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Шановні друзі та колеги! 

Вітаю із випуском чергового номеру 
фахового електронного видання «Наука і техніка 
сьогодні». 

Очевидно, що в політико-правових реаліях 
сьогодення для досягнення цілей подальшої 
повоєнної розбудови України і розвитку 
громадянського суспільства надзвичайної ваги 
набувають питання підтримки інноваційних 
наукових досліджень і розробок.  

Важливе призначення у реалізації цієї місії 
належить освітянам та вченим, які, завдяки 
своїм спеціальним знанням і навичкам, а також 
титанічній праці, наполегливості та 

принциповості, сприяють утвердженню України на світовому ринку високих 
технологій. У силу цього, серцевиною цього випуску журналу є публікації 
присвячені проблемам теорії та практики права, економіки, педагогіки, які 
репрезентують конструктивні управлінські підходи до розв’язання проблем 
правотворення, публічного адміністрування, співвідношення навчання і 
розвитку.  

То ж, користуючись нагодою, вітаю всіх авторів і читачів нашого 
видання «Наука і техніка сьогодні» і зичу подальших наукових пошуків і 
здобутків, перемог і звершень.   

З повагою, 
директор Видавничої групи 
«Наукові перспективи»           Ірина Жукова 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ  

СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ 

Анотація.  У статті акцентується на важливості векторальної функції 
державних символів України; проведено аналіз встановленої українським 
законодавцем системи правового регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних з використанням державної символіки української держави. 
Автором виявлено ряд недоліків юридичної регламентації інституту 
державних символів України, котрі обумовлюють непослідовність судової 
практики у зазначеному питанні, а також ускладнюють правоохоронну 
діяльність; зроблено висновок про те, що чинні нормативно-правові акти, не 
охоплюють всього кола суспільних відносин, пов’язаних з інститутом державних 
символів в українській державі. За результатом дослідження, запропоновано 
шляхи удосконалення чинного законодавства (в тому числі, кримінального), 
зокрема, наголошено на необхідності прийняття Законів України 
«Про Державний Прапор України» та «Про державний Герб України»; 
підкреслюється важливість внесення доповнень до Закону України 
«Про Державний Гімн України»; пропонується визначити статтю 338 («Наруга 
над державними символами») чинного ККУ у новій, удосконаленій, редакції.   
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS RELATED 
TO THE USE OF THE STATE SYMBOLISM OF UKRAINE 

Abstract. The article focuses on the importance of the vector function of the 
state symbols of Ukraine; an analysis of the system of legal regulation of social 
relations established by the Ukrainian legislator related to the use of the state 
symbols of the Ukrainian state was carried out. The author identified a number of 
shortcomings in the legal regulation of the Institute of State Symbols of Ukraine, 
which cause the inconsistency of judicial practice in this matter, as well as 
complicate law enforcement activities; it was concluded that the current legal acts 
do not cover the entire range of social relations related to the institution of state 
symbols in the Ukrainian state. According to the results of the study, ways of 
improving the current legislation (including criminal law), in particular, the need to 
adopt the Laws of Ukraine "On the State Flag of Ukraine" and "On the State Coat 
of Arms of Ukraine" were emphasized; the importance of making additions to the 
Law of Ukraine "On the National Anthem of Ukraine" is emphasized; it is 
proposed to define Article 338 ("Insult of state symbols") of the current of criminal 
code of Ukraine in a new, improved version. 

Keywords: state symbols, State Anthem of Ukraine, State Emblem of 
Ukraine, State Flag of Ukraine, state, legal regulation, responsibility 

Постановка проблеми: розгортання повномасштабної збройної агресії 
Російської Федерації проти України від 24 лютого 2022 року загострило 
певний ряд питань соціально-політичного спрямування. Особливої 
актуалізації набула проблематика майбутнього української державності, 
природи її основ та принципів існування після Перемоги у згаданому 
збройному конфлікті.   

У науково-мислительских колах, в світлі нових обставин, знову було 
поставлено на розгляд питання, щодо способу суспільної організації 
майбутньої України; цивілізаційної архітектури українства, котра була б 
цікава світовій спільноті, набула б підтримки у останньої. 

Парадоксально, але відповідь на такого роду питання сформувалася 
доволі швидко: загальноприйнятим стало вважатися те, що Україна повинна 
стати основою до суспільства добра, справедливості, рівності і свободи; 
суспільства, де кожен найбільш вільним чином зможе накопичувати та 
витрачати соціальні ресурси, творчо реалізовувати свої уміння та навички; 
суспільства з належним рівнем політичного, економічного та соціального 
розвитку, супроводжуваного відповідною кількістю, темпом та амплітудою 
соціальних трансакцій.  

Причиною значного рівня загального визнання суспільством такої візії 
майбутнього для держави стало те, що ідеї, які лежать в її основі неабияк 
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тісно корелюються зі світоглядними установками українського народу, його 
колективними уявленнями (як свідомого так і безсвідомого характеру) щодо 
рівності, свободи, минулого та майбутнього, долі, правди, толерантності 
тощо.  

Останні елементи української суспільної свідомості найбільш чітко і 
лаконічно відобразилися у системі державних символів України. Так, 
наприклад, Державний Гімн України містить однозначні пропозиції щодо 
слави, волі, панування народу на своїй землі, братерства, радості…; пропонує 
орієнтир, світоглядну концепцію, яких треба прагнути при побудові України 
майбутнього. 

Попереднє свідчить про те, що державні символи мають серйозну 
векторальну (спрямовуючу) функцію: вони виступають не лише в ролі 
підтвердження факту існування державної організації, а й спрямовують 
суб’єктів соціальних взаємодій на досягнення бажаного образу держави: 
соціальної, демократичної, правової, вільної, славної, повноправної і 
поважної учасниці міжнародних відносин.  

Для того, щоб цей образ не було втрачено в ході його досягнення, 
державна символіка повинна перебувати під належним захистом, передусім 
правовим, адже, загальновідомо, що саме право, у більшості випадків,  виступає 
найбільш ефективним механізмом охорони загальновизнаних цінностей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового 
впорядкування інституту державних символів досліджували багато вчених, в 
тому числі Л. Какауліна, П. Стецюк, М. Харонюк, О. Кушніренко,    
Н. Шаптала, В. Мішегліна та багато інших. Правознавці у своїх працях 
неодноразово вказували на існуючі дефекти правового регулювання і 
пропонували шляхи їх вирішення (важливо, що кожен з таких шляхів 
характеризувався власним рядом переваг). Останнє, здавалося б, повинно 
виключити можливість прогалин чи недоліків у відповідних юридичних 
механізмах.  

Однак в Україні законодавство, що стосується використання державних 
символів характеризуються неповнотою, сповнене колізіями та недоліками 
правового регулювання.  

Вищевказане обумовлює актуальність (а чи то, навіть, гостру 
необхідність) вивчення підходів до юридичної регламентації поставленого 
питання, з метою формування пропозицій щодо подальшого їх 
вдосконалення.  

Таким чином, метою роботи є аналіз та узагальнення наукових знань, 
пов’язаних з питанням (проблемою) правового регулювання суспільних 
відносин, з приводу державної символіки України, а також вироблення 
пропозицій щодо удосконалення юридичних інструментів, що 
застосовуються для упорядкування вищеозначених відносин.  
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Виклад основного матеріалу: у загальному світлі, під поняттям 
«символіка» автори Словника української мови в 11 томах пропонують 
розуміти символи; сукупність символів. У свою чергу, останні, на 
впевненість діячів лінгвістичної науки, є художніми образами, що умовно 
відображають «яку-небудь думку, ідею, почуття і т. ін» [1]. 

Базуючись на такому підході до дефініювання, вчені-правознавці 
пропонують порівняно схожі визначення категорії «державних символів». 
Для прикладу, Г. Г. Арютюнян під попередньо згаданими розглядає 
встановлені Основним чи галузевим (З)законом «історично складені 
розпізнавальні знаки держави», сформовані, як правило, в ході її історичного 
розвитку [2]. 

П.Б. Стецюк пропонує розуміти державні символи як «вищі відзнаки 
держави», законодавчо об’єктивовані офіційні знаки чи звукові вираження, 
що лаконічно відображають одну чи декілька ідей соціально-політичного чи 
історичного характеру і є підтвердженням суверенної державності [3]. 

Беззаперечною перевагою дефініції, запропонованої Петром 
Богдановичем, є те, що вона відмічає функціональне призначення державної 
символіки, яке, власне, актуалізує написання даної роботи (див. Постановка 
проблеми). Вчений вказує не тільки на те, що вони є зовнішнім виявом 
державної влади, а й описує їх змістовно-векторальну природу (постановляє 
державні символи у світлі носіїв ідей суспільного характеру, серед яких, 
обов’язково, мають місце ідеї-бачення образу майбутнього). 

Відповідно до статті 20 Основного Закону України до системи 
державних символів української держави входять Державний Прапор 
України, Державний Герб України, а також Державний Гімн України [4]. 
Згідно з першим пунктом резолютивної частини рішення КСУ від 16 червня 
2011 року № 6-рп/2011, даний перелік є вичерпним, а отже може бути 
розширений (доповнений) лише шляхом внесення відповідних змін до 
Конституції України, за процедурою, що передбачена Розділом XIII [5]. 

У юридичній енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученко під 
категорією «державного прапора» пропонують розглядати «Полотнище 
одного або кількох кольорів, як правило, з певним зображенням, що 
відтворює одну або кілька ідей політичного характер» [6] 

Питання встановлення моделей правового регулювання суспільних 
відносин, пов’язаних з використанням державного прапора, на території 
України бере свій початок від часів Національно-визвольних змагань 1917-
1921 років. Так, наприклад, у Артикулі 5 Тимчасового основного закону 
ЗУНР від 13 листопада 1918 року визначалося, що «Державний прапор є 
синьо-жовтий» [7]. 

Сучасний законодавець, звичайно, здійснює дещо глибшу 
регламентацію даного роду відносин, при цьому, однак, не уникаючи ряду 
недоліків правового регулювання (про що – далі).  
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Відповідно до пункту другого статті 20 Конституції України, 
Державним Прапором України є стяг із двох рівновеликих горизонтальних 
смуг синього і жовтого кольорів. Пунктом шостим цієї ж статті Основного 
Закону встановлюється, що опис державних символів (зокрема Державного 
Прапора), а також порядок їх використання встановлюється на рівні закону, 
котрий приймається не менш як двома третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України [4].  

При цьому, на момент написання роботи ( II пол. серпня 2022 року) 
єдиного закону, що здійснював би уніфіковане юридичне регламентування 
суспільних відносин, пов’язаних з порядком використання Державного 
Прапора України не існує. Чинною є лише Постанова ВРУ від 28 січня 
1992 року №2067-ХІІ, котра характеризує згаданий державний символ 
наступним чином: «…Державним прапором України [є] національний 
прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох 
рівних за шириною горизонтально розташованих  смуг:  верхньої  -  синього 
кольору, нижньої -  жовтого  кольору,  із  співвідношенням  ширини прапора 
до його довжини 2:3» [8]. 

Такий стан речей, на погляд автора роботи, є протиріччям 
конституційному припису (грубим порушенням тексту Основного Закону). 
Річ в тім, що, як було встановлено попередньо, п.6. ст. 20 Конституції 
вимагає, щоб опис державних символів та порядок їх використання 
встановлювався Законом України. Відповідно до пункту 4 частини другої 
статті 92 Конституції України порядок використання і захисту державних 
символів встановлюється виключно законами України [4]. В той час як 
Постанова ВРУ є підзаконним нормативно-правовим актом, котрий, 
відповідно до загальноприйнятих уявлень науково-правової доктрини, не 
тотожний галузевим (звичайним) законам і має меншу юридичну силу, 
порівняно з останніми, адже знаходиться нижче в ієрархічній системі 
законодавства (у широкому розумінні даної категорії). 

Окрім того, викликає деякі питання лінгвістичний аспект Постанови. 
Залишається не зрозумілим, використання слова «прапор» з малої літери у 
термінологічній конструкції «Державний прапор України», в той час як в 
Конституції всі три слова пишуться з великої літери.  

Однак справедливо було б зазначити, що досить велика кількість 
аспектів, пов’язаних з використанням Державного Прапора Україна 
регулюються іншими нормативно-правовими актами, котрі спрямовані на 
врегулювання іншого роду суспільних відносин.  

Для прикладу, Законом України «Про місцеве самоврядування» у статті 
23 визначено, що Державний Прапор України піднімається на будинках, в 
яких відбувається функціонування місцевих рад та їх виконавчих 
комітетів [9].  
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Указом Президента України «Про День Державного Прапора України» 
встановлюється, що День Державного Прапора України повинен щорічно 
відзначатися 23 серпня та супроводжуватися комплексом урочистих заходів, 
в тому числі церемонією підняття Державного Прапору у населених пунктах, 
за участі визначних представників громадськості. Окрім того, в правовому 
акті пропонується органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям, а також громадським об’єднанням щорічно 
встановлювати Державний Прапор України у День Соборності України, День 
Конституції України, День Збройних Сил України та під час інших 
загальнодержавних заходів [10]. 

У свою чергу, Указ Президента України «Про Державний протокол та 
Церемоніал України» затверджує відповідне Положення, згідно зі змістом 
якого, існує ряд особливостей використання Державного Прапора в контексті 
організації міжнародних офіційних заходів. Наприклад, вказується, що 
Державний Прапор України підіймається під час зустрічі іноземної особи в 
аеропорту, а також вулицями міста Києва за маршрутом (зокрема, п.2, п.9 
ст.17). Почесна варта повинна вітати Державний Прапор уклоном голови 
(зокрема, п.20, ст.17). Прапорці України, наряду з прапорцями іноземної 
держави, котру представляє особа, встановлюються на головній машині 
(зокрема, п. 3 ст. 60) і.т.д. [11]. 

Поряд з цим, наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах України» пропонується встановлювати 
державні символи у урочистому та загальнодоступному місці. Крім того, 
згаданий правовий акт містить посилання на норми поводження з державним 
прапором, що визнані світовою спільнотою: заборону салютувати прапором, 
виставляти ушкоджений прапор, розміщувати на прапорі сторонні предмети. 
Державний прапор, відповідно до Рекомендацій, не повинен торкатися землі 
чи підлоги; зображення Державного прапора України забороняється 
використовувати на оголошеннях, рекламах, заставках тощо [12]. 

Також, важливо було б згадати, що особливий порядок використання 
Державного Прапора України встановлюється у Військово-Морських Силах 
Збройних Сил України (ВМС ЗСУ). Відповідно до Наказу Міністерства 
оборони України «Про затвердження Положення про корабельну службу у 
Військово-Морських силах Збройних сил України», Державний Прапор 
України повинен розміщуватися на кормовому флагштоку.  Визначається, що 
Державний Прапор української держави «підіймається на кораблях 
Військово-Морських  Сил:  перед початком бою;  у разі відвідування корабля 
Президентом  України,  Головою  Верховної  Ради  України, 
Прем'єр-міністром України;  за  розпорядженням командира з'єднання 
кораблів  на  відзначення  державних  свят   та   важливих   подій державного 
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та  військового значення;  а також під час перебування кораблів у 
територіальному морі (портах) іноземних держав - у  дні національних свят 
цих держав» і.т.д. [13]. 

