що ця назва остаточна.
Мій любий читачу! Я не знаю, на якому етапі життя до
тебе потрапила моя книга, втім переконана, що вірші
здатні лікувати душу. Натхненного тобі читання!
Завжди йди вперед, до своїх зірок!».
Результат. Це свято учнів, їхніх родин і вчителів, які є
теж постійними глядачами цього дійства. На наш погляд,
цей конкурс міг би бути всеукраїнським, якщо ми підтримаємо цю ініціативу.
Учасників із задоволенням запрошують до вступу у різні
заклади вищої освіти, зокрема і до Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка.
Колекція кращих збірок знаходиться у спеціальній навчально-педагогічній бібліотеці Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.
Вважаємо, що організацію та проведення Полтавського
обласного конкурсу «Авторська збірка поезій школяра»
спрямовано на розвиток літературної компетентності як
учителів, так і талановитих учнів, наділених поетичною
творчістю.
Переможці отримали на добру згадку документальний
фільм «Земляки» (І частину «Стежками Лесі Українки», автор якої Інна Дідик, член спілки письменників України та
Білорусі).
Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації було відзначено 130 учасників десяти конкурсів дипломами, а вчителів, які підготували призерів конкурсів, – грамотами.
Висновок як очікувана відповідь: Дослідження особливостей розвинення літературних здібностей учнів за-
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кладів загальної середньої освіти, які мають певні досягнення в публікаціях власних збірок, показало їхню
здатність рефлексувати творчі елементи в структурі літературних умінь та операцій, а також їхню здатність до
змістовно-емоційної оцінки процесу та оцінювання результатів їхньої літературної діяльності знаними особами
Полтавщини. Це може свідчити про високий рівень розвинення літературних здібностей школярів.
Отже, нами доведено, що завдання нашого Полтавського обласного конкурсу «Авторська збірка поезій школяра» – розвинути літературну творчість учнів, спонукати їх
до активної дії, а саме: скомпонувати свою першу авторську збірку поезій, дати їй відповідну назву, презентувати
її змістову сутність, неповторність, виокремити свій найулюбленіший вірш і виразно його прочитати, успішно виконано.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у тому,
що духовно багатою є та людина, якій даровано творити
й відчувати поетичне слово, слово, проникнуте силою
Духа. Воно переконливе, бо йде від серця вчителя до серця учня! І наголошуємо, що такий конкурс, дійсно, міг би
стати всеукраїнським.
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ДУХОВНА ТВОРЧІСТЬ М. СКОРИКА:
АСПЕКТИ МУЗИЧНО-ДРАМАТУРГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
А

Висвітлено інтерпретаційно-виконавські аспекти, пов’язані з вивченням хорової сакрально-музичної спадщини
М. М. Скорика (1938–2020) та здійснено компаративний аналіз різних версій виконання духовного триптиху «Три
псалми» (на слова Т. Г. Шевченка).
Результатом дослідження є констатація наявності двох протилежних за своїм задумом і специфікою реалізації
версії виконання Псалму 53 «Боже спаси мене» М. Скорика. Виходячи з драматургічної логіки мистецького задуму
М. Скорика, вдалішою є образно-драматургічна концепція твору, у яку втілено версії виконання студентським хором Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
Ключові слова: хорова сакрально-музична творчість М. Скорика; біблійна сюжетика; музикознавчо-культурологічний аналіз;
музично-драматургічна інтерпретація; музично-стильовий синтез
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Tylyk Igor, Lysenko Vladislav. Spiritual creativity of M. Skoryk: aspects of musical and dramatic interpretation.
The article is devoted to the study of issues related to the research and artistic popularization of the choral sacred and musical heritage of the
outstanding Ukrainian composer M. M. Skoryk (1938–2020). The article aims to highlight the interpretive and performing aspects, which
reflect the algorithm of awareness of the conductor and choristers of the original semantic concepts laid down by the artist in the musical text
in the process of rethinking religious images. To achieve this goal, the authors made a comprehensive analysis of the triptych by M. Skoryk's
«Three Psalms», based on poems of Taras Shevchenko.
Particular attention is paid to the section «God save me» (Ps.53), which summarizes the figurative and semantic features inherent in the other
two parts of the cycle. A significant emphasis in the publication is made on the comparative analysis of different versions of the spiritual triptych
«Three Psalms».
All this together determines the scientific novelty and relevance of the study, as one in which the sacred sphere of M. Skoryk's work appears
considered, both from the standpoint of musical-theoretical and interpretive-performing perspectives.
Key words: choral sacral-musical creativity of M. Skoryk; biblical plot; musicological-culturological analysis; musical-dramaturgical
interpretation; musical-stylistic synthesis
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Актуальність проблеми. Мирослав Михайлович
Скорик (1938–2020) – видатний український композитор
сучасності, котрий створив якісно новий концепт українського музичного мистецтва, переосмисливши його
традиційні засади крізь призму неофольклорних та ак-
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туальних світових тенденцій, відповідних новітньому
ладо-гармонічному та інтонаційному тезаурусу. Як наслідок, творчий феномен М. Скорика виходить за межі суто
вітчизняного культурно-стильового ареалу, стаючи, дефакто, мистецьким явищем загальносвітового значення.
№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ
Утім, попри те, що життєвий і творчий шлях М. Скорика
впродовж тривалого часу є об’єктом численних історикобіографічних і музикознавчих досліджень, до цього часу
бракує наукових праць, у яких висвітлюються аспекти,
пов’язані з проблемою інтерпретаційно-виконавського
переосмислення творчих задумів композитора, і зокрема
пов’язаних із сакрально-музичною сферою.
З огляду на це автори публікації свідомо зосередили
увагу на з’ясуванні проблеми музично-драматургічної
інтерпретації духовної творчості М. Скорика на прикладі
триптиху «Три псалми», і зокрема центрального розділу циклу – «Псалом 53» («Боже спаси мене»), створеного
за авторизованим віршованим перекладом Т. Г. Шевченка. Окреслені параметри характеризують актуальність
даного дослідження Викладені у статті результати мають
неабияку науково-практичну цінність і можуть бути використані як у виконавській, так і педагогічній діяльності
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Як засвідчує здійснений аналіз науково-джерельної історіографічної бази дослідження, творчість М. Скорика, як і його особистісний мистецький феномен, перебувають упродовж
останніх десятирічь в ареалі різноаспектних наукових
досліджень, здійснюваних багатьма видатними музикознавцями, істориками, культурологами. Детальний розгляд
проблематики, пов’язаної зі світоглядною та мистецькою
еволюцією творчої постаті митця, дає підстави розподілити нагромаджений науково-фактологічний масив на
декілька аналітичних напрямів, сфокусованих у чітко визначених когнітивно-евристичних проекціях: біографічній
(Л. Кияновська [5; 7], Б. Фільц [13]); історико-культурологічній (О. Берегова [1], М. Загайкевич [4], М. Копиця [9]); музикознавчо-текстологічній (Т. Гусарчук [2; 3], С. Літвінова
[3]); семіотико-стильовій (О. Козаренко [8], Л. Кияновська
[7], І. Пясковський [12], Ю. Чекан [14]).
Кожний із указаних векторів окреслює певну грань творчого обдарування М. Скорика, висвітлює неповторну специфіку його мистецького світосприйняття. З огляду на це,
особливої уваги заслуговують праці, у яких найґрунтовніше проясняється образно-семантичний і композиційно-лексичний алгоритм художнього мислення митця. До
них треба віднести ґрунтовні монографії Л. Кияновської,
доповнені напрочуд змістовними інтерв’ю дослідниці з
М. Скориком, які згодом були опубліковані як додаткові
матеріали до аналітичних напрацювань вченої. Вагому
наукову цінність становлять також публікації Т. Гусарчук
[2; 3], М. Загайкевич [4], С. Литвинової [3], І. Пясковського
[12], Ю. Чекана [14], у яких творчість композитора розглядається на перетині жанрово-стильових, хронотопічних і
традиційно-новаційних параметрів.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Незважаючи на наявність численних наукових
музикознавчих напрацювань, пов’язаних із дослідженням
творчого феномену композитора, до цього часу бракує
наукових розвідок, у яких аналізується сакрально-музич№ 4 (199) 2021
ISSN 2522-9729 (online)

ний ареал творчої спадщини М. Скорика. За виключенням
поодиноких публікацій, зокрема Т. Гусарчук [2], С. Літвінової [3], Г. Панкевич [11], цей аспект музикознавчої проблематики залишається майже недослідженим. Це ж саме
стосується також аспектів, пов’язаних із проблемою інтерпретаційно-виконавського переосмислення творчих
задумів М. Скорика, специфікою втілення його музичнодраматургічних концепцій. Це особливо значуще в контексті дослідження сакрально-музичної творчості митця,
осмислення якої, як уже зазначалося, ще потребує нових
наукових напрацювань. Одним із них і є пропонована
публікація, аналітичний вектор якої зміщено в площину
музикознавчо-культурологічного аналізу, спроєктованого, з одного боку в напрямі текстологічно-аналітичного
дослідження, а з іншого – у проєкцію інтерпретаційно-виконавського компаративного аналізу. Такий оригінальний
ракурс у висвітленні сакрально-музичної творчості митця
й уособлює наукову цінність даної публікації, засвідчуючи
її актуальність.