Однак очевидним постає той факт, що даного роду юридична 
регламентація є досить розпорошеною і не може охоплювати всього кола 
суспільних відносин, що пов’язані з використанням Державного Прапора 
України (це означає, що правовий механізм, в ході регулювання вказаних 
соціальних взаємодій допускає прогалини, що за своєю сутністю абсолютно 
деструктивно). 

Саме тому, необхідним видається прийняття єдиного законодавчого 
акту, котрий вичерпно встановлював би основи правового режиму 
використання Державного Прапора України як атрибута «честі та гідності», 
права народу на існування (і, щонайголовніше, на формування бажаного 
образу) власної державності. 

На цьому вже наголошував Конституційний Суд України у своєму 
Рішенні від 16 червня 2011 року№ 6 рп/2011. Суд, у 4 абзаці Резолютивної 
частини вирішує  «Запропонувати   Верховній   Раді    України    законодавчо 
встановити   порядок   використання  державних  символів  України, зокрема 
Державного Прапора України» [5]. На жаль, дана пропозиція залишається 
актуальною (гостро необхідною) і нині.  

Поряд з цим, не варто допускати фанатизму під час модернізації 
механізму правового регулювання окресленого кола відносин. Для прикладу, 
не доречною вбачається пропозиція Т.М. Магац [14] здійснити офіційне 
(«узгоджене на загальнодержавному рівні») тлумачення державної символіки 
(зокрема, Державного Прапора України) оскільки це, об’єктивно не 
відповідає запитам українського суспільства, прагнучого відійти від суворої 
дисциплінарності.  

Іншим символом державності прийнято вважати герб. У наукових 
колах під державним гербом, зазвичай, пропонують розглядати як 
«...офіційний, відмітний знак, емблема держави, що зображується на бланках 
і печатках державних органів, на грошових знаках...» [15]. 

На території України, спроби юридичної регламентації відносин, 
пов’язаних з використанням та захистом державного герба, подібно до спроб 
з державним прапором, беруть свій початок з часів Української Центральної 
Ради. 12 лютого 1918 року Мала Рада (структурна одиниця УЦР) прийняла 
закон, згідно з положеннями якого гербом Української Народної Республіки 
приймався знак «Київської Держави часів Володимира Святого» [16]. 

Нині, відповідно до пункту 3 статті 20 Конституції України Державний 
Герб України поділяється на великий та малий [4]. Згідно з Постановою 
Верховної Ради України «Про Державний герб України» (що, знову ж таки, є 
порушенням конституційного припису, щодо регулювання даного роду 
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питання Законами України, а не підзаконними нормативно-правовими 
актами) малим Державним Гербом України є тризуб – Знак Княжої Держави 
Володимира Великого [17]. 

Даним актом ВРУ також встановлюється, що зображення Герба 
розміщується на «печатках органів державної влади і державного управління, 
грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, 
штампах,  

бланках державних установ» [17]. 
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні визначено, 

що місцеві ради повинні мати печатки, на котрих зображуються Державний 
Герб України, найменування Ради, рахунки в установах банків України [9]. 

Указ Президента України «Про Державний протокол та Церемоніал 
України» містить припис про те, що під час урочистого засідання у 
відповідно прикрашеній залі, окрім Державного Прапора України та Прапора 
Президента України, встановлюється також трибуна з Державним Гербом 
України [11]. 

Окрім того, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах України» передбачено, що Державний Герб 
розміщується обабіч Державного Прапора України у куточку державної 
символіки відповідного навчального закладу [12]. 

Малий Державний Герб України є головним елементом великого 
Державного Герба України. Досить довгий час зовнішній вигляд цього 
символу державності не було визначено. Вказувалося лише на те, що 
«Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого 
Державного Герба України та герба Війська Запорізького…». Відповідно до 
вимог Основного Закону, зовнішній вид та порядок використання 
Державного Герба повинен встановлюватися шляхом прийняття не менш як 
двома третинами депутатів від конституційного складу ВРУ відповідного 
акту законодавства [4]. 

Нині, в апараті Верховної Ради України зареєстрований (взятий за 
основу) нормопроект 5712 від 29.06.2021, запропонований Президентом 
України Зеленським Володимиром Олександровичем. Відповідно до його 
тексту великим Державним Гербом України є «…знак Княжої Держави 
Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, 
розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми 
бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення 
великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого 
намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев 
(герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею 
(герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих 



 

№ 11(11) 
   2022 

           17 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті 
колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі 
стилізованим листям пурпурово-золотого кольору» [18]. 

Поряд з цим, статтею 2 законопроекту встановлюється порядок 
використання великого Державного Герба України, яким, зокрема, 
забороняється використання цього символу державності у символіці 
політичних партій, рекламі (окрім соціальної щодо захисту державного 
суверенітету та територіальної цілісності України), у перевернутому вигляді, 
у спосіб, що виражає наругу над Гербом тощо [18]. 

Однак військові дії на території держави суттєво ускладнюють і 
темпорально віддалюють прийняття нормопроекту № 5712, а тому 
упорядкування юридичної регламентації зовнішнього вигляду та 
використання Державного Герба України залишається неабияк актуальним. 

Третім і останнім офіційно визначеним символом української 
державності є Державний Гімн України. Хотілося б відразу відзначити що 
ступінь юридичної регламентації суспільних відносин, з приводу Державного 
Гімну є дещо вищим, в порівнянні з символікою, що розглядалася 
попередньо, зокрема через те, що правове регулювання здійснюється на рівні 
Закону України.  

Під державним гімном видатний вчений В. Трембіцький пропонує 
розуміти пісню «що символізує всю націю, її державність, її історичне 
минуле, ідею її майбутнього...» [19]. 

Відповідно до Закону України «Про державний гімн України» 
Державним Гімном України є національний гімн на музику М. Вербицького 
із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського в одній з 
відомих редакції. Статтею 2 цього Закону встановлюється, що заходи 
загальнодержавного (церемоніального чи іншого роду) характеру 
розпочинаються і закінчуються виконанням Державного Гімну України [20]. 

При цьому не варто будувати ілюзій. Закон «Про Державний Гімн 
України» складається лише з чотирьох статей, а тому – невиправдано звужує 
сферу регулювання і потребує доопрацювання. 

З іншого боку, справедливо б було зазначити, що окремі питання, 
пов’язані з Державним Гімном України регулюються законами та іншими 
правовими актами, котрі призначені для упорядкування суміжних площин 
суспільних відносин. 

Для прикладу, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах України» встановлено, що текст 
Державного Гімну обов’язково повинен бути відображений у куточку 
державних символів закладу освіти; підняття Державного Прапора під час 
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урочистих заходів у навчальному закладі супроводжується звучанням 
Державного Гімну України [12].  

Указом Президента України «Про Державний протокол та Церемоніал 
України» вказується на те, що під час урочистостей, за участі іноземних 
гостей відбувається виконання (в тому числі військовим оркестром) Гімну 
держави, котру представляють гості, а також Державного Гімну України [11]. 

Однак варто визнати, що подібна розпорошеність правових приписів, 
що стосуються регламентації суспільних відносин, пов’язаних з 
використанням Державного Гімну України пропорційно знижує ефективність 
юридичних механізмів. Саме тому, необхідною вбачається нормотворча 
робота з доповнення, узгодження та удосконалення Закону України «Про 
державний Гімн України». 

Утвердження поважливого ставлення громадян до державних символів 
української держави відбувається шляхом встановлення конституційного 
обов’язку шанобливо ставитися до Державного Прапора, Герба та Гімну 
України, про що йдеться у статті 65 Основного Закону. 

Поряд з цим, Конституційний Суд України у пункті 3 Мотивувальної 
частини Рішення від 16 червня 2011 року № 6-рп/2011 зазначив, що держава 
не тільки визначає порядок використання державної символіки, а й створює 
«належну систему їх правового захисту, за якої забезпечується повага та 
гідне ставлення до державних символів» [5]. Проте варто відзначити, що у 
вирішенні даного питання законодавець також допускає ряд прогалин. 

Відповідно до частини першої статті 338 Кримінального кодексу 
України: «Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним 
Гербом України або Державним Гімном України — карається штрафом до 
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців або оформленням волі на строк до трьох років» [21]. 

При цьому, не зрозуміло, що саме варто розглядати під категорією 
наруги. Деякі погляди щодо цього містяться лише в науково-правовій 
доктрині, що засновується, у свою чергу, на судовій практиці та здоровому 
ґлузді, однак, вони не об’єктивовані законодавчим шляхом. 

Так, Міністерство юстиції, у своїй статті на офіційному веб-сайті, під 
наругою пропонує розглядати «грубе, образливе та глузливе ставлення, зле 
висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші 
члени суспільства ставляться з повагою» [22]. 

Характеризуючи форми наруги конкретно над державними символами 
вчені пропонують розглядати серед таких зрив прапора чи герба, їх знищення 
або пошкодження, скоєння цинічних дій, нанесення непристойних написів і 
малюнків, словесне осквернення, зле висміювання, умисне спотворення 
музики чи тексту гімну під час публічного виконання або шляхом публікації 
такого виконання у ЗМІ, соціальних мережах тощо. 
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Однак знову ж варто наголосити на тому, що відсутність нормативно-
правового розкриття змісту поняття «наруги», поряд з іншими недоліками 
чинного законодавства (у широкому розумінні даної категорії), що юридично 
впорядковує використання державних символів України, суттєво ускладнює 
кваліфікацію злочинів за статтею 338 Кримінального кодексу. 

Крім того, невиправданим здається те, що Кримінальний закон не 
стоїть на охороні національних кольорів, як це робить чинне Карне уложення 
ФРН у параграфі 90а: «Той, хто публічно, на зібранні чи шляхом 
розповсюдження матеріалів…здійснює наругу над державними кольорами, 
прапором, гербом чи гімном Федеративної Республіки Німеччина чи однієї з 
її Земель… карається позбавленням волі на строк до трьох років або 
штрафом» [23]. Такий підхід, на погляд автора, є правильним, адже 
очевидною неповагою до державного символу є те, коли кольорами 
державного прапору розфарбовують паркани, підсвічують площі. В 
останньому випадку виходить, що сотні людей топчуть символ державності, 
а це є абсолютно недопустимим. 

В контексті інтеграції України до європейського співтовариства, також 
абсолютно несправедливим є те, що Кримінальний кодекс України 
встановлює вище покарання за наругу над державною символікою України, в 
порівнянні з відповідними символами інших держав (п.2. ст. 338 визначено, 
що максимальна межа покарання у вигляді позбавлення волі за публічну 
наругу над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом 
іноземної держави становить два роки) [21]. 

Дискусійний характер містить і та умова, що прапор (герб) іноземної 
держави, на відміну від Державного Прапора України, повинен бути 
«офіційно встановленим», для того, щоб наруга над ним стала кримінальним 
правопорушенням. Складається абсурдне враження, що спалення, 
розтоптання, зривання…, неофіційно встановленого державного прапора 
(герба) іншої країни є менш суспільно-шкідливим (небезпечним) діянням; 
виражає менший ступінь наруги над державним символом; не так значно 
розпалює шовіністичні настрої, знижує авторитет України в очах 
міжнародної спільноти тощо… 

Поряд з цим, судова практика свідчить про те, що уніфіковане 
застосування припису статті 338 Кримінального кодексу України є дещо 
ускладненим, що обумовлюється складністю розуміння та відмежування 
предмета злочину. 

Так, наприклад, відповідно до вироку Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області від 24 грудня 2014 року по справі № 
138/3547/14-к, особу було притягнуто до кримінальної відповідальності на 
підставі статті 338 ККУ за те, що вона, перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння, зняла зі спини іншої особи полотнище жовто-блакитного кольору, 
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після чого кинула його до грубки та використовуючи запальничку, підпалила 
прапор, тим самим завдавши йому ушкоджень. Важливо тут звернути на те, 
що полотнище прапору України знаходилося у приватній власності та не 
було офіційно встановленим [24]. 

В іншому ж виппадку, згідно з вироком Корюківського районного суду 
Чернігівської області у справі № 1-6 за 2007 рік, особу було визнано 
невинуватою у вчиненні злочину, передбаченого диспозицією статті 338 
Кримінального кодексу, оскільки вона спрямовувала своє грубе, образливе 
ставлення (у формі ) на  прапори, що «були встановлені по вулиці й біля 
центральної площі як прикраси, а не як державний символ» [25]. 

Окрім того, досить велика кількість вчених, серед яких П.Б. Стецюк, 
наголошує на тому, що охоронний механізм державної символіки України не 
повинен обмежуватися суто кримінальною відповідальністю. Відсутність 
інших видів юридичної відповідальності за вчинення правопорушень у 
зазначеному колі відносин уповільнює процес приведення українського 
законодавства у відповідність європейським нормам та стандартам, а також 
створює колізійні ситуації під час правоохоронюваної діяльності. 

Зрозуміло, що такий стан речей є абсолютно незадовільним, адже 
суперечить принципам розумності, справедливості та передбачуваності 
права, а тому, маємо підстави зробити ряд висновків: 

1) юридична регламентація суспільних відносин, пов’язаних з
використанням державної символіки України здійснюється Законами 
України «Про Державний Гімн України», Постановами ВРУ «Про 
Державний прапор України» та «Про Державний герб України»; частково 
Указом Президента «Про Державний протокол та Церемоніал України», 
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в 
навчальних закладах України»… і характеризується рядом недоліків 
правового регулювання; 

2) чинні нормативно-правові акти, не охоплюють всього кола
суспільних відносин, пов’язаних з інститутом державної символіки. Існуючі 
нормативні приписи, що стосуються цього питання, розпорошені між 
правовими актами. Останнє створює ряд перешкод у нормальному 
провадженні судової, нормотворчої, управлінської та іншого роду діяльності, 
заважає громадянам вільно реалізовувати власні права та обов’язки; 

3) застосування статті 338 Кримінального кодексу України у чинній
редакції, з урахуванням вищезазначених недоліків – неефективно і породжує 
неузгодженість судової практики з вказаного питання, що за своєю сутністю, 
як уже неодноразово вказувалося, деструктивно; 

4) саме тому, з огляду на визначальну для майбутнього України
векторальну функцію державної символіки, пропонується: 
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4а) прийняти Закони України «Про Державний Прапор України» та 
«Про Державний Герб України», внести зміни до Закону України «Про 
Державний Гімн України», де здійснити детальний опис державної 
символіки; ґрунтовно регламентувати коло суспільних відносин, пов’язаних з 
використанням Прапора, Гімну та Герба (зокрема, під час створення 
офіційної документації, символіки органів місцевого самоврядування та 
навчальних закладів; при проведенні  церемоній і торжеств, ритуалів, 
відкриття пам’ятних споруд і знаків, відкриття і закриття урочистих зборів, 
присвячених державним святам України, мітингів, маршів і під час інших 
урочистих подій; при нанесенні зображення державних символів на повітряні 
та морські судна тощо).  

4б) шляхом внесення змін та доповнень до тексту статті 338 
Кримінального кодексу України, розкрити значення категорії «наруги над 
державними символами», а також уніфікувати міру юридичної 
відповідальності, передбачену санкцією згаданою статті, як для наруги над 
державними символами української держави, так і для наруги над державною 
символікою інших країн, не залежно від офіційності встановлення такої 
символіки. Для прикладу, це можна зробити у наступній формі: 

«Стаття 338 Публічна наруга над національними кольорами та 
державними символами України чи іноземних держав: 

Публічна наруга над національними кольорами України, Державним 
Прапором України, Державним Гербом України, Державним Гімном України 
або національними кольорами чи державними символами інших держав -  
карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 
шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років. 

Примітка. Під «наругою над національними кольорами та державними 
символами» варто розуміти грубе, зневажливе та образливе ставлення, дії, 
спрямовані на цинічне приниження загальновизнаних цінностей, закладених 
до національних кольорів та державних символів, шляхом зривання, 
підпалювання, топтання,  висміювання останніх, та вчинення інших дій, що 
відображаються зневажливе ставлення особи до національних кольорів та 
державних символів». 

4в) встановити адміністративну відповідальність за наругу над 
державними символами України та іноземних країн, шляхом внесення 
відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ 
ОСВІТИ ТА ОРГАНІВ МІЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Анотація. В Україні відбулося реформування місцевого 
самоврядування й територіальної організації влади відповідно Європейської 
Хартії місцевого самоврядування. Децентралізація повноважень передбачає 
втілення стратегічного курсу суспільства на посилення ролі громад у 
регулюванні суспільного життя та соціально-економічних умов сталого 
розвитку, переоцінки чинників локального розвитку. Зокрема, утвердження 
парадигми щодо закладів освіти. Так, як заклади освіти потребують 
пріоритетного значення, адже освіта є рушійною силою розбудови 
територіальних громад. 

Втілення в життя плідної взаємодії закладів освіти й територіальних 
громад, формування гармонійного й всеохоплюючого впливу всіх суб’єктів 
(здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків, органів влади, жителів 
громади, громадських об’єднань) на освітній процес громади, цілісного 
поєднання формальної та неформальної освіти щодо розбудови безпечного, 
ефективного освітнього середовища. 

Залучення закладів освіти до взаємодії з органами самоврядування до 
розробки проектів, сприятиме прийняття актів законодавства щодо 
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запровадження механізму прямого народовладдя, удосконалення правового 
регулювання процедур проведення загальних зборів громадян за місцем їх 
проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів 
самоорганізації населення, сприяйте правовим умовам широкого залучення 
населення до прийняття управлінських рішень органами місцевого 
самоврядування щодо розвитку закладів освіти й громади [1]. 

Реалізація кроків впусту України в Європейський Союз, становлення 
демократичного суспільства вимагає розвитку соціально активних громадян 
із високим рівнем громадянської культури. І хоча виховання й освіта 
розпочинаються ще в ранньому дитинстві, саме у процесі навчання в 
закладах освіти сприятиме формуванню надійного фундаменту ключових 
компетентностей для соціально-активної особистості. 

Формуючи принципи належного врядування, органи місцевого 
самоврядування мають бути відкритими, діяльність їх прозорою, а рішення 
стабільні та передбачувані для громади. Комунікація закладів освіти з 
громадою має відбуватися постійно, оскільки зворотний зв’язок є важливим 
важелем прийняття правильних рішень розвитку системи освіти. Питання 
освіти, перепрофілювання закладів освіти, формування мережі є дуже 
чутливими для громади. Тому прийняттю рішень має обов’язково передувати 
обговорення, інформаційні кампанії, громадські обговорення проектів 
рішень тощо [2, с. 6]. 

Ключові слова: заклади освіти, громади, місцеве самоврядування, 
децентралізація. 
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NORMATIVELY-LEGAL BASES of CO-OPERATION of 
ESTABLISHMENTS of EDUCATION AND ORGANS of  

МІЦЕВОГО of SELF-GOVERNMENT 

Abstract. In Ukraine, local self-government and territorial organization of 
power were reformed in accordance with the European Charter of Local Self-
Government. Decentralization of powers involves the implementation of the 
strategic course of society to strengthen the role of communities in regulating 
social life and socio-economic conditions of sustainable development, 
reassessment of the factors of local development. In particular, the establishment of 
a paradigm for educational institutions. Just as educational institutions need 
priority, because education is the driving force for the development of territorial 
communities. 

Implementation of fruitful interaction between educational institutions and 
territorial communities, formation of a harmonious and all-encompassing influence 
of all subjects (students of education, teaching staff, parents, authorities, residents 
of the community, public associations) on the educational process of the 
community, a holistic combination of formal and informal education on building a 
safe, effective educational environment. 

Involvement of educational institutions in cooperation with self-governing 
bodies in the development of projects will contribute to the adoption of legislative 
acts on the introduction of the mechanism of direct people's rule, improvement of 
the legal regulation of the procedures for holding general meetings of citizens at 
their place of residence and the establishment of additional guarantees for the 
activities of self-organization bodies of the population, contribute to the legal 
conditions for widespread involvement of the population in making management 
decisions by local self-government bodies regarding the development of 
educational institutions and the community [1]. 

The implementation of steps towards Ukraine's entry into the European 
Union, the formation of a democratic society requires the development of socially 
active citizens with a high level of civic culture. And although upbringing and 
education begin in early childhood, it is in the process of studying in educational 
institutions that will contribute to the formation of a reliable foundation of key 
competencies for a socially active personality. 

Forming the principles of good governance, local self-government bodies 
must be open, their activities transparent, and decisions stable and predictable for 
the community. Communication between educational institutions and the 
community should be ongoing, as feedback is an important lever for making the 
right decisions for the development of the education system. Issues of education, 
repurposing of educational institutions, formation of a network are very sensitive 
for the community. Therefore, decision-making must necessarily be preceded by 
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discussions, information campaigns, public discussions of draft decisions, 
etc. [2, p. 6]. 

Keywords: educational institutions, communities, local self-government, 
decentralization. 

Постановка проблеми. Від взаємодії закладів освіти з органами 
місцевого самоврядування залежитиме розвиток і становлення успішної 
особистості здобувачів освіти. На сьогодні, робота закладів освіти 
регламентується такими основними нормативно-правовими документами 
країни: Конституція України, Закони України: «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про дошкульну освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про громадські 
об'єднання», постанов Кабінету Міністрів України «Положення про опорний 
заклад освіти», «Положення про заклад дошкільної освіти», «Положення про 
ліцей», «Положення про позашкільний навчальний заклад» тощо. 

Відповідно до діючого законодавства, заклад освіти є юридичною 
особою, яка провадить освітню діяльність на певному рівні (або рівнях) 
освіти. Вона передбачає здобуття освіти у формальній і неформальній освіті. 
Заклад освіти стає інтелектуально-освітнім центром громади. Враховуючи 
потреби дітей і соціуму, заклад освіти має завдання впровадити в практику 
взаємодію з органами місцевого самоврядування, для вироблення ефективної 
моделі передачі знань, умінь, навичок і цінностей із мотивами та потребами 
особистості та вимогами соціокультурного оточення [3, с. 64]. 

Статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
до власних повноважень управління та забезпечення здобуття повної 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти у державних і комунальних закладах освіти, створення 
необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, 
трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, 
сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів освіти, дитячих, 
молодіжних та науково-просвітницьких громадських об’єднань, молодіжних 
центрів [4]. 

Основною метою закладів освіти є забезпечення цілісного розвитку 
дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом 
виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих 
навичок. Вона повинна забезпечувати всебічний розвиток, виховання і 
соціалізацію особистості, яка буде здатна до життя в суспільстві та 
цивілізованої взаємодії з природою, розбивати в собі прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готовою до свідомого 
життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 
громадянської активності [5]. 
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Пріоритетним завданням є те, що потрібно сформувати ефективну 
взаємодію закладів освіти та органів державної влади, органи місцевого 
самоврядування для реалізації формальної, неформальної та інформальної 
освіти дорослих, всеохоплюючого забезпечення прав і можливостей осіб з 
особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях 
освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей 
та інтересів не залежно від майнового походження, національності, 
вірування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними науковцями 
вивчалися основи становлення та розвитку регіональної освітньої системи, 
механізмів, особливостей її реалізації О. Антоновою, Л. Ващенко,    
М. Дарманський, Г. Єльникова, Л.Калініна, Р. Капченко, Б. Качур,   
Є. Красняков, П. Куделя, П. Кухарчук, М. Лалакулич, Т. Лукіна, А. Мазак, 
Ю. Мазур, І. Медведєв, В. Петров, Л. Пісоцька, Л. Полякова, Н.Протасова, та 
ін. Вагомим результатом цих досліджень є виділення структурно-
організаційного та змістовно-процесуального аспекту проблематики. 
Найменш дослідженим виявляється технологія взаємодії закладів освіти й 
органів місцевого самоврядування, їх наповненням змістовної складової 
категорії «територіальна громада» як тієї, що відображає сучасні світові 
тенденції відповідальності за функціювання закладів освіти.  

Є наукові праці, у яких вивчалася «регіональна освітня система» в 
різних аспектах механізмів управління, Н. Білик, П. Вірченко, Д. Новіков, 
А. Шевчук, Л. Юрчук та ін.. Що стосується взаємодії закладів освіти й 
органів місцевого самоврядування, то, на жаль не проводиться комплексного 
наукового вивчення змісту й сутності цієї категорії та не визначено її 
публічно-управлінський зміст. 

Стан нормативно-правового забезпечення освіти досліджували такі 
вчені, як О. Акімов, Б. Деревянко, Г. Єльникова, О. Красівький, І. Луценко, І. 
Лопушинський, Н. Максимчук, І. Михайлик, І. Мищак, М. Набок, Н. Шульга 
та ін. Вони вказують на існування проблем у національному освітньому 
законодавстві, які гальмують взаємозв’язок системи освіти й органі публічної 
влади. 

Мета статті – полягає у встановленні розбіжностей між наявним і 
бажаним рівнем нормативно-правового забезпечення взаємодії закладів 
освіти й органів місцевого самоврядування (та депутатів місцевих рад) та 
визначенні на цій основі механізмів у подоланні цих розбіжностей. 

Виклад основного матеріалу. Метою закладів освіти є утворення 
освітнього середовища здатного до всебічного розвитку особистості, 
інтелектуального, фізичного, соціального та духовного становлення дитини, 
здатної до самореалізації, саморозвитку і самовизначення через забезпечення 
реалізації її права на здобуття середньої освіти. 
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Це означає створення такої взаємодії закладів освіти й органів 
місцевого самоврядування, яка б сприяла освітньому процесу, у якому б 
суб’єкти освітнього процесу реалізували себе як суб’єкти свого життя, 
забезпечуючи при цьому формування фундаменту освіти, ключових 
компетентностей, реалізовуючи метод самоосвіти впродовж життя. 

Розглядаючи демографічний чинник у 90-х рр., під час якого був 
здійснений неконтрольований процес закриття навчальних закладів, що 
позначився на скороченні закладів освіти, зменшення середньої 
наповнюваності класів, збільшення кількості малокомплектних шкіл. 

Але виконавчі органи місцевого самоврядування, як і органи 
виконавчої влади, продовжували імітувати виконання чинного 
законодавства, яке не в повній мірі вирішувало проблеми в освіті. Сучасними 
чинниками які впливають на взаємодію закладів освіти й органів місцевого 
самоврядування залишаються екологічні, після Чорнобильська катастрофи. 
Велику частку видатків займає соціальний захист громадян, що 
постраждалих від Чорнобильської  катастрофи. 

Великим випробуванням і великою проблемою постає на сучасному 
етапі надання освітніх послуг на території окупованої Російською 
Федерацією, а на якій – ведуться військові дії. Наступним чинником, який є 
викликом для системи освіти це пандемія – епідемія світового рівня, 
викликана коронавірусною хворобою 2019 р. (COVID-19), у зв’язку з чим в 
Україні 11 березня 2020 р. було установлено карантин та заборонено 
відвідування закладів освіти її здобувачами [6]. 

Зазначимо, що Закон України «Про освіту», який є базовим освітнім 
законодавчим актом, встановлює нові процедурні норми, які раніше були 
відсутні в попередніх законах, а саме: 

 спрямованість освіти на всебічний розвиток людини;
 невтручання політичних партій і релігійних організацій в

освітній процес; 
 децентралізація управлінських функцій;
 запровадження багатоступеневої системи професійної

освіти; 
 диверсифікація фінансових джерел підтримки освіти;
 нормативний принцип встановлення середніх ставок

заробітної плати, посадових окладів педагогічних, науково-
педагогічних і наукових працівників тощо [5]. 

Розглянемо сферу нормативно-правового забезпечення функціонування 
та розвитку структурних компонентів освітньої системи. Відповідно до 
законодавства, стратегічними цілями освітньої політики є забезпечення 
доступу до якісної освіти, насамперед в дошкільній освіті, так як це стане 
можливим лише тоді, коли зникнуть черги до закладів дошкільної освіти. 
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Впровадження принципу рівного доступу та з метою організації 
інклюзивного навчання в досвіті було прийнято постанову уряду, яка 
дозволила дітям з особливими освітніми потребами відвідувати заклади 
освіти. 

Важливою епохою стає сьогодні наступність між дошкільною і 
початковою освітою, яка передбачає узгодження нормативно-правового 
забезпечення та залучення до філософії й змісту дошкільної освіти принципів 
«Нової української школи». Основними принципами, концепції є наступність 
освітніх програм, доступність здобуття освіти дітьми перед шкільного віку, 
компетентнісний підхід та ін. 

Розглядаючи зміни, які передбачені реформою НУШ, заначимо, що це 
вимагає обов’язкового здобуття для громадян країни повної загальної 
середньої освіти, яка має три рівні – початкову тривалістю 4 роки, базову 
середню тривалістю 5 років та профільну середню освіту тривалістю 3 роки 
що в цілому складає 12 років та підтверджує введення 12-річної школи за 
реформою [5; 7]. 

Із прийняттям в новій редакції Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» [8], у якому враховані концептуальні засади нової 
української школи та нововведення, які були закладені у базовому 
освітньому законі. 

Як наслідок, основні положення нової української школи знайшли своє 
втілення в розроблених державних стандартах початкової, базової середньої 
та повної загальної середньої освіти. 

Поряд з тим, враховуючи компетентнісний підхід, стало можливим 
упровадження в освітній процес електронних підручників – підручників 
нового покоління, які допомагають продовжувати освітній процес в умовах 
пандемії, в умовах війни. 

Дуже вчасно й актуально це на сучасному етапі реформування системи 
освіти, децентралізації органів управління системою освіти. Навчання в 
дистанційному режимі в зв’язку із запровадженням у 2020 р. вимушеного 
карантину по всій території країни з метою запобігання поширення 
коронавірусної інфекції, на сьогодні в 2022- 2023 році не втрачає своєї 
значимості для закладів освіти й органів місцевого самоврядування, які є 
засновниками цих закладів. 