Мета статті полягає у висвітленні інтерпретаційновиконавських аспектів, які розкривають сутнісний алгоритм оригінальних смислових концептів, закладених
М. Скориком у музичному тексті в процесі творчого переосмислення релігійних образів, закумульованих у поетично-текстовому джерелі.
Викладення основного матеріалу. На превеликий
жаль, час невблаганний… Один за одним відходять у вічність славетні корифеї української культури, які впродовж
десятиріч формували неповторну ауру українського музичного світосприйняття. Ось уже рік як не стало й Мирослава Михайловича Скорика (1938–2020) – композитора-легенди, всесвітньо знаного митця, якому пощастило
відкрити незвідані ще до нього мистецькі обрії. Чимало з
цих творчих перспектив висвітлила межа ХХ–ХХІ ст., яка
окреслила для багатьох талановитих митців вектор нових
осяянь і відкриттів, віддзеркалившись в українському музичному мистецтві принципово новими художніми явищами і тенденціями. У творчості М. Скорика ця віха ознаменувалося активним зверненням до духовної тематики
Упродовж лише одного десятиріччя в мистецькому доробку митця з’являється низка творчих задумів, пов’язаних із
біблійною та церковно-богослужбовою сферою: обробка
колядки «Не плач, Рахиле» (1994 р.), декілька творів на
канонічні тексти: «Духовний концерт» (1998 р., нова ред.
2003 р.), духовний триптих «Три псалми» (2003 р.), «Літургія святого Іоанна Златоустого» (2005 р.). Нерозривний
зв'язок із сакральною сферою простежується й у багатьох
інших визначних творах митця, зокрема опері «Мойсей»
(2001), «Молитві» для камерного оркестру.
Указаний перелік переконливо засвідчує підсвідоме
прагнення композитора якомога виразніше втілити сакральні образи через різні форми і жанрово-стильові параметри музичного вислову. Ця обставина переконує в
тому, що процес релігійного переосмислення оточуючої
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дійсності є іманентною властивістю мистецького феномену М. Скорика, а отже, як констатує Л. Кияновська, його
можна розглядати як наслідок багаторічної тривалої внутрішньої роботи, як концентрацію процесів, що відбувалися у творчій еволюції композитора [6].
Переконливим аргументом на користь даного твердження постає духовний триптих М. Скорика «Три псалми», створений за авторизованими перекладами
Т. Г. Шевченка Псалмів Давидових. Цей, відносно незначний за обсягом, твір відзначається напрочуд глибоким
філософським змістом, спонукаючи виконавців і слухачів
до зосереджених психологічних роздумів і переживань,
пов’язаних із осягненням одвічних сенсів буття.
Симптоматично, що всі три твори циклу уособлюють
суб’єктивні почуття окремої віруючої людини. І це природньо, адже реалізуючи власний творчий задум, композитор свідомо обирав псалмові фрагменти, висловлені з
перших уст [14, с. 9]. Де-факто, вони проголошені від імені
Царя Давида-Псалмоспівця, та (зважаючи на те, що йдеться аж ніяк не про біблійний ветхозавітний оригінал, а про
авторизований поетичний переклад), не в меншій мірі,
від імені його геніального автора, тобто – Т. Г. Шевченка,
а також, що найважливіше, – від імені самого композитора. Тож, усі три частини циклу цілком доречно було б
охарактеризувати ємкою, й водночас, лаконічною смисловою формулою: стражденна людина (персоніфікована у
творі синкретичним «сплавом» трьох цілком конкретних
творчих індивідуальностей – Царя Давида, Т. Шевченка і,
власне, самого Мирослава Скорика, до речі, як відомо, нащадка старовинного священицького роду [5; 13]), взиває
до Триіпостасного Бога – Творця Христа-Спасителя і Св.
Духа, сподіваючись на Вище розуміння, прощення і Милосердя. Екзистенційно-молитовна напруга цієї «стражденності» підкреслюється драматичним ладо-тональним
колоритом. У зв’язку з цим, показово, що всі три частини,
із яких формується цикл, написані в мінорі (a-moll, c-moll,
d-moll), а їхній ладо-тональний розвиток характеризується значною кількістю тональних відхилень і модуляцій.
Найпоказовішим у цьому плані є центральний, і можливо
найдраматичніший розділ триптиху – «Псалом 53» («Боже
спаси мене»). За винятком першої та останньої строфи, у
ньому простежуються постійні зміни тональності. Фактично, кожній вербально-поетичній строфі відповідає свій
тональний план, натомість відхилення в тональності далекої спорідненості створюють ефект чогось непостійного,
хиткого й тривожного, що є так притаманним грішному
земному світу, пронизаного несправедливістю та злом.
Цей присмерково-бентежний колорит органічно доповнюється характерними особливостями фактурного
розвитку. У цьому контексті, показово, що композитор
об’єднує декілька типів фактури. Так, наприклад, 1 –ша,
2-га, 4-та строфи та реприза мають гармонічну фактуру,
третя строфа представлена канонічною імітацією, що
переростає гомофонно-гармонічну фактуру. 5-та стро-
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фа написана також в гомофонно-гармонічному викладі
з елементами підголосковості. Уся фактура даного хору
вибудовується через відчуття і прослуховування басу та
нижніх регістрів твору.
Аналогічні протиставлення простежуються і на рівні
інтонаційного мелодичного викладу, в якому виразно
простежуються два типи мелодики – декламаційна та
кантиленна. Як засвідчує проведений аналіз, мелодична
лінія твору «Боже, спаси мене» надзвичайно виразна та
інтонаційно складна. Вона, ніби певна «діаграма», відображає найтонші відтінки молитовного стану, для підкреслення різних градацій якого композитор використовує
напрочуд різноманітні засоби виразності. Зокрема, стан
хвилювання відтворюється через постійну зміну метра,
– натомість, почуття самотності, невпевненості та страху перед негараздами – відображається шляхом «блукань» з тональностями далеких ступенів спорідненості.
У зв’язку із цим, цікавим прикладом є початкова аколада
твору.
Як засвідчує партитура [10], у першій строфі звернення
до Бога, повторено тричі та відокремлено цезурами звучить аж занадто наполегливо. У слухача не виникає сумнівів, що стражденний молільник потребує Божої допомоги.
З огляду на це, неабиякий інтерес викликає цікавий і досить незвичний тональний план цієї строфи. Перше звернення – с-moll, друге – через тонічний секундакорд потрапляємо у сферу домінанти. Третє «Боже спаси» звучить в
es-moll, що порівняно з початковим c-moll сприймається
дуже трагічно. І, нарешті, на словах «Боже, суди мене Ти»
автор приводить нас в h-moll. Отже, за 5 тактів шляхом
низки тональних відхилень бемольний c-moll змінюється
на дієзний h-moll. Сопрано і бас рухаються в сторону розширення, що створює відчуття простору та обсягу.
Аналогічний алгоритм у підході до формування музично-текстової драматургії простежується й надалі. Утім,
поряд із інтонаційно-мелодичними та ладо-тональними
факторами значної ваги набувають також метроритмічні
особливості.
У другій строфі змінюється метр за рахунок зміни характеру мелодії на декламацію. За редакцією Миколи Гобдича, зазначається piu mosso та quasi recitativo. Із кожним
разом ці слова звучать усе наполегливіше за рахунок виходу у високу теситуру. На словах «Господи внуши їм уст
мої глаголи» композитор відводить нас у бемольну сферу,
у тональність b-moll. Ця зміна тональності звучить як приреченість і безсилість людини проти ворогів.
У третій строфі, як зазначалось вище, за допомогою канонічної імітації, що проходить із нижніх голосів до верхніх, руху дрібними тривалостями та темпового зрушення,
перед слухачем немов оживають ті «сильнії чужії» вороги, що не дають спокою людині. Висхідний рух за звуками
мелодичного мінору має ознаки фігури circulatio, завдяки цьому прийому виникає образ страждаючої душі, що
прагне до Бога.