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)», в якому 
булінг визначається як «діяння учасників освітнього процесу, які полягають у 
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві» та 
передбачено види відповідальності та покарання, відповідно до чого внесені 
зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме: 
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 тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 
строк від двадцяти до сорока годин; 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою 
або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: 

 тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх
замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим 
підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу 
(цькування) учасника освітнього процесу : 

 тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк 
до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку [9]. 

Актуальним стало нововведення в освітній сфері Служби освітнього 
омбудсмена, основним завданням якого є забезпечення права людини на 
здобуття якісної та доступної освіти, сприяння виконанню українського 
законодавства та виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо 
додержання прав людини на освіту, вжиття заходів для забезпечення 
належних умов для рівного доступу до здобуття освіти. 

На нашу думку, діалог між органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, завдяки концепції нової української школи 
створена Координаційну раду з питань взаємодії. І як досвід, з метою 
покращення управлінських рішень у освітній сфері на місцях створено веб-
ресурс, на якому зібрано базу найкращих практик з управління освітою в 
територіальних громадах та органах місцевого самоврядування [10, с. 141]. 

Повна загальна середня освіта, стала обов’язковою основною 
складовою безперервної освіти в Україні, що здобувається в інституційних 
або індивідуальних формах та спрямована на «всебічний розвиток, виховання 
і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності» [8]. 

Створення опорний заклад освіти, відповідно до базового освітнього 
закону, – це «заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії 
та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за 
потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку, а також забезпечений 
кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і 
навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні 
здобуття початкової та базової середньої освіти», а філія закладу освіти 
визначається як «територіально відокремлений структурний підрозділ 
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закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі 
положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на 
основі типового положення, що затверджується центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки» [5]. 

Як наслідок, опорний заклад освіти на сьогодні виступає центром 
концентрації ресурсів, необхідних для забезпечення доступу громадян до 
якісних освітніх послуг та задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, а 
філія може бути його структурним підрозділом та розташовуватися у зручній 
для дітей територіально-просторовій близькості. 

В Україні зростає кількість малокомплектних шкіл, через погіршення 
демографічної ситуації в Україні, утримання яких стає непосильним для 
місцевих бюджетів. Спостерігається нерівномірний розвиток мережі закладів 
освіти, який має специфічні особливості, виклики та загрози. Великою 
проблемою для всіх регіонів є старіння кадрів, а заклади освіти й органи 
місцевого самоврядування не можуть самостійно вирішити цю проблему, 
через відсутність фінансової спроможності. Дане питання потребує на 
державному рівні вирішення, щодо механізмів залучення молодих 
спеціалістів до роботи в закладах освіти які належать громадам. 

Про становлення мережі опорних закладів освіти та мережі 
інклюзивної і спеціальної освіти, що відбувається в рамках реалізації 
принципу рівного доступу до якісної освіти та в рамках реформи. 

Поряд з тим, є негативними тенденціями низька заробітна плата 
педагогічних працівників, наявність суттєвих територіальних відмінностей у 
наданні якісних освітніх послуг, низький рівень матеріально-технічного 
забезпечення, в тому числі недоступність мережі Інтернет для низки закладів 
освіти, передусім у сільській місцевості неготовність педагогічного 
персоналу, в тому числі й керівників, працювати в умовах автономії закладів 
освіти, невідповідність сучасним умовам системи підготовки та 
перепідготовки педагогічних працівників. 

Наступною складовою системи безперервної освіти в громадах, це є 
заклади освіти що спрямовують розвиток здібностей та обдарувань у 
здобувачів освіти, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 
професійному визначенні є позашкільна освіта, яка  здобувається у 
позаурочний та позанавчальний час у закладах позашкільної освіти. 

На нашу думку, сучасні тенденції до зменшення мережі закладів 
позашкільної освіти зумовлене, недостатнім фінансуванням а також не 
ефективне ведення політики з позашкільної освіти органами місцевого 
самоврядування. Про те, основна функція позашкільної освіти полягає у 
створенні додаткових можливостей для самовизначення, саморозвитку та 
самореалізації особистості, формування її моральних якостей, патріотичних 
почуттів та соціально-громадського досвіду, на жаль не до кінця усвідомлена 
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в органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади. 
Зберігаючи заклади позашкільної освіти, які стають в нагоді запобіганню 
соціальних ризиків таких як розповсюдження антисоціальних і девіантних 
проявів серед дітей (безпритульність, злочинність, ігрова комп’ютерна 
залежність та ін.) та погіршення стану здоров’я дітей. 

Висновки. Із проведеного дослідження, яке дає нам підстави для 
визначення нормативно-правових проблем, які існують у взаємодії закладів 
освіти й органами місцевого самоврядування є низький рівень фінансування 
освіти та, як наслідок, низький рівень заробітної плати працівників освіти, 
престижності професії, забезпеченості матеріально-технічної та науково-
методичної бази. 

Спостерігається низький рівень залучення батьків до співпраці 
закладами освіти, залучення їх планів розвитку, впровадження освітньої 
політики громади. Ще однією суттєвою проблемою, яка проявила себе саме 
під час карантину, це збільшення завантаженості на педагога, у тому числі й 
робота із здобувачами освіти з інклюзією. 

На думку, у визначенні проблем в розвитку публічного управління 
освітою як на національному рівні, так і на рівні регіонів, громад  не має 
принципових відмінностей.  

З огляду на те, що в умовах реформ на перший план виходять потреби 
формування компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування 
щодо сприянню розвитку закладів освіти, які належать територіальній 
громаді, яку вони представляють. 

Голови громад повинні зосередили свою діяльність на задоволенні 
освітніх потреб громадян в умовах війни, так як заклади освіти потребують 
якісно нових змін, націлених на вироблення інноваційних підходів до нових 
ключових компетентностей у здобувачів освіти.  

Також, вивчати міжнародний досвід у вирішенні локальних проблем 
закладів освіти та формування інноваційно-аналітичних здібностей в 
посадових осіб місцевого самоврядування, які б були спрямовані на 
виявлення пріоритетних напрямів розвитку громади та потреб різних 
соціальних груп населення. Зокрема: володіння різноманітними методиками 
щодо вирішення колективних проблем громади, уміння аналізувати та в 
короткий час приймати ефективні управлінські рішення, вміння 
застосовувати на практиці комунікативні здібності. 

У цьому аспекті посадові особи місцевого самоврядування повинні 
володіти лідерськими якостями, враховуючи при цьому інтереси всіх 
учасників публічної політики, знати та вміти застосовувати методи, форми 
співпраці органів влади з громадськими організаціями закладів освіти, 
враховуючи інтереси громади та кожного її мешканця.  
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ІННОВАЦІЙНА ЛЕКСИКА 
 В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 

 ЯК ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОГО ПРАВА 

Анотація. У статті розглянуто специфіку динаміки словникового 
складу сучасної української мови. Зокрема, увагу приділено змінам 
лексичного складу мови права. Встановлено, що перманентні перетворення в 
мові реалізовується передусім за допомогою екстралінгвальних (рівень 
суспільних потреб, зміна державного устрою,  реформи у вітчизняній 
правовій системі, науково-технічний прогрес, міжмовні контакти) та 
інтралінгвальних (системна організація мови, потужний мовний потенціал, 
внутрішні закони мовної системи) чинників. Еволюція мови відбувається 
шляхом взаємодії та взаємообумовленості зазначених факторів. 

 Визначено, що відповідним змінам у лексичній системі української 
мови слугувала поява нового нормативно-правового акта – Закону України 
«Про Національну поліцію», порівняно із Законом України «Про міліцію», 
який на сьогодні втратив чинність. З’ясовано, що досліджуваний мовний 
матеріал правового документа фіксує значну кількість неологізмів, які 
виникли в наслідок дериваційних процесів.  

Виявлено, що у межах інноваційних входжень, із огляду на лексико-
граматичну належність, найбільшу групу дериваційних утворень становлять 
іменники, меншою кількістю представлені прикметники, порівняно 
невеликою групою є дієслова. Аналіз показав, що для дериваційних 
репрезентантів у тексті Закону характерна  передусім продуктивність 
морфологічного способу. У межах морфологічного способу утворення нових 
лексичних одиниць виявлено активність суфіксації, основоскладання та 
словоскладання. 

З-поміж інноваційних входжень виокреслино лексико-семантичні групи. 
Зокрема, найбільшою серед іменників є група на позначення предметів, дій, 
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процесів, явищ, що пов’язані із діяльністю працівника поліції. Серед 
прикметників численною є група, що репрезентує лексеми із семантикою 
якостей предметів, явищ, що не лише пов’язані з професійною діяльністю 
працівника поліції, а й характеризують цю діяльність. У межах дієслів 
встановлено продуктивну групу, що об’єднує слова, які мають значення дії, 
пов’язаної з діяльністю, що мають виконувати органи Національної поліції, 
працівники поліції. 

  Ключові слова: мова права, розвиток мови, чинники змін у 
лексичному складі, неологізми, дериваційні інновації, способи 
словотворення, словотвірні типи. 
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INNOVATIVE VOCABULARY IN THE LAW OF UKRAINE 
"ON NATIONAL POLICE" AS A FORM OF REFLECTION  

OF MODERN LAW 

Abstract. The article examines the specifics of the dynamics of the 
vocabulary of the modern Ukrainian language. In particular, attention is paid to 
changes in the lexical composition of the language of law. It has been established 
that permanent transformations in the language are implemented primarily with the 
help of extralingual (level of social needs, change of the state system, reforms in 
the domestic legal system, scientific and technical progress, interlinguistic 
contacts) and intralingual (systemic organization of the language, powerful 
language potential, internal laws of the language system ) factors. The evolution of 
language occurs through the interaction and interdependence of these factors. 

It is determined that the corresponding changes in the lexical system of the 
Ukrainian language were the emergence of a new regulatory legal act – the Law of 
Ukraine "On the National Police", in comparison with the Law of Ukraine "On the 
Police", which ceased to be in force today. It was found that the studied language 
material of the legal document fixes a significant number of neologisms that have 
arisen as a result of derivational processes. 

It was revealed that within the framework of innovative occurrences, taking 
into account the lexical and grammatical affiliation, the largest group of 
derivational formations is nouns, adjectives are represented in a smaller number, 
verbs are a relatively small group. The analysis showed that the derivational 
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representatives in the text of the Law are characterized, first of all, by the 
productivity of the morphological method. Within the framework of the 
morphological method of formation of new lexical units, the activity of suffixation, 
word composition was revealed. 

Lexical-semantic groups are described among innovative occurrences. In 
particular, the largest among nouns is the group for the designation of objects, 
actions, processes, phenomena associated with the activities of a police officer. 
Among the adjectives, there is a large group representing lexemes with the 
semantics of the qualities of objects, phenomena that are not only associated with 
the professional activities of a police officer, but also characterize this activity. 
Within the verbs, a productive group is established that combines words that have 
the meaning of an action related to an activity that must be performed by the 
National Police bodies, police officers 

Keywords: the language of law, language development, factors of changes 
in the lexical composition, neologisms, derivational innovations, word formation 
methods, word formation types.

Постановка проблеми. Мовна система як спосіб відображення 
мінливості життя суспільства зазнає постійних змін, і її розвиток зумовлений 
безперервністю цих змін. Як наголошують дослідники, динамізм мови як її 
онтологічна ознака безпосередньо пов’язаний із її сутністю: «мова 
розвивається завдяки своїй природі, своєму призначенню – функціонувати в 
суспільстві, забезпечуючи його потреби в спілкуванні» [7, с. 9]. 

 Останні десятиліття характеризуються значними перетвореннями в 
соціумі: становлення й утвердження України як незалежної держави, зміни 
політичного устрою, демократизація суспільства, науково-технічний прогрес, 
розширення та модифікація сфер життєдіяльності людини, зміна орієнтирів 
цінностей та ін. Це, зі свого боку, слугувало потребу у нових словесних 
формах опису сучасних реалій та розширенні діапазону українського 
лексикону. Зміни в системі української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст., за 
словами науковців, «свідчать про мобілізацію мовних ресурсів для 
вираження ціннісних переорієнтацій та формування нової системи 
пріоритетів українського суспільства» [9, с. 9]. 

Явище змінності словникового складу супроводжує всі сфери 
діяльності людини. Сфера правової діяльності, як і будь-якого суспільного 
напряму,  завжди активно віддзеркалювала перетворення в мові. І на сьогодні 
це проявляється як ніколи діяльно, оскільки  «в основу генерування 
сучасного права покладено радикальні зміни його сутності на підставі 
суспільно-буттєвих гносеологічних, антропологічних та ціннісних вимірів 
права» [11, с. 32]. З огляду на те, що слово у юриспруденції  є 
основоположною одиницею для вираження правових приписів, і «мова як 
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найважливіший засіб правової комунікації, засіб правового пізнання та засіб 
передачі правової інформації у суспільстві»  [1] природно піддається різним 
перетворенням під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, –  закономірно, 
що зміни в словниковому складі сучасної української мови зумовлюють і 
зміни в оновленні лексики права. З іншого боку, різні перетворення у сфері 
права впливають на розвиток лексичної системи, породжуючи нові слова для 
називання інноваційних понять, фіксуючи їх у нормативних актах. Зазначене 
дає підстави говорити про  актуальність дослідження питання лексичних змін 
у правових текстах поряд з іншими важливими напрямами сучасної науки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 
функціонування нових мовних одиниць сучасної української літературної 
мови, зокрема в юридичному мовленні, у науковій доктрині висвітлено у 
працях таких дослідників, як Н. Артикуца, С. Гриценко, І. Гнатюк, 
В. Громовенко, Ю. Прадід, Л. Симоненко, О. Стишов, Л. Струганець, 
О. Тараненко, А. Токарська, Л. Томіленко, В. Широков, І. Царьова та ін. 
Однак відображення лінгвальних змін та процесів оновлення лексичного 
складу у тексті  Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року 
на сьогодні у наукових розвідках не репрезентовано. Тому на сьогодні є 
потреба у вивченні нових слів на матеріалі зазначеного вище Закону. 

Мета статті. У межах інноваційних одиниць проаналізувати 
дериваційні неологізми правового тесту. Мета роботи передбачила 
вирішення таких завдань: втановити екстралінгвальні (соціальні) та 
інтралінгвальні (власне мовні) чинники динаміки лексичної системи; 
визначити у межах лексико-граматичних класів словотворчий потенціал мови 
з огляду на появу інноваційної лексики; виявити активні способи 
словотворення дериваційних неологізмів; виокреслити продуктивні 
словотвірні типи та словотворчі форманти у кожному із граматичних класів; 
описати семантичну наповнюваність аналізованих інноваційних одиниць. 

Дослідження здійснено на матеріалі текстів Закону України «Про 
Національну поліцію» від 2 липня 2015 року [4] та Закону  України «Про 
міліцію» від 20 грудня 1990 року [3] у порівняльному аспекті щодо 
лексичного наповнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення питань мовної 
динаміки як перманентної властивості лексико-семантичної системи 
передусім пов'язане із визначенням відповідних чинників розвитку мови. 
Автори монографії «Лексика на перетині наукових парадигм» щодо цього 
стверджують: «Хоча лінгвальні зміни мають об’єктивний характер, вони не 
відбуваються спонтанно, оскільки завжди детерміновані певними 
факторами» [6, с. 21]. 

 Як відомо, чинники різного роду перетворень у мові поділяють на два 
види: екстралінгвальні (зовнішні) та інтралінгвальні (внутрішні). Позамовні 
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чинники, відображені у сучасних змінах суспільства, мотивують появу нових 
лексичних одиниць і водночас функціонування останніх у сферах, що 
послуговуються цими одиницями. Вочевидь, останнім часом міжмовні 
контакти слугували активному проникненню в мову-позичальника як 
запозиченої лексики, так і окремих іншомовних елементів для використання 
їх у процесі словотворення. Крім того, вагомим зовнішнім стимулом стали 
досягнення в різних галузях науки і техніки, розширення меж 
інформаційного пласту. Еволюційним процесам в мові сприяли також 
реформи державних інститутів, а також описи цих трансформацій у 
відповідних нормативних документах. 

Крім того, механізм розвитку мови пов'язаний і з внутрішніми 
чинниками. Саме в умовах зовнішнього порядку, зазначених вище, власний 
потенціал мови розбудовується і реалізовується у появі нових словесних 
знаків. Системний характер мови, закони, закладені в системі мови, наявний 
арсенал словотворчих засобів відіграють важливу роль у творенні нових слів. 
Саме перебування у відповідній взаємодії та взаємообумовленість факторів 
зовнішнього та внутрішнього характеру стимулюють інноваційні процеси в 
мові й запускають  механізм  її  розвитку [7, с. 12]. 

При дослідження змін у словниковому складі мови одним з основних 
понять є «неологізм». Цей лінгвістичний термін по-різному інтерпретують у 
наукових працях. Одне із універсальних визначень, яке узагальнює ознаки 
неологізму, представлено у енциклопедичному виданні: «слово, а також його 
окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на певному етапі її розвитку і 
новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні неологізми) або були 
вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора 
(стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми)» [5, с. 9]. У своєму 
дослідженні послуговуємося визначенням В. Коломієць, в основу якого 
покладено хронологічний принцип, а поняття «хронологічний (відносний) 
неологізм» розповсюджується  на всі нові явища в лексиці протягом певного 
відрізка часу. Тож неологізмами при вивченні інновацій вважаємо такі 
лексичні одиниці, що є новими в Законі України «Про Національну поліцію» 
від 2 липня 2015 року, порівняно з уже не чинним Законом України «Про 
міліцію» від 20 грудня 1990 року. Тобто до неологізмів відносимо лексичні 
одиниці, що виникли в українському лексиконі в період між створенням цих 
двох законів (25 років), або слова, які існували в мові, але з тих чи інших 
причин не були зафіксовані в Законі України «Про міліцію», проте на 
сьогодні наявні в лексичних засобах тексту Закону України «Про 
Національну поліцію». 

Сьогодні мова права в Україні, що обслуговує правову сферу, зазнає 
змін та трансформацій, у зв’язку з подіями, які відбуваються в державі та 
світі. А виникнення, фіксація і функціонування інноваційної лексики 
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правової галузі безпосередньо й першочергово залежить від тих нормативно-
правових актів, які впроваджуються у законодавчу систему. Крім того, 
функціонування правничих текстів, за твердженням сучасників, здатне до 
правового регулювання юридичних зв’язків, а підстави легітимності, 
закладені, власне, у мовних законах. [12, с. 104]. 

Розглянемо дериваційні неологізми, що виникли в наслідок взаємодії та 
взаємообумовленості зовнішніх та внутрішніх чинників і становлять 
найбільший пласт інноваційних входжень у тексті Закону України «Про 
Національну поліцію». 

Охарактеризуємо найпродуктивніші деривації серед представлених у 
досліджуваному нормативно-правовому акті неологізмів з огляду на лексико-
граматичний розподіл. 

Серед словотворчих неологізмів іменникові утворення становлять 
найбільшу групу. Аналіз показав, що для інноваційних репрезентантів у тексті 
Закону характерна  передусім продуктивність морфологічного способу. У 
межах морфологічного способу творення нових іменникових лексичних 
одиниць виявлено активність суфіксації, основоскладання та словоскладання, а 
також менша активність визначена лексико-семантичного способу. 

Проаналізуємо зазначені способи виникнення іменникових одиниць, з 
огляду на їх дериваційні особливості. Найактивніше демонструє свою 
продуктивність, і це закономірно,  суфіксальний спосіб творення. 

Найбільшу групу неологізмів, що утворилися у процесі суфіксації, 
становлять  інноваційні іменники із словотворчим формантом –ість- на 
позначення абстрактних назв, у випадку якого активність характерна як для 
іншомовних, так і для власне українських основ. Цю групу субстантивів 
ілюструють такі одиниці: відкритість, ефективність, нейтральність,
прозорість, спрямованість. 

Ще одну групу нових іменників, модель творення яких є типовою для 
сучасної української деривації, представляють слова, що виникли 
суфіксальним способом за допомогою морфеми –ацій-(я), на позначення 
назви дії. Текст Закону України «Про Національну поліцію» демонструє такі 
приклади: ідентифікація, координація, фіксація, де твірні основи –
іншомовного походження. 

Розширення меж лексичного складу в мові досліджуваного Закону 
відбулося також за допомогою слововорчого елемента –нн-(я). Ця група 
інновацій представлена віддієслівними  іменниками, що виникли на основі 
власне українських твірних основ: дотримання, заохочення, піклування,
притягнення. 

Активність у творенні нових іменників проявив формант 
словотворення –ій-(а). У такий спосіб від іншомовних слів утворені такі 
інноваційні лексичні одиниці, як комісія, поліція. 
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Суфіксальний спосіб творення іменникових дериватів характеризується 
наявністю такої морфеми, що вказує на прикметникове походження 
лексичної одиниці і означає збірне поняття. Суфікс -ств-(о) слугував появі 
слова партнерство, мотивованого відповідною основою,  і яке  нині 
репрезентовано в новому Законі. 

Крім способу суфіксації, продуктивним у творенні іменників виявлено 
складний спосіб, у межах якого основоскладання та словоскладання є 
активними з-поміж досліджуваних неологізмів. 

Так, у тексті Закону України «Про Національну поліцію» групу 
неологізмів складають такі одиниці, утворені шляхом поєднання двох основ. 
Закон демонструє нам такі приклади: однострій, радіообладнання, поліграф. 
Важливо зазначити, що основоскладання в тексті характерне як для 
поєднання двох власне українських основ (однострій), так і для іншомовних 
(поліграф), а також у складі якого одна основа іншомовного походження, а 
інша – власне українська (радіообладнання). 

Складні іменники виникли також в наслідок способу словоскладання, 
результатом якого є такі дериваційні одиниці, репрезентовані в Законі, як 
прем’єр-міністр, веб-портал (за новим Українським правописом 2019 року – 
вебпортал). На відмінку від основоскладання, словоскладання слугувало 
меншій, хоча також продуктивній, групі новотворів. 

У межах іменникових інновацій в Законі зустрічаємо також поодинокі 
випадки лексико-семантичного способу. Так, аналізований текст фіксує 
одиниці, що виникли шляхом переходу з однієї частини мови до іншої. 
Власне, перехід з прикметника до іменника (субстантивація) характерний для 
такого неологізму, як поліцейський. 

Досліджуваний мовний матеріал показав, що група прикметникових 
дериватів у Законі України «Про Національну поліцію» після іменників-
інновацій займає друге місце за кількістю вживання серед неологізмів. У 
межах морфологічного способу творення нових прикметників значну роль 
відіграли суфіксація, префіксація та основоскладання. 

У процесі деривації суфіксальним способом найпродуктивнішим 
виявився словотворчий формант -н-(ий), за допомогою якого  утворено якісні 
і відносні прикметники від іменникових основ (в основному іншомовного 
походження). Закон ілюструє такі приклади: пріоритетний, патрульний, 
радіаційний, штатний. 

Продуктивність у творенні інноваційних прикметників виявлено і у 
словотворчих формантів -ичн-(ий) та -ічн-(ий). Суфікс -ичн-(ий) у 
переважно приєднаний до основ іншомовного походження. Це, власне, 
можна побачити на прикладі таких дериватів: аналітичний, економічний. 
Зазначена тенденція у межах новотворів прослідковується і в словах, що 
виникли за допомогою морфеми -ічн-(ий): етнічний, стратегічний. 



 № 11(11) 
 2022 

 44 

Менш продуктивним у творенні прикметникових неологізмів виявлено 
суфікс -ськ-(ий). Основи іншомовного походження у такий спосіб слугували 
появі нових прикметників: європейський, поліцейський. 

Варто сказати й про роль у творенні прикметникових інновацій 
словотворчого форманта -ивн-(ий). Названий суфікс застосовується при 
поєднанні основ іншомовного походження з твердою основою: ефективний,  
а також для творення прикметників з м'яким приголосним в кінці 
словотвірної основи: превентивний. 

Найменш продуктивною у творенні дериваційних прикметникових 
інновацій  у тексті Закону виявлено морфему -альн-(ий). Так, як приклад, у 
творенні віддієслівного прикметника, що означає активну дійову 
властивость, використовується морфема -альн-(ий): функціональний. 

Мала словотвірна  продуктивність характерна й для словотворчого 
форманта –ев- (ий). За допомогою цього суфікса утворена така одиниця, як 
поверхневий. 

Префіксальний спосіб творення поряд із суфіксацією визначено 
активним. Словотворчими засобами у творенні нових слів виявилася низка 
запопозичених префіксоїдів: біо-, мікро-, мульти, радіо- соціо-. Ці елементи 
слугували виникненню лексичних інновацій, що розширили межі 
прикметникової групи: біометричний, біологічний, мікрохвильовий, 
мультимедійний, радіочастотний,  радіоактивний, соціологічний. 

Значна кількість прикметникових інновацій з’явилася шляхом 
основоскладання. У такий спосіб утворені складні прикметники  (двоскладові 
одиниці), які у своїй будові мають як запозичені основи, так і власне 
українські елементи: електрошоковий, кольорографічний, цілодобовий. 

При цьому варто також сказати, що слово психофізіологічний утворене 
за допомогою трьох частин, на відміну від інших вищезазначених 
двоскладових досліджуваних прикметників. Усі компоненти названої 
одиниці становлять іншомовне походження. 

Порівняно з іменними частинами мови дієслівні новотвори в Законі 
займають меншу кількість у групі інноваційних входжень. 
Найпродуктивнішим у творенні  дериваційних дієслівних неологізмів, як і в 
проаналізованих вище іменникових та прикметникових утвореннях, 
визначено морфологічний спосіб, у межах якого активність проявив 
суфіксальний спосіб, меншою дієвістю характеризуються префіксально-
суфіксальний та префіксально-суфіксально-постфіксальний способи 
творення. 

Найбільш частотнішу групу інноваційних одиниць, які виникли 
внаслідок суфіксації, становлять деривати дієслів іменникового походження. Так, 
найбільш помітною є активність словотвірного типу з суфіксом -ува-(ти), 
належного до власне українських засобів творення. Досліджуваний Закон 
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«Про Національну поліцію» фіксує такі лексичні одиниці, утворені в такий 
спосіб: ініціювати, інформувати, координувати. 

Увагу привертає також дієслівна інноваційна одиниця 
реорганізовувати, утворена за допомогою префіксальної морфеми 
іншомовного походження ре-, що позначає або зворотну, або ж повторювану 
дію,  і суфікса -ува--(ти), що, зі свого боку, свідчить про префіксально-
суфіксальний спосіб творення нового слова. 

У творенні дієслівного неологізму дислокуватися також задіяний не 
один словотворчий елемент. Зазначений дериват утворений за допомогою 
трьох формантів: шляхом додавання до твірної основи префікса дис-, що 
означає зворотність дії,  суфікса -ува- та  постфікса -ся. Таким чином, 
аналізований неологізм утворений префіксально-суфіксально-
постфіксальним способом, що є розповсюдженим в словотворі дієслів 
української мови. 

Варто зауважити, що більшість аналізованих неологізмів – слова 
іншомовного походження (твірні основи є переважно елементами, 
запозиченими з інших мов), що свідчить про загальномовну тенденцію до 
входження в словник сучасного мовця запозиченої лексики у зв’язку із 
активізацією міжмовних контактів. Проте треба зазначити, що ця лексика у 
процесі деривації адаптується до мови-позичальника, набуваючи власних рис 
при використанні у творенні нового слова відповідних формантів. 

Як бачимо, різноманіття словотвірних способів та багатство 
словотворчих формантів у процесі деривації досліджуваної лексики 
правового тексту яскраво демонструє природний стрімкий розвиток 
лексичної системи української мови. 

Окрему увагу в дослідженні привертає семантичне наповнення 
новотворів тексту Закону України «Про Національну поліцію». Розподіл за 
лексико-семантичними групами показав: іменникові і прикметникові 
утворення характеризуються значеннєвою неоднорідністю, дієслівні 
інновації об’єднані однією семантичною  групою. 

Розглянемо лексико-семантичні групи інноваційних одиниць кожного 
із лексико-граматичних класів. 

У межах аналізованих іменників до найбільш уживаної групи 
відносяться неологізми на позначення предметів, пов’язаних із діяльністю 
поліцейського, та понять, що відображають діяльність працівника поліції: 
ефективність, ідентифікація, координація, критерій, однострій, 
партнерство та ін. Іншу групу іменникових інновацій репрезентують 
лексичні одиниці зі значенням особи за видом її діяльності, посади, а також 
назви професійних об'єднань (угрупувань): комісія,  поліцейський, прем’єр-
міністр та ін. Наступну групу за кількістю становлять неологізми, що 
з’явилися у зв’язку з розвитком сучасних технологій та появою Інтернету. У 
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межах цієї групи текст Закону демонструє такі одиниці: веб-портал (за 
новим Українським правописом 2019 року – вебпортал), поліграф, 
радіообладнання та ін. 

Щодо прикметникової семантики однією з найбільших груп є та, що 
об’єднує нові слова на позначення якостей предметів, явищ, що не тільки 
безпосередньо пов’язані з діяльністю працівника поліції, а й, власне, 
характеризують цю діяльність: ефективний, патрульний,  поліцейський 
превентивний,  стратегічний, штатний та ін.  До іншої, не менш кількісної 
групи прикметників, належать такі, що позначають характеристики, ознаки 
дій, предметів та явищ, виходячи з нових, високотехнологічних реалій та 
інших наукових досягнень суспільства:  біометричний,  електрошоковий, 
мікрохвильовий, мультимедійний,  радіочастотний та ін. Серед дериваційних 
неологізмів-прикметників наявні лексичні одиниці на позначення якостей, 
пов’язаних з суспільством, його діяльністю на сучасному етапі його 
розвитку: аналітичний, економічний, етнічний,  європейський, соціологічний. 
та ін.  Окремою групою виступають неологізми, що безпосередньо описують, 
характеризують час виконання, або термін дії явища, а деякі з них 
визначають першочерговість виконання дії: нагальний, цілодобовий, 
безперервний, пріоритетний та ін. 