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Характерно, що четверта строфа «А Бог мені помагає»
починається в світлому G-dur, після панування мінорної
сфери поява мажору, хоч і короткочасна, сприймається як
просвітлення. Доволі звукозображально композитор на
слові «злая» використовує складний дисонуючий акорд
(кварт секстакорд ре мінору зі секстою та розщепленною
квінтою).
П’ята строфа починається з унісону всіх партій і великим
стрибком на сексту у сопрано на словах «Помолюся Господеві», а у басів фігурою anabasis, що символізує заклик
та шлях до Бога через осягнення своєї гріховності.
Остання строфа є неточною репризою першої строфи,
де на відміну від початку, стверджується основна тональність твору c-moll. Таке заключення звучить як добровільне цілковите покладнання людини на волю Божу. Ствердження думки, що через покаяння Бог спасає душу від
ворогів і земних страждань.
Прагнучи посилити ступінь драматизму, М. Скорик не
зупиняється навіть перед ризиком вийти за структурні
межі поетично-псалмового авторизованого джерела. Він
наважується на внесення певних, хоча і виважених корекцій до автентичної шевченківської вербально-текстової
концепції. Так, зокрема, з метою симфонізації музичного
розвитку, та пов’язаного з ним ущільнення музично-хорового викладу М. Скорик свідомо об’єднує 4 із 5, 6 із 7 віршовані строфи в єдину цілісну структуру і цим, де-факто,
відходить від першоджерела та віршованого перекладу.
Крім цього, композитор або розширює строфу, доповнюючи повторенням слів, або зменшує, не використовуючи слів. У Скорика поетичний текст виглядає так:
Боже, спаси мене, Боже, спаси мене,
Боже, суди мене Ти по своїй волі.
Молюсь: Господи, внуши їм, Господи, внуши їм,
Господи, внуши їм уст моїх глаголи.
Бо на душу мою встали,
Бо на душу мою встали сильнії чужії,
Не зрять Бога над собою, не знають, що діють.
А Бог мені помагає, мене заступає,
І їм правдою (Своєю) вертає їх злая.
Помолюся Господеві серцем одиноким
І на злих моїх погляну не злим моїм оком.
У своій інтерпретації першоджерела Скорик додає репризу-постлюдію, стверджуючи початкові слова «Боже
спаси мене» в основній тональності с-moll, на відміну від
перших тактів, де той самий текст носить дуже нестійкий
характер через відхилення в далеку, по відношенню до
основної, тональність h-moll. Це створює своєрідну віртуальну арку, яка обрамляє драматургічниу архітектоніку
триптиху. І, хоча при цьому композитор застосовує абсолютно ідентичний музичний матеріал, він сприймається
вже зовсім інакше, – ретроспективно, маючи принципово
інше смилове навантаження, ніж в експозиційній побудові.
Загалом вербально-музична структура твору вибудувана за наступним алгоритмом:
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1-ша строфа – 5 тактів:
«Боже, спаси мене, Боже, спаси мене,
Боже, суди мене Ти по своїй волі» – розширюється за рахунок повторення тексу, який підсилюється тональними
відхиленнями.
2-га строфа – 6 тактів:
«Молюсь: Господи, внуши їм, Господи, внуши їм,
Господи, внуши їм уст моїх глаголи».
3-тя строфа – 6 тактів:
«Бо на душу мою встали,
Бо на душу мою встали сильнії чужії,
Не зрять Бога над собою, не знають, що діють» – за рахунок імітаційності, що проводиться в кожній партії, відбувається повторення тексту.
4-та музична строфа, яка об’єднує дві текстові строфи (4
і 5 строфи) розгортає музичну думку в 5-ти тактах.
5-та строфа, в якій об’єднуються 6 і 7 строфи – побудована на 6, 5 тактів.
Реприза – повторення 1-ої строфи і має також 5 тактів.
Як видно із вказаної структури, композиційно-драматургічна концепція твору сформована за принципом
тричастинності (А+В+А1), що динамізується за рахунок
варіантного повторення першої строфи. При цьому в
структурних елементах А і А1 людина особисто звертається до Бога, через слова «Боже спаси мене», а натомість
в елементі В йдеться про душевний стан людини, оповідається про те, що її бентежить, як ії долають тривоги та
вороги, та все ж всупереч цьому – вона покладається на
Бога і отримує жаданний душевний спокій і просвітлення.
У зв’язку з цим характерним є те, що композитором використано 3 псалми саме у такій послідовності:
1. Псалом 12 – «Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш», у віршованому переклад Т. Шевченка, для чоловічого хору.
2. Псалом 53 – «Боже, спаси, суди мене Ти по Своїй волі»,
у віршованому переклад Т. Шевченка, для мішаного хору.
3. Псалом 38 – «Не карай мене, о Господи», вільна авторська компіляція канонічного тексту, для жіночого хору.
На нашу думку, формуючи такий драматургічний алгоритм, композитор хоче створити ефект молитву, яка
йде з глибин до небес, що, до речі, підтверджується і теситурно-регістровими умовами кожного з творів циклу,
де перший (у чоловічому виконанні) має діапазон Е – а1,
другий (мішаний) – Ges-g2, третій(жіночий) – g-a2. З огляду на вказане спостереження, показово, що використані
М. Скориком тексти (Пс. 13 (12); 54 (53); 38 (37) відносяться
до групи, так званих, благальних (ламентальних) псалмів,
які відзначаються високим ступенем екзистенційної рефлексії та особливою емоційною екзальтацією. Вони напрочуд глибоко відтворюють емоційне сум’яття людини, котра несподівано опиняється на межі відчаю та надії.
Сповнений щирого покаяння, пригнічений стражданнями, самотністю, хворобою, Псалмопівець спрагло висловлює у молитві свій біль Господеві, покладаючи надію лише
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на Нього. Відповідно до цих настроїв, музика М. Скорика
також пройнята глибинною експресію і драматизмом. Ці
риси яскраво підкреслені завдяки використанню композитором великих стрибків і палких речитацій, що інколи
звучать несамовито та пристрасно. Зокрема, семантично,
переосмислюючи риторичну фігуру anabasis, М. Скорик
напрочуд рельєфно відтворює у музиці текст третьої строфи «Бо на душу мою встали сильнії чужії, не зрять Бога над
собою, не знають, що діють».
Не менш активно композитор застосовує ознаки музично-риторичних фігур circulatio, яка символізує страждання, і amplificatio, що посилює значення слів «Боже спаси
мене». І це цілком логічно, адже в цьому молитовному
зверненні, що уособлює сподівання людської особистості
на Всепрощення та Боже милосердя, прихована вся християнська філософія земного життя – простити всіх ворогів,
очиститися від гріхів і цілком покластися на Бога. Саме ця
коротка фраза-молитва, зрештою, і є головною семантичною ідеєю твору, знаменуючи його початок і закінчення.
Проаналізувавши особливості драматургічної архітектоніки Духовного триптиха М. Скорика «Три псалми»,
звернімося до розгляду питань, пов’язаних із суто інтерпретаційно-виконавськими аспектами.
Виходячи із загальновизнаних передумов диригентсько-хормейстерської, практики маємо підстави констатувати, що для втілення даного конкретного композиторського задуму і втіленої у ньому музичної ідеї художньому
керівнику хорового колективу необхідно:
– чітко усвідомлювати жанрово-стильові особливості твору, вбачаючи в ньому, передовсім, індивідуально
трансформований різновид молитви;
– уважно стежитии за композиторським позначками
стосовно характеру і драматургічної специфіки виконання;
– відчувати цільність і водночас дискретну структурованість форми, актуалізовану у процесі послідовного розгортання музично-поетичних строф;
– застосовуючи різноманітні компоненти хорової звучності (зокрема динаміку, агогіку, тембрально-регістровий
колорит, контрастні способи звуковедення, штрихи тощо),
створити концертно-акустичне звучання, адекватне авторському задуму композитора.
Із метою з’ясування оптимальних параметрів реального концертно-сценічного втілення художнього задуму
М. Скорика, автори публікації вдалися до компаративно-інтерпретаційного аналізу різних версій трактування
одного й того ж твору (Псалму 53 «Боже спаси мене»),
презентованих цифровими аудіозаписами, здійсненими
у різний час у процесі концертного виконання вказаного
твору студентським хором Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (НМАУ) та Галицьким
академічним камерним хором. Студентським хором НМАУ
(диригент О. Ципрук) твір «Боже спаси мене» було виконано 27 листопада 2017 року в Малому залі НМАУ.
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Галицький академічний камерний хор виконував цей
твір у Львівській філармонії в концертному залі ім. Станіслава Людкевича, 12 вересня 2016 року на Фестивалі музики львівських композиторів «Нова ініціатива», диригент
– народний артист України Василь Яциняк.