Усі дієслівні неологізми в тексті Закону безпосередньо пов’язані з 
діями, яку мають виконувати органи Національної поліції, працівники 
поліції, або ж такі дії застосовуються до них: дислокуватися, 
ідентифікувати, ініціювати, інформувати,  координувати, що, зі свого боку, 
свідчить про однорідність значеннєвого наповнення дієслів. 

Висновки. Аналіз мовного матеріалу нормативно-правового акта 
Закону України «Про Національну поліцію» щодо інноваційної лексики 
дозволив зробити такі висновки: на сьогодні спостерігаємо стрімку динаміку 
в мові правової сфери. Це спричинено взаємодією і взаємообумовленістю 
соціальних і власне мовних стимулів розвитку українського лексикону. З 
огляду на лексико-граматичну належність новотворів визначено, що 
найбільша кількість неологізмів представлена іменниками, менша – 
прикметниками, дієслова становлять порівняно невелику групу інновацій. 
Виявлено, що для інноваційних одиниць усіх частин мови активним є 
морфологічний спосіб творення, у межах якого найбільш продуктивними 
встановлено суфіксацію, основоскладання та словоскладання. Крім того, 
дослідження динамічних процесів у мові права показало, що функціонування 
лексичних одиниць у юридичному мовленні, зокрема в правових текстах, має 
двобічний взаємообумовлений характер: з одного боку, сфера правової 
діяльності породжує нові об’єкти називання, що поповнюють словник 
сучасної української мови, з іншого – активно використовує як нову лексику, 
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яка з’являється  в мовній системі, так і ту, яка вже функціонувала до сьогодні 
в мові. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо передусім у виявленні 
семантичної та синтаксичної валентності інноваційних дериватів, а також 
аналізі  функціонування нових лексичних одиниць у правових текстах. 
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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ 
ОСІБ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Анотація. Встановлено особливості припинення юридичних осіб в 
сучасних умовах в Україні, та актуальну проблематику, з якою стикаються 
засновники та ліквідатори (ліквідаційна комісія) під час ліквідації 
підприємств. Розглянуто визначені положеннями чинного законодавства 
України способи ліквідації юридичної особи. Окреслено проблематику 
припинення юридичних осіб шляхом їх ліквідації. Змодельовано ідеальний 
сценарій припинення юридичної особи за рішенням учасників чи 
уповноваженого органу такого підприємства. Конкретизовано алгоритм 
ліквідації юридичної особи згідно положенням статті 111 ЦК України і 
узагальнено перелік дій, які повинна вчинити ліквідаційна комісія задля 
проведення ліквідації юридичної особи за рішенням засновника. Визначено 
потенційні перешкоди, які унеможливлюють завершення ліквідаційної 
процедури юридичної особи, причини їх виникнення, можливі шляхи їх 
подолання. Надано характеристику процесу припинення повноважень 
керівника юридичної особи, що ліквідується, досліджено проблематику його 
звільнення з посади у разі бездіяльності засновника, сформульовано 
потенційні шляхи вирішення наявних проблем. Запропоновано внесення змін 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, які б 
передбачили особливий правовий механізм вирішення певних правових 
колізій. Охарактеризовано проблематику доступу підприємств, що 
перебувають в скрутному фінансовому становищі, до судових процедур, 
передбачених Кодексом України з процедур банкрутства від 18.10.2018 
№ 2597-VIII. Сформульовані рекомендації щодо необхідності повернення до 
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Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII 
спеціального механізму припинення юридичних осіб, які перебувають в 
ліквідаційній процедурі за рішенням засновника, який передбачався Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ.  

Ключові слова: ліквідація, юридична особа, припинення, банкрутство, 
рішення суду. 
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL ENTITIES LIQUIDATION 
IN MODERN UKRAINE 

Abstract. The peculiarities, trends and topical issues of liquidation of legal 
entities in modern Ukraine and problems with which founders and liquidator 
(liquidation committee) face, are established. Four main ways of liquidation of a 
legal entity according to the legislation are considered. The reasons for not 
bringing the legal entity to the actual liquidation have been established. The ideal 
scenario of termination of a legal entity by the decision of the participants or the 
authorized body of such an enterprise is modeled. The algorithm of liquidation of a 
legal entity in accordance with the provisions of Article 111 of the Civil Code of 
Ukraine is specified and the list of actions to be taken by the liquidation 
commission is generalized. Problems have been identified that may actually 
prevent the closure of the enterprise, causes of their occurrence and ways of 
solving them are established. The termination of powers of the head of the 
enterprise is characterized, problems of that process in result of inaction of the 
founders of legal entity were researched and ways of overcoming that problems are 
formulated. It is proposed to amend the Law of Ukraine "On State Registration of 
Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations" of 15.05.2003 № 
755-IV, which would provide a special legal mechanism for resolving certain legal
conflicts, It is substantiated that the issue of the availability of bankruptcy
proceedings for legal entities that are in a state of permanent insolvency and which
cannot be terminated by the decision of the founder should be resolved at the
legislative level. It is argued that the implementation of the special mechanism of
bankruptcy of debtors liquidated by the owner, which was provided by the
Bankruptcy Law, to the Bankruptcy Code of Ukraine is necessary to resolve legal
conflicts and insurmountable obstacles that arise when terminating enterprises by
the founders.



 

№ 11(11) 
   2022 

           51 

Keywords: liquidation, legal entity, termination, bankruptcy, court decision. 

Постановка проблеми. Економічна та політична ситуація в Україні, 
загострені воєнними діями та наслідками глобальної пандемії, призвели до 
збільшення кількості випадків банкрутства суб’єктів господарської 
діяльності, частина з яких завершується їх ліквідацією. І хоча ця обставина 
для сучасного бізнесу не нова, проте, її процесуальні аспекти з року в рік 
зазнають змін, які важко прослідкувати на науково-методологічному рівні, 
без застосування знань практичних особливостей цієї процедури.  

Важливим завданням під час ліквідації юридичних осіб повсякчас 
залишається досягнення успіху у намаганні максимально задовольнити 
інтереси усіх категорій стейкхолдерів. Зазвичай, це неможливо через 
обмеженість ресурсів особи, що ліквідується, адже причиною цього факту 
найчастіше є якраз таки критична втрата платоспроможності та фінансової 
стійкості. Крім того, у процесі ліквідації з’являються додаткові витрати, 
пов’язані із згортанням господарської діяльності. Однак, знання деяких 
особливостей та правильного алгоритму розв’язання ситуацій з ліквідацією 
юридичних осіб дають змогу забезпечити максимальну ефективність і 
мінімальні витрати у цьому непростому процесі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій площині 
проблематика ліквідації юридичних осіб розглядалась багатьма науковцями, і 
продовжує залишатися у фокусі уваги дослідників. Так, Гнатів О. М. вивчає 
поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за 
цивільним законодавством України [1], а також визначає стадії ліквідації 
юридичних осіб [2] та конкретизує цивільно-правові аспекти ліквідації 
юридичних осіб за вироком суду [3]; Дорошенко Л. вивчає стан та 
перспективи розвитку законодавства про ліквідацію юридичної особи [4], 
Жеков Д. В. звертається до питання про підстави ліквідації юридичної особи 
та їх класифікації [5], Макаревич О. досліджує історичний розвиток 
законодавства України у сфері ліквідації юридичних осіб [6], Петров Є. В. 
аналізує окремі питання ліквідації юридичних осіб [7], Придатко С. А. 
виявляє вплив припинення юридичної особи – боржника на існування 
зобов'язання поручителя [8], Сурженко О. А. уточнює майнові права 
кредиторів юридичної особи, яка перебуває в процесі припинення [9], 
Труфанова Ю. В. висвітлює окремі питання припинення договору найму у 
зв’язку з ліквідацією юридичної особи в процесі банкрутства [10], Швець О. В. 
цікавиться правовою природою процедури ліквідації юридичної особи [11]. 
Водночас, законодавчі новели та нові обставини економічної дійсності не 
дають окресленій тематиці втратити свою актуальність. 

Метою статті є встановлення особливостей процедурних аспектів 
ліквідації юридичних осіб в сучасній Україні і конкретизація алгоритму 
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проведення різних способів ліквідації юридичної особи із моделюванням 
ідеального сценарію припинення юридичної особи за рішенням учасників чи 
уповноваженого органу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до положень частини 1, 3 
статті 110 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV (в 
редакції від 07.05.2022) (надалі – «ЦК України»), виділено чотири основних 
способи ліквідації юридичної особи, зокрема: 

1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи,
уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із 
закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням 
мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених 
установчими документами; 

2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені
при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника 
юридичної особи або відповідного органу державної влади; 

3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках,
встановлених законом, ‒ за позовом відповідного органу державної влади. 

4) у зв'язку із неплатоспроможністю юридичної особи – за заявою
ініціюючого кредитора через застосування судових процедур банкрутства, 
передбачених положеннями Кодексу України з процедур банкрутства. 

Найпоширенішими способами ліквідації юридичних осіб являються ті, 
що передбачені пунктами 1 та 4, вказаними вище, а саме – за рішенням 
учасників, або відповідного уповноваженого органу юридичної особи, або 
через застосування судових процедур банкрутства. 

Разом із тим, досить часто в практиці можна зустріти юридичних осіб, 
які перебувають в стані припинення за рішенням учасників такої юридичної 
особи, або уповноваженого органу, які так і не досягають кінцевої мети 
ліквідаційної процедури – фактичного припинення юридичної особи та 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення 
юридичної особи. 

Причини для недоведення юридичної особи до фактичної ліквідації 
можуть бути різні, але виокремимо декілька причин, які зустрічались автору 
в практичній діяльності, які унеможливлюють припинення юридичної особи 
у будь-який із способів, передбачених статтею 110 ЦК України. 

Перед цим необхідно змоделювати ідеальний сценарій припинення 
юридичної особи за рішенням учасників чи уповноваженого органу такого 
підприємства, коли сформована ліквідаційна комісія зі складу посадових осіб 
такої юридичної особи, ліквідація проводиться за місцезнаходженням 
юридичної особи, за наявності фінансово-господарської документації та 
установчих документів, за наявності можливості проведення інвентаризації 
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майна та активів юридичної особи, що ліквідується, та відсутності порушень 
податкового законодавства, які можуть бути виявлені відповідним 
територіальним управлінням Державної податкової служби в процесі 
ліквідації підприємства. 

Так, існує підприємство Х., розташоване умовно в місті Харкові, яке 
здійснює діяльність щодо роздрібної торгівлі одягом для дорослих. 
Організаційно-правова форма юридичної особи – приватне підприємство. Це 
приватне підприємство має керівника, бухгалтера, двох працівників та 
відповідно одного засновника (учасника) цього підприємства, яким прийнято 
рішення про його ліквідацію.  

Власне алгоритм ліквідації юридичної особи передбачено 
положеннями статті 111 ЦК України, де зазначено перелік дій, які повинна 
вчинити ліквідаційна комісія. 

До цього алгоритму входить в тому числі: 
‒ повідомлення усіх дебіторів (боржників) підприємства про його 

ліквідацію та необхідність повернення заборгованості;  
‒ повідомлення усіх кредиторів про ліквідацію юридичної особи, 

що тягне за собою виникнення у них можливості пред'явлення своїх 
кредиторських вимог до підприємства, що ліквідується, які, за умов їх 
прийняття, мають бути погашені юридичною особою, що ліквідується; 

‒ виявлення дочірніх підприємств, філій, наявність корпоративних 
прав в інших юридичних особах, та повідомлення про них органу, який 
прийняв рішення про припинення підприємства, та відповідно вжиття заходів 
для їх припинення; 

‒ необхідність закриття усіх банківських рахунків підприємства, 
що ліквідується, окрім одного, що буде використовуватись для розрахунків із 
кредиторами; 

‒ звільнення працівників юридичної особи, що ліквідується, в 
порядку, передбаченому положеннями законодавства про працевлаштування; 

‒ інвентаризація майна юридичної особи, що ліквідується; 
‒ документи дозвільного характеру та печатки підлягають 

поверненню органам, що їх видали; 
‒ проведення податкових перевірок, з метою встановлення факту 

наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів, що 
являється обов'язковою передумовою для припинення юридичної особи; 

‒ погашення кредиторських вимог; 
‒ подання до архіву документів юридичної особи, що підлягають 

зберіганню в архіві; 
‒ подання ліквідаційного балансу органу, що прийняв рішення про 

припинення юридичної особи, що тягне за собою звернення ліквідаційної 
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комісії, за умови затвердження такого звіту та балансу, до державного 
реєстратора із заявою про припинення юридичної особи. 

Таким чином, вбачається, що статтею 111 ЦК України встановлюється 
детальний перелік дій, які повинна вчинити ліквідаційна комісія задля 
завершення ліквідаційної процедури та припинення юридичної особи, а тому 
за ідеальних умов, вищевказане підприємство Х має можливість: повідомити 
усіх кредиторів про своє припинення; має певні активи, які можуть бути 
спрямовані на погашення кредиторської заборгованості, за умов пред'явлення 
кредиторами своїх вимог; не має порушень податкового законодавства, та 
відповідно – обов'язку оплачувати штрафи, чи погашати інші штрафні 
санкції; успішно закрито всі банківські рахунки, всі дочірні підприємства, 
відокремлені підрозділи, філії; звільнено усіх працівників; передало в архів 
документи, що підлягають зберіганню; погасило кредиторські вимоги, 
затверджено ліквідаційний баланс та проведено державну реєстрацію 
припинення юридичної особи. 

Одна із існуючих проблем, які фактично можуть унеможливити 
припинення підприємства – відсутність ініціативних дій засновника/учасника 
щодо завершення процедури припинення підприємства. 

Каталізатором такої проблеми можуть бути як внутрішні конфлікти 
між керівником та засновником, так і випадки, коли засновником 
підприємства є юридична особа, яка теж перебуває в процедурі ліквідації, в 
тому числі щодо якої порушено провадження у справі про банкрутство. 

В такому випадку керівник підконтрольної юридичної особи 
зобов'язаний продовжувати виконувати обов'язки керівника до тих пір, доки 
засновником не буде прийнято рішення щодо ліквідації цієї юридичної 
особи. 

Якщо дана підконтрольна юридична особа фактично припинила 
здійснення господарської діяльності за умов відсутності грошових коштів 
для її здійснення, чи неможливість погашення своїх зобов'язань перед 
кредиторами, чи з інших підстав, вона фактично стає неплатоспроможною, 
але в доповнення до цього мають місце порушення податкового 
законодавства. 

Оскільки припинення повноважень керівника підприємства може бути 
завершене лише при проведенні державної реєстрації зміни керівника цього 
підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 

Таким чином виникає наступна ситуація: підприємство – 
неплатоспроможне, обсяг кредиторської заборгованості перевищує розмір 
дебіторської та активів підприємства, тому погасити її – немає можливості, 
але і сплачувати заробітну плату керівнику – теж немає можливості, як і 
сплачувати податки з неї, що тягне за собою покладення на підприємство 
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штрафних санкцій, передбачених Податковим кодексом України та Кодексом 
законів про працю України, що збільшує обсяг кредиторської заборгованості. 

Керівник звісно може звільнитись із посади, направити відповідну 
заяву засновнику (учаснику) підприємства, направити повідомлення до 
відповідного територіального органу Державної податкової служби, та навіть 
звернення до суду про покладення обов'язку на засновника щодо внесення 
змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань – будь-які із вищевказаних дій не 
матимуть юридичних наслідків у вигляді фактичного припинення для цієї 
особи повноважень керівника юридичної особи, оскільки вони настануть 
виключно за умов внесення відповідних змін до  Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, виключення такої особи як керівника підприємства та включення 
нової – тобто призначення нового керівника. 

Що теж являється важливим моментом, оскільки правова природа 
діяльності юридичної особи, в тому числі закріплена в статті 92 ЦК України, 
вказує на те, що юридична особа може діяти виключно через свій 
уповноважений орган, визначений положеннями установчих документів цієї 
юридичної особи. 

Тобто якщо статутом підприємства визначено, що управління 
підприємством здійснює директор, то юридична особа не набуває цивільної 
дієздатності за відсутності особи керівника. 

При цьому повноваження директора може виконувати в тому числі і 
засновник цього підприємства, але передумовою для цього все одно 
являється прийняття відповідних внутрішніх документів на підприємстві – 
видання наказу про тимчасове виконання обов'язків директора, або вступ на 
посаду директора, але все одно ці всі призначення підлягають державній 
реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 

Вважаємо, що для вирішення такого виду правових колізій необхідним 
є внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 
№ 755-IV, які б передбачили особливий правовий механізм вирішення 
вищевказаної колізії та захисту прав працівників, позбавлених можливості 
реалізувати своє конституційне право на працю, яку особа вільно обирає та 
на яку вільно погоджується, передбачене статтею 43 Конституції України, 
яким може полягати у зверненні до суду із вимогою щодо внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, яке б передбачало зміну керівника з особи, що 
подала позов, на самого засновника, за умов доведення систематичного 
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ухилення від звернення до державних реєстраторів про зміну керівника 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі. 

Однією із проблем при припиненні підприємств являється ліквідація 
юридичних осіб, що перебувають на непідконтрольній території України, 
тобто в зоні ОРДЛО. 

В тому разі, якщо юридична особа має місце знаходження на 
окупованій території, об’єктивне проведення інвентаризації майна – 
неможливе. 

Відповідні положення передбачені пунктом 8 Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 02.09.2014 № 879, яким встановлено, що підприємства, 
що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території 
проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи 
(відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять 
інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане 
можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених 
осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в 
яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств. 

Оскільки фактичне забезпечення безпечного доступу до тимчасово 
окупованої території України, на якій перебувають активні бойові дії, 
неможливе, то і проведення інвентаризації майна таких підприємств також 
неможливе. 

Окрім цього, фінансово-господарська та установча документація 
боржника також може перебувати на тимчасово окупованій території, що у 
свою чергу теж створює перешкоди для ліквідації юридичної особи. 

В такому контексті можуть виникнути проблеми із погашенням 
кредиторської заборгованості, адже за відсутності майна, юридична особа, 
що ліквідується, позбавляється можливості погасити за його рахунок 
кредиторські вимоги. 

Питання ліквідації такого виду підприємств також наразі на 
законодавчому рівні не вирішене, але вони все таки можуть бути припинені, 
за умов відсутності заборгованості перед кредиторами та за податковими 
зобов’язаннями. 

В контексті проблематики, яка виникає під час припинення 
підприємств за рішенням засновника (уповноваженого органу), вважаємо, що 
на законодавчому рівні має бути вирішене питання щодо доступності 
судових процедур банкрутства для юридичних осіб, що перебувають в стані 
стійкої неплатоспроможності, та не можуть бути припинені за рішенням 
засновника. 

Відповідно до положень частини 6 статті 34 Кодексу України з 
процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII (в редакції від 12.01.2022), 
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боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із 
заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог 
одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання 
грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами 
(загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим 
Кодексом. Якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе 
солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання 
порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду 
господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі 
виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського 
суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до 
зазначеної особи. 

Окрім цього, статтею 4 Кодексу України з процедур банкрутства на 
засновників боржника покладається обов'язок щодо запобігання його 
банкрутству, зобов'язані вживати заході, спрямовані на відновлення його 
платоспроможності, зокрема у формі надання фінансової допомоги. 

Частиною 2 статті 4 Кодексу України з процедур банкрутства 
встановлено, що у разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника 
зобов’язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, 
власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника 
відомості щодо наявності ознак банкрутства. 

Таким чином, чинним законодавством встановлено обов'язок як 
засновників юридичної особи, так і її керівника аналізувати фінансові 
показники підприємства та своєчасно вживати превентивних заходів для 
недопущення формування у нього стану стійкої неплатоспроможності. 

Разом із тим, положеннями статті 34 Кодексу України з процедур 
банкрутства також встановлено, що за подання заяви про порушення 
провадження у справі про банкрутство боржника, підлягає сплаті судовий 
збір, разом із коштами для авансування грошової винагороди арбітражного 
керуючого та відшкодування понесених ним витрат за тримісячний період 
виконання обов'язків розпорядника майна боржника. 

Таким чином, попри виникнення у засновника та керівника 
підприємства обов'язку щодо своєчасного подання до господарського суду 
заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, передумовою 
для чого являється стан стійкої неплатоспроможності такого підприємства, 
заявник в особі юридичної особи-боржника має сплатити додатково судовий 
збір та авансувати вищевказану грошову винагороду арбітражному 
керуючому у розмірі винагороди за три місяці виконання обов'язків 
розпорядника майна. 

Згідно статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 
№ 3674-VI (в редакції від 01.01.2022), розмір судового збору за подання 
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заяви про порушення провадження у справі про банкрутство – 10 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на дату підготовки 
цієї статті становить 24810,00 грн. 

Додатково до цього розмір авансування винагороди арбітражного 
керуючого становить, станом на дату підготовки цієї статті – не менше трьох 
заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, тобто підлягає 
до сплату сума коштів у розмірі 58500,00 грн. 

Враховуючи вищевказане, боржник для порушення провадження у 
справі про своє власне банкрутство має додатково сплатити 83310,00 грн. 

В тих умовах, коли підприємство фактично господарську діяльність не 
здійснює, перебуває в стані стійкої неплатоспроможності – воно 
позбавляється можливості звернення до господарського суду із заявою про 
власне банкрутство. 

Розглядаючи це в контексті зазначеної вище проблеми із припиненням 
підприємства за рішенням засновника (уповноваженого органу), та іншими 
проблемами, які виникають при припиненні підприємств, що 
унеможливлюють їх фактичне припинення, слід зазначити, що положення 
Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання його 
банкрутом» (надалі – «Закон» та/або «Закон про банкрутство») передбачали 
можливість застосування судових процедур банкрутства до юридичних осіб, 
які не могли бути припинені в позасудовому порядку, в тому числі за 
відсутності майна для погашення кредиторських вимог. 

Висновки. Отже, особлива процедура банкрутства до боржника, що 
ліквідується власником, була передбачена статтею 95 Закону про 
банкрутство, відповідно до частини 1 якої встановлено наступне: якщо 
вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення 
про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така 
юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі 
виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) 
зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення 
справи про банкрутство такої юридичної особи. При цьому, обов’язковою 
умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи 
про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної 
особи відповідно до законодавства України. 

Тобто в тому випадку, якщо виконання всіх дій передбаченого статтею 
111 ЦК України алгоритму неможливе із незалежних від ліквідаційної комісії 
причин, в тому числі відсутності коштів для погашення кредиторських 
вимог, боржник в особі ліквідаційної комісії міг звернутись до 
господарського суду із такою заявою про банкрутство, та відповідно 
господарським судом може бути відкрите провадження у справі про 
банкрутство на стадії ліквідаційної процедури, а процедура ліквідації такого 
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підприємства здійснюється із врахуванням положень Закону про 
банкрутство. 

Вважаємо, що імплементація спеціального механізму банкрутства 
боржників, що ліквідуються власником, який був передбачений Законом про 
банкрутство, до Кодексу України з процедур банкрутства, являється 
необхідним для вирішення правових колізій та нездоланних перешкод, які 
виникають при припиненні підприємств за рішенням засновників та які 
унеможливлюють їх припинення. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні зарубіжного 
досвіду щодо ліквідації юридичних осіб і обґрунтуванні можливостей його 
використання у вітчизняній правовій практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 
СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ 

Анотація. Одним з основних суб'єктів ринку доставки вантажів і 
пасажирів морським транспортом є судноплавні компанії. Судноплавним 
компаніям властивий ряд особливостей, які в своїй сукупності мають вплив 
на ефективність бізнес-процесів. Працюючи в умовах ринкової економіки і 
конкуренції, судноплавна компанія повинна прагнути до забезпечення 
високого ступеня задоволеності клієнтів, до високої ефективності внутрішніх 
бізнес-процесів і рентабельності.  

Кризові явища фінансування судноплавної діяльності та фінансовий 
менеджмент підприємств морегосподарського комплексу стали надзвичайно 
важливими для забезпечення ефективної діяльності та виживання 
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судноплавних компаній у всьому світі. В даний час у світовому 
судноплавному бізнесі проведення оцінки конкурентоспроможності 
судноплавних компаній - найважливіше завдання, вирішення якого необхідно 
для забезпечення ефективної операційної діяльності компанії на ринку. Для 
виявлення особливостей і формування сучасної системи забезпечення рівня 
конкурентоспроможності судноплавної компанії необхідно розглянути 
існуючі підходи до формування прибутку, як основного показника 
функціональної діяльності судноплавних компаній в ринкових умовах. 

У статті визначено основні завдання та умови формування прибутку 
судноплавної компанії та пріоритети здійснення фінансового аналізу, як 
невід’ємного елемента комплексного аналізу діяльності підприємства. 
Досліджено особливості вибору показника прибутку для оцінки ефективності 
менеджменту та прийняття економічних рішень. Фокус дослідження статті 
спрямований на методах та підходах визначення прибутку, виділенні його 
основних компонентів та методиці розрахунку чистого прибутку з 
урахуванням особливостей галузі та сучасної нормативної бази. 
Представлені графічна інтерпретація класифікації прибутку та порядок 
формування прибутку в системі фінансового менеджменту судноплавної 
компанії відповідно до нормативних документів України. Процедура 
формування показників прибутку представлена як структурно-логічна схема 
формування показників прибутку. 

Ключові слова: формування показників прибутку, класифікація 
прибутку, фінансовий аналіз ефективності діяльності судноплавних 
компаній. 
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FEATURES OF PROFIT FORMATION SHIPPING COMPANY 

Abstract. Shipping companies are one of the main subjects of the market for the 
delivery of goods and passengers by sea transport. Shipping companies are 
characterized by a number of features that, in their entirety, have an impact on the 
efficiency of business processes. Working in the conditions of a market economy and 
competition, a shipping company should strive to ensure a high degree of customer 
satisfaction, high efficiency of internal business processes and profitability. 

The crisis phenomena of the financing of shipping activities and the 
financial management of enterprises of the maritime complex have become 
extremely important for ensuring the effective operation and survival of shipping 
companies all over the world. Currently, in the global shipping business, the 
evaluation of the competitiveness of shipping companies is the most important 
task, the solution of which is necessary to ensure the effective operational activity 
of the company on the market. In order to identify features and form a modern 
system for ensuring the level of competitiveness of a shipping company, it is 
necessary to consider the existing approaches to profit formation, as the main 
indicator of the functional activity of shipping companies in market conditions. 

The article defines the main tasks and conditions of profit formation of the 
shipping company and the priorities of financial analysis as an integral element of 
the comprehensive analysis of the company's activities. Peculiarities of choosing a 
profit indicator for evaluating management efficiency and making economic 
decisions are studied. The focus of the article's research is on methods and 
approaches for determining profit, identifying its main components and the 
methodology for calculating net profit, taking into account the specifics of the 
industry and the modern regulatory framework. A graphic interpretation of profit 
classification and the order of profit formation in the financial management system 
of the shipping company in accordance with the regulatory documents of Ukraine 
are presented. The procedure for the formation of profit indicators is presented as a 
structural and logical scheme for the formation of profit indicators. 

Keywords: formation of profit indicators, profit classification, financial 
analysis of the efficiency of shipping companies. 

Постановка проблеми. У системі цілей, що формуються власниками 
та менеджментом будь-якого підприємства, завдання генерування прибутку 
займає центральне місце. Прибуток - особливий відтворюваний ресурс 
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комерційної організації, багатогранний показник, що характеризує різні 
сторони бізнесу: його кінцевий фінансовий результат, ефект господарської 
діяльності підприємства, чистий прибуток підприємця на вкладений капітал, 
винагороду за ризик підприємницької діяльності [1, 2]. Для судноплавної 
компанії багатогранність прибутку виявляється ще і в можливості 
накопичувати їх у різних видах валют й у різних національних юрисдикціях, 
що дозволяє гнучкіше її використовувати для розширеного відтворення 
судноплавної компанії (модернізація і оновлення флоту тощо [3, 4]. 
Підтримка необхідного рівня прибутковості - об'єктивна закономірність 
нормального функціонування підприємства в реальних ринкових умовах, що 
постійно змінюються, особливо в системі ринку морської торгівлі.  

Особливо слід наголосити, що прибуток є відтворюваним ресурсом 
підприємницької діяльності господарюючого суб'єкта. Чим вище рівень 
генерування прибутку судноплавної компанії у процесі її функціональної 
діяльності, тим менша потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх 
джерел та за інших рівних умов, тим вищий рівень самофінансування 
розвитку флоту, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, 
підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку [5].  

Прибуток є: 
– головним спонукальним мотивом здійснення та розвитку

судноплавного бізнесу; 
– основним внутрішнім джерелом поточного та довгострокового розвитку

судноплавної компанії та її іміджу на ринку операторської діяльності; 
– найважливішим індикатором ринкової вартості окремих типів суден

та компаній у цілому; 
– індикатором кредитоспроможності підприємства;
– показником конкурентоспроможності підприємства за наявності

стабільного рівня прибутку; 
– гарантом виконання підприємством своїх зобов'язань перед державою

та джерелом задоволення соціальних потреб суспільства [6, 7]. 
Тому дослідження питань підвищення прибутковості судноплавних 

підприємств являється нагальним, особливо в умовах економічної 
нестабільності. Усе це зумовлює необхідність подальшого дослідження 
питання проблематики формування прибутку суб’єктами господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавчі умови 
формування та розподілу прибутку знаходять своє відображення у 
вітчизняному законодавстві [8], постановах та інструкціях відповідних 
міністерств та відомств. Важливі аспекти формування прибутку 
судноплавних компаній висвітлюються такими українськими ученими як    
В. Жихарева, А. Петрашевська, С. Новицька, Н. Примачов, О. Сєнько та інші. 
Авторами досліджено питання, присвячені значенню та сутності прибутку, 
порядку його обчислення, але зміна зовнішніх та внутрішніх умов 
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господарювання підприємств визначає потребу у постійному дослідженні 
особливостей формування та розподілу прибутку суб’єктів господарювання. 