Якщо не враховувати не такі вже й суттєві розбіжності в часі та локації аналізованих концертних виступів, –
об’єктивні умови сценічного виконання твору М. Скорика
обома колективами можна визнати майже однаковими.
При чому як на рівні акустичних параметрів, так і в кількісній специфіці виконавського складу (в обох випадках
близько 40 осіб хористів. А отже, і в першому, і в другому випадку маємо приблизно збалансовані склади хорів.
Однак усе ж, існує й неабияка відмінність. Перший варіант
виконання (хором НМАУ) – це, фактично, студентська кваліфікаційна робота (складання іспиту з дисципліни «Хоровий практикум»), натомість другий варіант виконання
є окремо вилученою для аналізу репертуарною ланкою
одного з багатьох концертних виступів професійного хорового колективу, очолюваного фахово досвідченим диригентом.
Першою розглянемо версію у виконанні хору НМАУ.
Це навчальний колектив, що складається з молодих майбутніх диригентів-професіоналів. Колективу притаманна
висока якість виконання, володіння компонентами хорової звучності, свіжість звучання. У виконанні цього твору
інтерпретатор користувався відредагованою версією
М. Гобдича. Темпи та динамічні відтінки максимально співпадають із партитурою. Звуковедення плавне, здебільшого на legato. Зазначимо, що звучання партії сопрано тембрально не дуже відповідає характеру музики. Вдалішим
був би варіант м’якого, округлого та благородного тембру.
Характеризуючи виконання Псалму 53 «Боже спаси
мене» М. Скорика студентським хором НМАУ, маємо підстави констатувати, що воно загалом відповідне хрестоматійній драматургічній концепції, зафіксованій у опублікованій авторській партитурі з мінімально привнесеним
своїм баченням. Загалом у виконанні хору студентів Музичної академії можна виявити досить рельєфно окреслену єдину смислову лінію. На початку тишу розривають
слова-заклик «Боже спаси мене», так як і виписано в партитурі на динаміці f з поступовим крещендо через баса до
3-го такту. Це кульмінація строфи. Кінець строфи «Суди
мене Ти, по своїй волі» звучить пригнічено та приречено.
Загалом же композиційно-драматургічна будова збережена, відповідно до композиторського задуму, де початок
твору – емоційне звернення до Бога в розпачі, далі розповідь про переживання та страждання душі й остання
частина – просвітлення.
Зважаючи на те, що аспекти вказаної драматургічно-інтерпретаційної відповідності було нами розглянуто у попередніх спостереженнях, викладених у даній публікації,
вважаємо за доцільне зосередити прискіпливішу увагу на
іншій виконавській версії, яка, неабияк відрізняється від
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розглянутої, а отже, й потребує на наш погляд, ретельнішого аналізу.
На відміну від виконавської концепції студентського
хору НМАУ ім. П. І. Чайковського, Галицький академічний
камерний хор під орудую В. Яциняка обирає для виконання невідредаговану партитуру, в якій простежуються
деякі відмінності у порівнянні з опублікованою версією.
Зокрема, у 22 такті наявні ритмічні розбіжності в партії тенорів у порівнянні зі всіма іншими голосами: у теноровій
партії виписано дві восьмих, – натомість всі інші співають
чверть. Через це наголос у слові «помолюся» падає на
другий склад – «помОлюся», що характерно для західноукраїнського діалекту. У партитурі ж за редакцією М. Гобдича чверть виправлена на дві восьмі, що створює звичний
для центрально-українського етнокультурного ареалу наголос – «ПомолЮся».
Уважно проаналізувавши аудіозапис виконання цієї частини триптиху М. Скорика Галицьким хором (12.09.2016 р),
мусимо визнати, що художній керівник колективу – диригент В. Яциняк трактує твір досить вільно, значно сповільнюючи, або ж навпаки, – прискорюючи темпи. Водночасю,
він дещо гіпертрофовано виконує динамічні відтінки та
використовуючи при цьому не звичні артикуляційні прийоми. Зокрема, друга строфа «Молюсь: Господи внуши їм»
підсилена маркатованим штрихом , звучить як вимога, посилюючись з кожним повтором. У третій строфі В. Яциняк,
змінюючи штрих виконання, вказаний у партитурі, застосовує відверте стакато значно прискорюючи темп. У 4-тій
строфі слова «Не злим моїм оком» диригент, знов-таки,
всупереч авторським ремаркам, вирішує виділити динамікою f та могутнім крещендо, яке, зрештою, підводить
до останньої строфи, тим самим створюючи відчуття не
молитовного просвітлення (духовного катарсису), а емоційного крику душі. Безумовно, виконанню Галицького
хору притаманна глибока щирість та емоційність, та іноді
вона, вочевидь, виходить за межі відповідних естетичних
параметрів, набуваючи ознак імпульсивної агресивності, а подекуди й істеричності. Такому враженню, окрім
іншого, сприяють зовсім непритаманні для камерного
хору тембри співаків, особливо сопрано. Інколи, хористи
переходять на відвертий крик, не контролюючи чистоту
інтонаційного строю. Складається враження, що на сцені
хор оперного театру, натомість – фактично, зовсім відсутня молитовний складник. Як наслідок, – остання строфа
твору, яка, відповідно до художнього задуму М. Скорика,
мала б уособлювати всю його духовну енергетику і щирість псалмової образності, звучить не як прохання, а як
вимога.
Інакше кажучи, друга інтерпретація в більшій мірі відтворює не стільки композиторський задум, скільки особисті переживання диригента, і його своєрідне бачення
твору. При цьому диригент досить часто свідомо нехтує
авторськими вказівками, підміняючи їх власними спонтанними інтуїтивними осяяннями. Не можна сказати, що
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така версія не має права на існування, але твір внаслідок
цього звучить зовсім по-іншому. Духовна сфера в такому
виконаннні зовсім знівельовується і переходить цілковито у сферу душевного, тобто суто емоційного сприйняття.
Результат дослідження. Підсумовуючи здійснений
компаративно-інтерпретаційний аналіз, можемо констатувати наявність двох протилежних за своїм задумом і
специфікою реалізації версії виконання Псалму 53 «Боже
спаси мене» М. Скорика. Виходячи з драматургічної логіки
його мистецького задуму, вдалішою є образно-драматургічна концепція твору, у яку втілено версії виконання студентським хором Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського.
Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи викладені у статті спостереження, окреслимо найважливіші
позиції, що характеризують сутність проведеного дослідження.
1. Сакрально-музична творчість М. Скорика є оригінальним і неповторним надбанням української музичної культури, що поєднує у собі риси традиційності й новаторства,
елементи фольклорних і старовинних церковних інтонацій і сучасної професійно-музичної ладо-гармонічної
лексики.
2. Визначальну роль у більшості сакрально-музичних
творів композитора, у тому числі Літургії св. Іоанна Златоуста, «Духовному концерті», Духовному триптиху «Три
псалми», відіграє застосування ладогармонічних і фактурних засобів, які сприяють поглибленню драматизації
образної сфери.
3. Псалом 53 «Боже спаси мене» сповнений глибокого
філософського змісту. Він постає образно-семантичною
квінтесенцією духовного триптиха М. Скорика, відображаючи роздуми митця над проблемою відносин людини –
світу – Бога.
4. Композиційно-драматургічна концепцція Псалму 53
«Боже спаси мене» втілюється через об’єднання музичних
строф в умовну тричастинність, де перша та останні строфи виконують роль обрамлення загальної драматургічної
архітектоніки всього циклу.
5. Запропоновані версії інтерпретацій Псалму 53 «Боже
спаси мене» мають схожі акустичні умови, але й відрізняються за статусом колективів і трактуванням твору
(перший колектив користується редакторською версією,
другий – авторською). Стиль виконання студенстького
хору НМАУ ім. Чайковського тяжіє до внутрішнього та
спокійнішого емоційного наповнення, в приблизно рівній
динаміці та без помітних темпових зрушень. Виконання
Галицького академічного камерного хору, навпаки, створює атмосферу «на межі» нервового зриву, трактування
характеризується помітними темповимим зрушеннями,
динамічними та штриховими контрастами. Відповідно,
композиційно-драматургічна та семантична ідеї також
вдаліше розкриті у виконанні студентського хору НМАУ
ім.Чайковського. Це засвідчує, як один і той самий твір
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може по-різному вплинути на слухача та пробудити в ньому зовсім інші, часом протилежні, емоції.
Перспективи подальших розвідок. Окреслені у статті
аспекти потребують додаткового висвітлення під кутом
зору специфіки композиційного мислення М. Скорика,
а також у їхній проєкції на різні жанрово-стильові сфери
митецької спадщини митця. Дослідження цих питань прогнозує науковий вектор наступних авторських публікацій.
Додаток 1
Інформація про хорові колективи
та їхніх художніх керівників
1. Студентський хор Національної музичної академії
України імені П. І. Чайковського веде свою історію з моменту заснування Київської консерваторії – з 1913 року. У
різні періоди більш, ніж 100-літньої історії закладу з хором
працювали видатні представники українського хорового
мистецтва: О. Кошиць, К. Стеценко, П. Гончаров, Г. Верьовка, П. Муравський, О. Тарасенко, Г. Горбатенко.
Нині художнім керівником і диригентом колективу є відомий в Україні та далеко за її межами майстер хорового
мистецтва, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка,
професор Євген Савчук. Величезний репертуар хору охоплює майже всі жанри західноєвропейської та російської
хорової класики, безцінні скарби українського хорового
мистецтва, духовні та світські твори сучасних композиторів. Склад хору постійно оновлюється, його учасниками є
студенти диригентського факультету, майбутні професіонали-хормейстери. Студентський хор є водночас творчою
лабораторією хормейстерської майстерності та концертуючим колективом.
2. Галицький академічний камерний хор створено у
2003 році на основі академічного хору Львівської Політехніки з ініціативи Василя Яциняка. Упродовж свого існування колектив створив низку концертних програм із творів
Й. Баха, Л. Бетховена, В. Моцарта, Й. Гайдна та ін., а також
українських композиторів М. Березовського, М. Лисенка,
М. Леонтовича, О. Кошиця, М. Колесси, В. Барвінського,
твори сучасників – «Гори мої» В. Зубицького, хорові кантати «Весна» М. Скорика та «Червона калина» Л. Дичко.
Основу репертуару Галицького камерного хору становлять композиції релігійного змісту А. Веделя, Д. Бортнянського, М. Вербицького, Г. Давидовського, С. Людкевича,
О. Козаренка, Є. Станковича.
В Україні Василь Яциняк відомий як успішний диригент,
режисер і викладач. Він працював з такими колективами
як «Трембіта», «Галицький камерний хор», якому надано
статус державного професійного колективу обласного
підпорядкування. З 2003 року і до цього часу В. Яциняк
є хормейстером K&K Opernchor, сучасна назва – «Український національний хор Львів», заснований відомим австрійським диригентом та композитором Маттіасом Геор-
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гом Кендлінгером. 2010 року нагороджений почесним
званням «Народний артист України». У 2012 році Василь
Яциняк був призначений професором Львівського національного університету імені Івана Франка – тут він викладає на факультеті культури та музики.
Додаток 2
Аудіозаписи різних версій виконавської інтерпретації
частини Псалом 53 «Боже спаси мене» з Духовного
триптиху «Три псалми» М. Скорика
1. Перша версія: у виконанні студентського хору НМАУ
ім. П. І. Чайковського, диригент Олена Ципрук https://
www.youtube.com/watch?v=VpzcyCS_Xz4
2. Друга версія: у виконанні Галицького академічного камерний хору, диригент народний артист України Василь
Яциняк https://www.youtube.com/watch?v=vtEGcUwUUAQ
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
А

Визначено проблематику формальної та неформальної дизайн-освіти в Україні. Виявлено та охарактеризовано
недоліки дизайн-освіти та основні причини їх виникнення. Проаналізовано потреби ринку дизайну в Україні та
їхній вплив на освітні послуги. Розкрито шляхи вирішення проблем у формальній і неформальній дизайн-освіті та
перспективи розвитку з урахуванням вимог вітчизняного ринку та світових тенденцій.
Ключові слова: дизайн-освіта; освітні послуги; ринок дизайну; формальна освіта; неформальна освіта

S

Dyachenko Alla. Disadvantages and improvements of domestic design education.
The positive dynamics of design development in Ukraine encourages the demand for quality professional education that meets not only the
requirements of stakeholders, but also European and international standards. Designer is becoming one of the most popular professions, and
prestigious HEI`s offer to obtain design education in various educational programs. The development of business, management, marketing,
advertising, digitalization of the economy significantly affect not only the prestige of design education, but also necessitate changes and
approaches in the training of specialists. At the same time, there are a number of problems that characterize the lack of compliance of the design
education system with market requirements, disregard for the development of new technologies and global trends. As a result, domestic design
education offers a small number of specializations, a focus mainly on art disciplines and an excessive load of theory. The activities of most
domestic freelancers who train designers are characterized by the presence of contradictions concerning the names of educational programs,
curriculum content, list of compulsory and elective disciplines, practical component, interaction with employers, organization of educational
process, which determines the relevance of research in this area.
Most of practicing designers do not have higher education, while the available education is insufficient for specialists to understand the
requirements of the market and the principles of doing business. Non-formal education also does not perform this function, focuses on shortterm skills, focuses on current rather than future market needs, does not give a clear idea of the business in the field of design and prospects for
development.
Prospects for the development of modern design education are to expand and deepen the cooperation of domestic free economic HEI`s with
stakeholders, which are focused not only on current needs but also on future market demands. A combination of formal and non-formal
education is also an important area. The implementation of the measures identified in the study can create an effective basis for eliminating the
identified shortcomings and contribute to the long-term development of competitive design education in Ukraine.
Key words: design education; educational services; design market; formal education; non-formal education
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Актуальність проблеми. Протягом останніх років
вітчизняний дизайн розвивається надзвичайно швидко. Українські дизайнери стають відомими не лише на
національному, але й на міжнародному рівнях, здобувають популярність у новітніх напрямах дизайну, а їхні
послуги стають дедалі більше затребуваними на ринку.
Позитивна динаміка розвитку дизайну в Україні спонукає запит на якісну професійну освіту, яка відповідає не
лише вимогам стейкхолдерів, але й європейським і міжнародним стандартам. Дизайнер стає однією з найпопулярніших професій, а престижні заклади вищої освіти
(ЗВО) пропонують здобувати дизайн-освіту за різними
освітніми програмами. Розвиток бізнесу, менеджменту,
маркетингу, реклами, діджиталізація економіки суттєво
впливають не лише на престижність дизайн-освіти, але
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й зумовлюють необхідність змін і підходів у навчанні фахівців. Водночас існує низка проблем, які характеризують
недостатню відповідність системи дизайн-освіти вимогам
ринку, неврахування розвитку новітніх технологій і світових тенденцій. Як результат, вітчизняна дизайн-освіта
пропонує незначну кількість спеціалізацій, нахил переважно на мистецькі дисципліни і надмірне навантаження
теорією.
Діяльність більшості вітчизняних ЗВО, які готують дизайнерів, характеризується наявністю протиріч, які стосуються назв освітніх програм, наповнення навчальних
планів, переліку обов’язкових і вибіркових дисциплін,
практичного складника, взаємодії з роботодавцями, організації освітнього процесу, що зумовлює актуальність наукового дослідження в даному напрямі.
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Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Тематика кількість вступників, а також ліцензовані обсяги за сперозвитку дизайн-освіти в Україні досліджується у працях ціальністю 022 «Дизайн». Найпоширенішими у 2020 році
сучасних науковців і практиків. Зокрема, фрагментарне як за бакалаврськими, так і за магістерськими рівнями
дослідження є окреслення сучасного стану та перспектив розвитку й
висвітлення окресленої теми міститься у наукових працях освіти були дизайн без спеціалізації, графічний дизайн
В.розв’язання
Свірко, В. Прусака,
В. Даниленка
та ін. Л. Оршанський,
і дизайн середовища. Тоді як дизайн одягу, промислопроблем
вітчизняної
дизайн-освіти.
О. Тригуб приділяють увагу розвитку та вдосконален- вий дизайн та особливо перукарське мистецтво й деконю дизайн-освіти
у вітчизняних
закладахматеріалу
вищої освіти. дослідження.
ративна косметика Оцінка
не є популярними
напрямами у ЗВО
Викладення
основного
дизайн-освіти
Л. Фенчак, Д. Зябловська, С. Дмитрюк досліджують особ- (рис. 2):
безпосередньо
із тенденціями та станом сфери дизайну в Україні,
ливості
європейськогопов’язана
досвіду дизайн-освіти.
Водночас розвиток дизайн-освіти з урахуванням як наоскільки головним результатом діяльності ЗВО, які надають освітні послуги у
ціональних, так і світових тенденцій в освіті та сфері дизайну
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виконанням
1.): вимог стандарту вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» у розрізі професійних навичок і
компетенції [5; 6].
Аналіз ринку праці дозволяє зробити висновок, що більшість дизайнерів-практиків не мають вищої дизайнерської освіти, водночас наявна освіта є недостатньою для
розуміння фахівцями вимог ринку та принципів ведення
Рис. 1. Особливості формальної дизайн-освіти
бізнесу. За спостереженнями фахівців агенції економіч(сформовано на основі [4; 5])
ного розвитку PPV Knowledge вітчизняні ЗВО не дають
За даними моніторингового звіту спостерігається зрос- студентам навичок із точки зору реалій ринку, а також
тання популярності професії дизайнера, збільшується знань про можливі бізнес-моделі. Водночас організації
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неформальної освіти також не виконують дану функцію,
концентруються на короткострокових навичках, орієнтують на нинішні, а не майбутні потреби ринку, не дають
чіткого уявлення про бізнес у сфері дизайну та перспектив для розвитку [9].
Для дослідження протиріч між пропозицією вітчизняної дизайн-освіти та вимогами ринку аналітики порівняли зміст Стандарту вищої освіти для спеціальності
022 «Дизайн» (у розрізі загальних і спеціальних фахових
компетентностей дизайнерів і результатів навчання) з
навичками, які розглядає Рада дизайну Великої Британії.
Результати дозволили зробити висновок, що вітчизняні
вимоги містять надзвичайно узагальнені, нечіткі та відокремлені від реалій ринку цілі, тоді зарубіжні вимоги чіткіші й цілком ураховують потреби ринку [1; 5].
Дослідження досвіду підготовки фахівців-дизайнерів у
ЗВО Європи доводить, що підготовка у провідних навчальних закладах здійснюється на засадах ступеневої освіти,
тобто ключовим є процес неперервної професійної підготовки, що має власну специфіку та поєднує поступове
професійне навчання й самовдосконалення. Головним
пріоритетом дизайн-освіти в країнах ЄС є забезпечення
неперервного розвитку та постійного підвищення якості
вищої освіти [12, с. 246]. Досвід Британських університетів
стосовно організації фахової підготовки майбутніх дизайнерів полягає у застосуванні інноваційних форм і методів,
зокрема навчання в студіях, навчання на основі методу
проєктів, навчання на власному досвіді, а найпоширенішим способом оцінювання професійно-орієнтованих дисциплін є критика [3, с. 55].
Досліджуючи розвиток дизайн-освіти в Україні, В. Прусак підкреслює, що для її ефективного розвитку необхідно на загальнодержавному рівні осмислити та визнати
значення підготовки фахівців із дизайну, ґрунтовно підтримувати й покращувати матеріально-технічну базу вітчизняних навчальних закладів до рівня європейських [8,
c. 80]. В окремих мистецьких закладах вищої освіти існує
нагальна потреба у педагогах-практиках, які мають вагу у
сфері дизайну, а вирішення цієї проблеми забезпечить додаткові можливості для наближення дизайн-освіти та бізнесу через поширення практико-орієнтованого навчання
та досвіду виконання кваліфікаційних (дипломних) робіт
на замовлення [11, с. 163].
Дисципліни, які передбачені навчальними планами зі
спеціальності 022 «Дизайн», не завжди надають студентам необхідні знання й навички. Як зауважує Л. Оршанський, освітній процес, повинен формуватися так, щоб
враховувати вимоги роботодавців (стейкхолдерів),
потреби ринку, асортимент об’єктів дизайну, професійні якості дизайнера. Водночас засвоєні студентами
стандартні технологічні прийоми й способи виконання
робіт не повинні домінувати, а пріоритетним має стати творче становлення і розвиток майбутніх фахівців
[7, с. 49–50].
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Окрім безпосередньо освітніх проблем, фахівці звертають увагу на гендерний аспект у вітчизняній дизайносвіті, адже більша частина студентів-дизайнерів саме
жіночої статі (95–100%), тоді як у країнах Європи, Японії,
США таке співвідношення є різним і залежить від напряму
дизайну [10, c. 110].
Вітчизняні ЗВО формують своєрідне середовище, у
якому у студентів формується хибне уявлення про стан
речей у дизайнерській професії. Після завершення навчання випускники недостатньо готові до реалій ринку,
можуть втратити інтерес до здобутої професії, або зрозуміти хибність вибору фаху. Обсяг отриманих знань іноді
не забезпечує можливості працевлаштування, адже під
час співбесід потенційні роботодавці аналізують насамперед фактичні знання та практичні навички. Ще більшою
мірою поглиблюється розрив між освітою та практикою
на тлі стрімкого розвитку технологій, появи нових професій, тоді як основа, на якій побудована вітчизняна освітня система, за цими процесами не в змозі встигати [1]. Не
дивно, що нині в системі вітчизняної дизайн-освіти відбувається зміна акцентів, адже майбутні дизайнери надають
перевагу творчим об’єднанням, професійним компаніям,
сучасним хабам, коворкінгам, незалежним курсам, веблекторіям.
Доцільно також звернути увагу на думку студентів
щодо проблем у дизайн-освіті. У цьому аспекті цікавими є результати опитувань серед студентів п’яти київських ЗВО, які здійснюють підготовку таких фахівців [6].
Узагальнено проблеми, які студенти-дизайнери виокремили як найважливіші (рис. 3):

Рис. 3. Проблеми у дизайн-освіті за оцінками
студентів українських ЗВО (сформовано на основі [6])
Окреслені проблеми зумовлюють пошук студентами
альтернативного навчання, самоосвіти, професійного
розвитку, саме тому на ринку функціонують та успішно
працюють неформальні курси у сфері дизайну. На думку
студентів, саме прикладні інтенсиви є ефективнішими.
Водночас вважаємо за доцільне зазначити, що ефектив№ 4 (199) 2021
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ність такої неформальної освіти буде набагато вищою при
наявності базових знань, здобутих у ЗВО.
Дизайнери в Україні надають перевагу саме неформальній освіті через її більшу відповідність вимогам ринку,
гнучкість, швидкість навчання, тому вітчизняний ринок
неформальної дизайн-освіти є досить сформованим. Фахівці вирізняють такі головні особливості неформальної
освіти:
– вузька спеціалізація під вимоги бізнесу (конкретних
фірм);
– навчання за практичними кейсами.
Велика кількість закладів, які пропонують неформальну дизайн-освіту, є логічною відповіддю потребам ринку,
водночас неформальна освіта є далекою від ідеалу та не
може повністю охопити ринок освітніх послуг у даній сфері. Фахівці виділяють багато недоліків, основними з яких
є недостатня якість навчальних матеріалів, орієнтація
на швидкий результат, фрагментарність знань і навичок.
Окрім того, єдина інформаційна база щодо неформальної
освіти в Україні відсутня, а пошук курсів та освітніх можливостей майбутні дизайнери здійснюють самостійно. У той
же час, компанії, які займаються неформальною дизайносвітою, шукають можливості співпраці із ЗВО, проводять
спільні освітні й публічні заходи. Метою такої взаємодії
є спроба координації зусиль в освітньому середовищі
[2, c. 5–6; 5].
Головні проблеми формальної та неформальної мають
такий вигляд (рис. 4):

ся практично в усіх аналітичних звітах, також сприятиме
виокремленню проблем, дозволить акцентувати увагу на
змінах, які відбуваються в дизайн-освіті.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, можемо зауважити, що сучасна дизайн-освіта є надзвичайно популярною серед абітурієнтів, а її розвиток та
перспективи багато в чому визначаються національними
та глобальними вимогами ринку. Водночас ЗВО намагаються задовольнити попит на професію дизайнера кількісно, відкриваючи відповідні освітні програми, створюючи кафедри чи факультети. Спеціалізації, які визначені у Класифікаторі професій, не збігаються зі спеціалізаціями в межах спеціальності 022 «Дизайн», які в свою
чергу не відображають потреб ринку та не відповідають
європейським і світовим тенденціям на ринку дизайнерських послуг. Це спричиняє диспропорцію між рівнем
підготовки випускників і потребами у фахівцях, а також
отриманими компетенціями та очікуваннями ринку. Якісний бік дизайн-освіти характеризується низкою недоліків,
пов’язаних як із недостатньою самостійністю ЗВО, так із
невчасним реагуванням на ринкові запити. Ці прогалини
фахівці-дизайнери намагаються заповнити шляхом отримання неформальної освіти, яка радше є засобом «швидкого реагування», але не якісного наповнення. Неформальна освіта не може дати ґрунтовні базові знання, але
допомагає отримати практичні навички.
Перспективи розвитку сучасної дизайн-освіти вбачаємо у розширенні та поглибленні співпраці вітчизняних
ЗВО зі стейкхолдерами, які орієнтовані не лише на сьогоденні потреби, але й на майбутні запити ринку. Важливим
напрямом також є поєднання формальної та неформальної освіти. Реалізація визначених у дослідженні заходів
може створити ефективне підґрунтя для усунення виокремлених недоліків і сприятиме перспективному розвитку конкурентоспроможної дизайн-освіти в Україні.
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Рис. 4. Проблеми дизайн-освіти та напрямки
їх вирішення (сформовано на основі [5])
Безумовно, що проблематика, яка розглянута в даному
дослідженні, постійно доповнюється, адже ринок дизайнпослуг є динамічним, розвивається, змінюється під впливом як внутрішніх факторів на національному рівні, так і
зовнішніх на глобальному рівні. Такий стан справ визначає
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ВПЛИВ АРНОЛЬДА ШЕНБЕРГА
НА МУЗИЧНУ СТИЛІСТИКУ XX–XXI СТОЛІТТЯ
А

Аналізується специфіка творчого методу Арнольда Шенберга. Приділено увагу періодизації його творчості. З’ясовано причини вибору композитором додекафонної техніки, яка виступає закономірним результатом розвитку музичної практики. Визначено, що виключна роль Шенберга полягає у формуванні школи, представники якої
працювали в єдиному напрямі. Акцентовано, що техніка дванадцяти звуків упроваджувалась одночасно й іншими
митцями, зокрема українським композитором Ю. Голишевим. Підкреслено провідне значення додекафонної техніки
для подальшого академічного мистецтва. Наголошено увагу на використанні додекафонії українськими композиторами, а саме представниками групи «Київський авангард».
Ключові слова: композитор; школа; додекафонна техніка; музика; педагогічна діяльність; новаторство
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Lebid Yuliia. The influence of Arnold Schenberg on the musical stylistics of the XX–XXI century.
The article analyzes the specifics of Arnold Schoenberg's creative method. Attention is paid to the periodization of his work. Schoenberg
was not the first composer, who invents the dodecaphonic technique, but he gave it a complete and logical expression. The arrival of the
dodecaphonic system was not a certain experiment or coincidence. It is part of a natural process that resulted from the gradual transformation
of the composer's worldview. The composer in some works that belong to the late period of creativity, tried combining elements of different
styles, without striving to adhere to a single style. This factor further confirms the thesis that in the foreground for Schoenberg, was the
artistic truth and authenticity of the statement. A. Schoenberg is convinced that only a composer who has a large auditory baggage can
turn to the dodecaphonic method, because the use of dodecaphony introduces many restrictions. It is determined that the exclusive role of
Schoenberg is to form a school whose representatives worked in a single direction. Among his students, it is worth mentioning, in addition to
A. Webern and A. Berg, also Ernst Kshenek, Egon Welles, Hans Eisler, Stefania Turkevich. The formation of dodecaphonic technique, its design
within the activities of representatives of the Novoviden school, occured simultaneously with the work of other composers. It is emphasized
that the technique of twelve sounds was introduced at the same time by by the Ukrainian composer Yu. Golyshev. The leading importance
of dodecaphonic technique for further academic art is emphasized. The systematic activity - theoretical, compositional and teaching of A.
Schoenberg, allowed the dodecaphonic technique to become a model that other creators have already "tried" at their own discretion. The
dodecaphonic technique used by many composers of the Western European tradition, as well as by Ukrainian artists, in particular V. Silvestrov,
L. Grabovsky and Yu. Ishchenko.
Key words: composer; school; dodecaphonic technique; music; pedagogical activity; innovation
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Актуальність проблеми. Постать Арнольда Шенберга
є знаковою для музичної культури XX–XXI століття. Його
розробки у сфері музичної мови не лише сприяли появі
нового музичного стилю, а й стали певним зразком для
подальших розвідок у сфері композиції. Неможливо говорити про Шенберга, лише як про композитора, адже не
менш важливою була його педагогічна робота. Завдяки
ньому була сформована Нововіденська школа, до складу
якої входив не лише Шенберг, а і його учні, кожен з яких
зробив свій внесок у розвиток додекафонної техніки. Актуальним завданням є висвітлення композитором різних
аспектів власної системної діяльності у сфері музичного
мистецтва, що сприятиме усвідомленню його впливу на
сучасну мистецьку практику.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. В українському музикознавстві наразі дослідженню впливу
А. Шенберга на подальшу музичну практику приділено лише низку робіт. У тезах В. Шломіна [7] акцентовано
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увагу на творчості Арнольда Шенберга у руслі музичного
мистецтва ХХ сторіччя. Значний інтерес представляють
теоретичні погляди Шенберга [6], які дають змогу осягнути причини звернення ним до такої техніки, як додекафонія. Упродовж останніх років виникли праці, в яких
розкриваються деякі аспекти діяльності представників
групи «Київський авангард», наприклад, стаття публіцистичного характеру А. Волкової [1], а також наукова робота
Г. Курило [3]. Ґрунтовну розробку, присвячену творчості
українського митця Юрія Іщенка, було здійснено А. Загайкевич [2], де серед інших технік згадується й додекафонна.
Отже, деякі автори проводять ретельні дослідження, що
пов’язані з розкриттям ролі вітчизняних композиторівемігрантів. Cеред них варто згадати наукову статтю О. Рожак [5], присвячену Ю. Голишеву та замітку О. Ляхович [4]
про С. Туркевич.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Творчість Арнольда Шенберга неодмінно
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привертала увагу мистецтвознавців, але питання впливу його теоретичних і практичних розробок на подальшу музичну практику не здобувало й досі системного
дослідження.
Метою статті є аналіз ролі Арнольда Шенберга щодо
трансформації музичної мови та мислення XX–XXI століття. Реалізація даної мети можлива за умови комплексного дослідження його теоретичної спадщини, висвітлення
стильових ознак його композиторського внеску, окреслення ролі майстра у формуванні Нововіденської школи
та демонстрації впливу на музику сьогодення.
Викладення основного матеріалу дослідження. Арнольд Шенберг є видатним майстром XX століття. Він, як
ніхто інший, добре продемонстрував своєю творчістю появу нових векторів розвитку академічної музики. У його
творчості відбулась кристалізація принципу композиції,
що віднайшов утілення у подальшій музичній практиці.
Більшість знань, пов’язаних із музичними дисциплінами,
він здобув самостійно. Початок його діяльності у сфері
музичного мистецтва проходить у якості хормейстера у
Штоккерау, згодом він стає диригентом у Берліні. Із 1903
року Шенберг починає викладати у школі Шварвальд у
Відні, а згодом стає професором композиції в Прусській
академії мистецтв у Берліні. Із 1933 року Шенберг полишає батьківщину та виїжджає у Францію, а з 1935 року
пов’язує своє життя із США, де викладає у декількох університетах (Консерваторії Малкина в Бостоні, університеті Південної Каліфорнії та Каліфорнійському університеті
в Лос-Анджелесі).
Отже, можна пересвідчитися в тому, що викладання
фактично було однією з домінантних форм його діяльності. Водночас, ще з восьми років Шенберг починає створювати музичні твори, та не полишає композиторську справу до останніх років життя.
Треба відзначити, що ті новації, які буде впроваджувати
Шенберг у своїй творчості, не були відразу прийняті публікою. Нерідко виконання його творів викликало обурення слухачів, які були шоковані тією новою образністю та
засобами, якими вона досягалась. Проте сучасні митці використовують ті моделі, що запровадив Шенберг, і тепер
вони не сприймаються як такі, що є неприйнятними.
Особливе місце Шенберг займав у музичній культурі
ще й тому, що він зміг створити справжню композиторську школу. Саме його учні продовжили та розвинули
теоретичні концепти Шенберга, по-своєму втілюючи їх у
музичну практику. Серед його учнів варто згадати, окрім
А. Веберна та А. Берга, також Ернста Кшенека, Еґона Веллеса, Ганса Ейслера.
Окремо зауважимо, що ученицею Арнольда Шенберга була й українська композиторка Стефанія Туркевич,
яка певний час викладала у Празі, Львові, а після 1944
року переїхала за кордон (до Відня, а потім до Великої
Британії). Її робота у Вищому музичному інституті у Львові та у Львівській консерваторії у період з 1934 по 1944
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роки сприяла поступовому впровадженню ідей і педагогічних принципів Шенберга в українській музичний
простір.
О. Ляхович відмічає специфіку індивідуального стилю
С. Туркевич: «Творила у поміркованому модерністському
стилі, поєднуючи традиційну тональну музику з елементами неокласицизму, неоромантизму, експресіонізму та
інколи сюреалізму» [4].
У композиторській творчості Шенберга дослідники виділяють декілька періодів. Перший етап супроводжується слідуванню стилістики пізнього романтизму. Розрив
із попередніми музичними стилями є ще не настільки
разючим. Другий етап його творчого життя пов'язаний із
упровадженням експресіонізму. Він характеризується поступовим опануванням дещо деформованих образів, які
сповнені відчуттям болю, жалю, страждання тощо. Намічається поступовий відхід від тонального мислення, який у
повній мірі здійснюється у третій період композиторської
творчості. «Його теоретичні принципи засновані на запереченні тональності й ладу, на повній забороні використання консонансів, повторності тематичних елементів»
[7, с. 89].
Саме в даний період і відбувається формування логічної
та узгоджено-стрункої додекафонної системи. Шенберг не
був першим композитором, який винайшов додекафонну
техніку, але й у нього вона набула свого остаточного та
виваженого характеру. Як можна переконатися з опису
етапів творчого становлення композитора, прихід до додекафонної системи не був певним експериментом чи випадковістю. Це частина закономірного процесу, який став
результатом поступової трансформації композиторського
світобачення.
А. Шенберг у своїх теоретичних працях зазначає про те,
що додекафонія виникла як певна необхідність.
«Метод створення на основі дванадцяти тонів виник за
необхідністю» [6, с. 126]. Композитор пояснює, що формування такого методу було обумовлено змінами у гармонічній мові, які здійснював Р. Вагнер, К. Дебюссі, коли роль
тонального центру поступово знизилась, а дисонантність
акордів зросла. Акорди, які мають дисонуючий характер,
мають менший ступінь осягнення, вони менше входять
до слухового багажу, адже виникли пізніше. А. Шенберг
переконаний, що звернутись до додекафонного методу
може лише той композитор, який має великий слуховий
багаж, адже використання додекафонії вносить низку обмежень.
Доволі цікаво, що композитор у деяких творах, які відносяться до пізнього періоду творчості, намагався поєднувати елементи різних стильових напрямів, не прагнучи
дотримуватись єдиного стилю. Цей чинник ще більше підтверджує тезу про те, що на першому плані для Шенберга
була художня істинність і достовірність вислову. У його
творах немає надмірного замилування суто технічними
показниками.
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Наприклад, у творі «Уцілілий з Варшави», Шенберг використовує різні техніки. «Кантата «Уцілілий з Варшави»
стала вершиною творчості композитора й об’єднала всі
його «знахідки» – і додекафонію, і надмірну експресію, і
«точкову» побудову оркестрової тканини, і Sprechgesang.
Це – драматичне свідоцтво епохи, що має гуманістичну
спрямованість, не дивлячись на певні протиріччя задуму
композитора і засобів його втілення» [7, с. 90].
Звісно, такі майстри, як Альбан Берг та Антон фон Веберн (учні Шенберга) працювати у додекафонній техніці,
продовживши розробки Шенберга. Специфіка їх творчого
шляху неодноразово аналізувалась дослідниками. Проте
у другій половині XX століття відбувається формування
низки композиторів, які також починають використовувати цю техніку. Серед них є ще один учень Шенберга
Е. Кшенек, а також Л. Даллапіккола, В. Фортнер, Ф. Мартен, Г. Петрассі. Також частково додекафонію починає
використовувати Ігор Стравінський. У низці робіт, зокрема у «Філософії нової музики», його нещадно критикував
Т. Адорно, адже Стравінський писав музику таку, що була
абсолютно протилежна до створеної за допомогою шенбергівського методу композиції. Але й Стравінський у пізній період творчості використовує додекафонію. Доречно
зауважити, що серед композиторів, які працювали у техніці додекафонії, був український митець Юхим Голишев.
Він написав свій додекафонний твір (струнне тріо) ще в
1914 році, в той час як Шенберг засвідчив про дану техніку
лише в 1923 році. Проте наш митець не надавав настільки
провідного значення саме музичній творчості, внаслідок
чого його внесок і було нівельовано. До того ж, враховуючи його від’їзд із Російської імперії в 1909 році до Берліну, його постать неминуче стала табуюватися у вітчизняному просторі, як і більшості емігрантів. Свою авторську
техніку він назвав «Zwölftondauer-Komplexe» («Комплекс
дванадцяти тонів і тривалостей»). «Ю. Голишев у своєму першому дванадцятитоновому творі досягнув межі
тотального серіалізму – течії, яка сповна про себе заявила у 1950-х роках, будучи фактично фундаментальною
композиційною технікою “другої хвилі” аванґарду. Також
Голишев-композитор використав альтернативну нотацію
у Струнному тріо» [5, с. 60].
Додекафонна техніка має поліфонічний характер, за
своєю сутністю вона побудована на принципах поліфонії
строгого письма. Якщо порівняти основні закони дванадцятитонової техніки і закони поліфонічного письма строгого стилю, то вони будуть тотожними. Водночас у додекафонії наявна атональна основа та різні прийоми, яких
у добу Відродження ще не існувало. Звернення до принципів поліфонії у XX–XXI столітті є таким, що виправдане
з огляду на появу таких стилів, як неокласицизм, полістилістика тощо, що оперують зі спадком попередніх століть.
Доречно, на наше переконання, розкрити вплив додекафонної техніки на розвиток української музичної композиторської практики. Серед вітчизняних композиторів,
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які використовували дану техніку, варто згадати представників групи «Київський авангард»: Леоніда Грабовського,
Віталія Годзяцького, Святослава Крутикова, Валентина
Сильвестрова, Євгена Станковича та ін. У їхній творчості
інтерес до серійної та додекафонної техніки проявився у
60-ті роки XX століття, коли ще будучи студентами консерваторії, вони вивчали записи та партитури західноєвропейських композиторів, які на той час були заборонені у
Радянському Союзі. Низка їх творів, лише через 40 років
після написання, змогли отримати гідного висвітлення та
представлені на широкій сцені.
Євген Громов, провідний український піаніст, який здійснював запис творів вітчизняних авангардистів зазначав
наступне: «Ці твори – шедевр українського мистецтва, високого, модерного мистецтва! Не в провінційному підході,
а, власне, світового масштабу» [1].
Зокрема, одним із творів, що мав відношення до дванадцятитонового методу композиції був «Quartetto piccolo»
В. Сильвестрова. Г. Курило вказує на ті особливості, які
характерні для даного твору. У ньому «симультанно» єднаються чотири форми серії, а також наявне повторення
одного різновиду серії у голосі кожного з учасників ансамблю [3, с. 98].
У творі ж Л. Грабовського «Маленька камерна музика №
1», написаному для п’ятнадцяти струнних, серійна техніка
використовується не лише по відношенню до мелодичної
лінії, а й також має стосунок до ритміки, фактури, динаміки та артикуляції. Причому, якщо у Сильвестрова додекафонна техніка мала застосування лише у декількох творах,
де нерідко поєднувалась з алеаторикою, то Грабовський
звертається до неї більш системно, випробовуючи у різних опусах. Обидва композитори «презентують різні способи оперування серійною технікою, різні форми адаптації дванадцятитонової ідеї, індивідуально відображеної
в експериментальних пошуках кожного композитора»
[3, с. 105].
Окрім Грабовського та Сильвестрова, доволі цікаво інтерпретував додекафонну техніку Юрій Іщенко. На відміну
від багатьох композиторів, які випробувавши авангардну
техніку, згодом прийшли до «помірної» музичної мови,
Іщенко застосовував її в якості семантичних засобів, які
добре вписувалися у неокласичні опуси майстра. «Особливо цікавими є знову ж таки «інтеграції» атональної додекафонії – в діатонічну шляхом фактурних чи інтонаційних
перетворень серії» [2].
Отже, можна зазначити, що додекафонна техніка знайшла втілення у творах багатьох композиторів, кожен з
яких по-своєму її інтерпретував.
Висновки. Арнольд Шенберг є провідним митцем XX
століття. Він був не лише композитором і теоретиком, але
й педагогом, який зміг створити унікальну школу, творчі
здобутки якої надихали та продовжують надихати митців. Становлення додекафонної техніки, її оформлення в
рамках діяльності представників Нововіденської школи,
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відбувалось одночасно з розробками інших композиторів. Водночас системна робота – теоретична, композиторська та викладацька А. Шенберга, дозволила стати
додекафонній техніці певним взірцем, що вже на власний
розсуд «приміряли» інші творці. Додекафонна техніка використовувалась багатьма композиторами західноєвропейської традиції, а також українськими митцями, зокрема Ю. Голишевим, В. Сильвестровим, Л. Грабовським та
Ю. Іщенко.
Перспективи подальших розвідок вбачаються у дослідженні специфіки втілення принципу додекафонії у
творчості українських композиторів.

статей VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17–18 жовтня 2019року) / заг. ред. В.В.
Фомін. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. Ч. ІІ. С. 87–90.
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