Об'єктом дослідження є розгляд порядку формування прибутку в 
системі фінансового менеджменту судноплавної компанії. Увага 
концентрується на методах та підходах визначення прибутку, виділенні його 
основних компонентів та методиці розрахунку чистого прибутку з 
урахуванням особливостей галузі та сучасної нормативної бази.  

Мета статті – дослідження особливостей вибору того чи іншого 
показника прибутку для оцінки ефективності менеджменту та прийняття 
економічних рішень. 

Виклад основного матеріалу. У широкому сенсі прибуток є основним 
захисним механізмом, що оберігає судноплавну компанію від загрози 
банкрутства внаслідок падіння фрахтового ринку [4]. Хоча така загроза може 
виникнути і в умовах прибуткової господарської діяльності підприємства 
(при використанні невиправдано високої частки позикового капіталу, 
особливо короткострокового; за недостатньо ефективного управління 
ліквідністю активів тощо).  

Однак за інших рівних умов судновласницькі або операторські 
компанії успішніше виходить із кризового стану при високому потенціалі 
генерування прибутку [10]. За рахунок капіталізації отриманого прибутку 
може бути швидко збільшено частку високоліквідних активів (відновлено 
платоспроможність), підвищено частку власного капіталу за відповідного 
зниження обсягу використовуваних позикових коштів, (підвищено фінансову 
стійкість), сформовано відповідні резервні фінансові фонди. Саме ризик у 
механізмі капіталізації судновласницьких комплексів визначає активність 
операторських технологій на фрахтовому ринку [11]. 

Такі маневрові можливості у використанні прибутку дозволяють 
судноплавній компанії сконцентрувати фінансові ресурси в оптимальний період 
часу та в потрібному місці з урахуванням позиції флоту та стану сектора 
фрахтового ринку, необхідності виведення суден у ремонт та, відповідно, 
необхідності несення «залпових», концентрованих за часом витрат [12]. 

У сучасній ринковій економіці та її організаційно-методичному 
забезпеченні відбуваються постійні коригування, зумовлені динамічними 
змінами функціонування суб'єктів господарювання. Правильно обрані 
методики та критерії оцінок ефективності роботи підприємства дозволяють 
адекватно визначити свій дійсний фінансовий стан на різних сегментах 
функціональної діяльності компанії та підвищити якість прийняття 
управлінських рішень [13, 7]. 

Складність управління фінансового стану судноплавної компанії 
полягає в особливостях структуризації процесу формування грошового 
запасу у формі прибутку.  

При проведенні фінансового аналізу ефективності діяльності 
судноплавного підприємства велике значення набуває правильності 
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розуміння економічної сутності прибутку та структурних її елементів, що 
формують цей показник у динамічних умовах морських ренджів. Графічна 
інтерпретація класифікації прибутку представлена на рис. 1 [14]. 

Як відомо, за видами діяльності розрізняють: прибуток від основної 
(операційної) діяльності, що включає прибуток від провізної спроможності 
флоту та інші операційні доходи та витрати; прибуток від інвестиційної 
діяльності; прибуток від фінансової складової діяльності. 

По порядку формування розрізняють: валовий (маржинальний) 
прибуток; прибуток від продажу; загальний фінансовий результат звітного 
періоду до виплати відсотків та податків (брутто-прибуток); прибуток до 
оподаткування; чистий прибуток. Особливе місце займає маржинальний 
прибуток - це різниця між виручкою (нетто) та прямими виробничими 
витратами по реалізованій продукції. Вона фактично за стабільних умов 
відбиває ефект масштабу, отже, і вибору концентрації дедвейту по 
судноплавній компанії. 

Прибуток від реалізації продукції - це різниця між маржинальним 
прибутком та постійними витратами судноплавної компанії. 

Брутто-прибуток включає фінансові результати (до виплати відсотків 
та податків) від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, 
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надзвичайні доходи та витрати, що виникають у торговому мореплавстві. Вона 
характеризує загальний фінансовий результат, сформований підприємством всіх 
зацікавлених сторін (держави, кредиторів, власників, найманого персоналу). 

Найважливіше значення у стратегії розвитку судноплавної компанії 
належить чистому прибутку – стандартно він є сумою прибутку, що 
залишається у розпорядженні судноплавної компанії після сплати всіх 
податків, економічних санкцій та інших обов'язкових відрахувань. Ось тому 
у світовому мореплаванні поширений принцип реєстрації суден під 
прапорами, що гарантують нижчий рівень оподаткування балансового 
прибутку. До цієї класифікаційної групи слід зарахувати й збитки, зумовлені 
діями сучасних морських портів. 

У судновласницьких компаніях необхідно виділяти прибуток залежно 
від характеру його здобуття. Зазвичай це традиційна функціональна 
діяльність та робота, що відображає надзвичайні ситуації [15]. 

Це також пов'язано з незвичайними для цього підприємства роботами. 
Таке виділення із загального прибутку необхідне для правильної оцінки 
роботи судноплавного підприємства. 

При прийнятті менеджерських рішень в операторській діяльності 
необхідно розрізняти оподатковуваний прибуток і не оподатковуваний 
(пільгований) прибуток відповідно до податкового законодавства [16], яке 
періодично переглядається та суттєво різниться за морськими реєстрами. При 
обмеженості дії цього інструменту в національному законодавстві 
судноплавні компанії реалізують принцип рефлагування. 

Проте, у системі управління фінансової стійкості судноплавної 
компанії важливо враховувати рівень інфляційного чинника. Це завдання 
вирішується на основі розрахунку та зіставлення номінального та реального 
прибутку. Останній утворюється з урахуванням обліку впливу інфляції на 
грошовий потік судноплавного підприємства у звітному періоді. 

Найбільш складним у торговому судноплавстві є аналіз прибутку за 
економічним змістом та за виробничим (бухгалтерським) підходом. 
Бухгалтерський прибуток є різницею між доходами і поточними явними 
витратами, відображеними в системі рахунків судновласника. Економічний 
прибуток відрізняється від бухгалтерського тим, що з розрахунку його 
величини враховують як явні витрати, так і неявні, не відображені у 
бухгалтерському обліку (наприклад, витрати утримання основних засобів, що 
належать власнику фірми) [17]. Саме цей підхід характерний для 
операторських компаній, які використовують бербоут-чартерні операції. 

У системі менеджменту торговельного судноплавства принциповим 
стає питання розподілу прибутку. За характером використання чистий 
прибуток поділяється на капіталізований (нерозподілений) і споживаний. 
Капіталізований прибуток – це частина чистого прибутку, який 
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спрямовується на фінансування приросту активів підприємства, насамперед 
на збільшення дедвейту. Споживаний прибуток - та його частина, що 
витрачається на виплату дивідендів акціонерам підприємства. 

Використання того чи іншого показника прибутку оцінки ефективності 
роботи судноплавної компанії залежить від мети аналізу, і навіть від 
категорії зацікавлених осіб. Так, для визначення беззбиткової 
експлуатаційної діяльності флоту та зони безпеки підприємства 
використовується маржинальний прибуток. Для оцінки рівня прибутковості 
перевезення окремих видів вантажів у морських ренджах та визначення 
комерційної маржі - прибуток від реалізації продукції до виплати відсотків та 
податків. Для оцінки прибутковості сукупного капіталу акціонерної 
судноплавної компанії - загальна сума прибутку від усіх видів діяльності до 
виплати відсотків та податків. Для оцінки рентабельності власного капіталу 
судновласника – чистий прибуток. Особливу увагу в оцінці стійкості 
зростання судноплавної компанії слід звертати на масу та динаміку 
капіталізованого (реінвестованого) прибутку. 

Отже, для судноплавних компаній, що оперують, як правило, судами 
різного «капітального» походження (власний флот, флот бербоут-чартерний, 
тайм-чартерний, набутий за умовами лізингу) вибір того чи іншого показника 
прибутку для оцінки ефективності менеджменту та прийняття економічних 
рішень, є завданням актуальним. На жаль, саме у цій галузі не розкрито 
особливостей формування стандартних показників під впливом факторів 
глобального ринку морської торгівлі. 

Необхідно враховувати також неоднакову значущість того чи іншого 
показника прибутку для різних категорій зацікавлених осіб: 

– для власників підприємства важливим є кінцевий фінансовий
результат - чистий прибуток, який вони можуть вилучати у вигляді 
дивідендів або реінвестувати з метою розширення масштабів діяльності; 

– кредиторів цікавить загальна сума прибутку до сплати відсотків та
податків, оскільки з нього вони отримують свою частку за позичений 
капітал; 

– державу ж цікавить прибуток після сплати відсотків до вирахування
податків. 

Традиційно використовується два підходи до визначення прибутку: 
економічний та бухгалтерський [18]. 

Відповідно до першого підходу прибуток (збиток) – це приріст 
(зменшення) капіталу власників за звітний період. Економічне визначення 
прибутку є простим та наочним з позиції будь-якого економіста. Однак таке 
визначення має низку спірних моментів, що виникають у ході його 
практичної реалізації, що виявляються при розгляді факторів зміни капіталу з 
урахуванням правил та процедур бухгалтерського обліку і тим самим 
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ускладнюють інтерпретацію цієї категорії. Ці спірні моменти стосуються як 
сутнісних характеристик аналізованої категорії (наприклад, чи будь-яку 
зміну власного капіталу можна кваліфікувати як прибуток), так і можливості 
їх квантифікації, тобто наскільки реально піддається кількісній оцінці той чи 
інший компонент прибутку.  

Відповідно до другого підходу прибуток - це приріст (зменшення) 
власного капіталу підприємства за звітний період, отриманий за підсумками 
фінансово-господарської діяльності організації. 

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» формування прибутку відображається у 
«Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Відповідно 
розрізняють кілька видів прибутку (збитку): 

– валовий прибуток - різниця між сумами чистого доходу (виручки) від
реалізації продукції та собівартості реалізованої продукції; 

– фінансові результати від операційної діяльності, які будуть меншими,
ніж перша сума за рахунок відрахування «адміністративних витрат» та 
«витрат на збут»; 

– фінансові результати від звичайної діяльності (до оподаткування та
після нього); 

– чистий прибуток або збиток.
Порядок формування прибутку підприємства відповідно до

нормативних документів України представлений на рис. 2. 
Валовий прибуток використовується для покриття комерційних та 

управлінських витрат. Він більше за названі витрати на величину прибутку від 
продажу. З урахуванням сальдо інших доходів та витрат (що включають 
операційні та інші доходи та витрати) визначається прибуток до оподаткування. 

Після визначення відстрочених податкових активів та зобов'язань 
розраховуються податок на прибуток та чистий прибуток звітного періоду. 

Представлені вище аргументи визначають пріоритетність здійснення 
фінансового аналізу прибутку як невід'ємного елементу повного 
комплексного аналізу діяльності підприємства. 

Фінансовий аналіз прибутку є процес дослідження умов та результатів 
її формування та використання з метою виявлення резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

Висновки. Знання процедур формування показників прибутку 
дозволяє чітко розумітися на економічній суті фінансових показників, 
грамотно інтерпретувати їх зміни, враховуючи особливості підприємства, на 
якому проводиться фінансовий аналіз. Вірно обрані методики та критерії 
оцінок результативності та ефективності функціональної діяльності 
судноплавної компанії дозволяють адекватно аналізувати свій поточний 
фінансовий стан, достатність вільних фінансових ресурсів для підтримки 
динамічної та актуальної позиції компанії, що у свою чергу забезпечить 
високий рівень конкурентоспроможності судноплавної компанії та 
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ефективну операційну діяльність компанії на ринку на світовому фрахтовому 
ринку транспортних послуг. 

Рис. 2 Структурно-логічна схема формування показників прибутку 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг) 

Податок на додану вартість 
Акцизний збір 

Інші збори чи податки з обороту 
Інші відрахування з доходу 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Валовий прибуток (збиток) 

Інші операційні доходи 

Фінансовий результат 
від операційної діяльності 

(прибуток /збиток) 

Адміністративні витрати 
Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

 Фінансовий результат  
до оподаткування 
(прибуток /збиток) 

 

Дохід від  участі  в капіталі 
Інші  фінансові доходи 

Фінансові витрати 
Витрати   від  участі в капіталі 

Інші  фінансові витрати 

Податок на прибуток підприємства 

Чистий фінансовий  
результат 

(прибуток /збиток) 

_ 

_ 

_ 

+
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+
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РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Анотація. У статті досліджено сутність розрахункових операцій. 
Встановлено, що на сьогодні відсутні єдині систематизовані ознаки 
класифікації заборгованості підприємства, яка виникає між діловими 
партнерами під час реалізації розрахункових відносин. Узагальнено і 
систематизовано різні класифікаційні ознаки. Досліджено, що правильна 
організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами 
мають велике значення, оскільки забезпечують швидке завершення 
кругообороту оборотних коштів, перехід їх з товарної форми в грошову, 
створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних товарно-
матеріальних цінностей.  

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями й установами, а 
також між ними і населенням, мають характер грошових розрахунків. Ці 
взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей. При цьому 
підприємство водночас є постачальником продукції, товарів, робіт та послуг 
для одних і покупцем для інших. 

Правильна організація і побудова обліку грошових розрахунків між 
підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке 
завершення кругообороту оборотних коштів, перехід їх з товарної форми в 
грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних 
товарно-матеріальних цінностей. 

У бухгалтерському обліку розрахункові операції є об'єктом обліку, по-
перше, як динамічний процес (проведення платежу до, одночасно чи після 
одержання товарів, робіт, послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто 
заборгованість між суб'єктами розрахунків. 

Виявлено, що платіжними інструментами розрахункових відносин 
можуть бути також фінансові інструменти, що призводить до виникнення 
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 № 11(11) 
 2022 

 74 

певних особливостей стосовно об’єктів обліку в розрахунках, а саме: 
фінансові інструменти, на відміну від розрахунково-платіжних документів, є 
самостійними об’єктами бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: розрахункові операції, готівкова виручка, безготівкові 
розрахунки, форми розрахунків, розрахунок, платіж.  
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ACCOUNTING OPERATIONS OF THE ENTERPRISE AS AN 
OBJECT OF ACCOUNTING 

Abstract. The article examines the essence of settlement operations. It has 
been established that today there are no single systematized signs of classification 
of the company's debt that arises between business partners during the implementation 
of settlement relations. Various classification features are summarized and 
systematized. It has been studied that the correct organization and construction of 
accounting of monetary settlements between enterprises are of great importance, as 
they ensure the quick completion of the circulation of working capital, their transition 
from commodity form to monetary form, create the necessary conditions for 
uninterrupted payment of purchased goods and material values.  

Relations between enterprises, organizations, and institutions, as well as 
between them and the population, have the character of monetary settlements. These 
relationships are based on the use of money. At the same time, the enterprise is a 
supplier of products, goods, works, and services for some and a buyer for others. 

The correct organization and construction of accounting of monetary 
settlements between enterprises are of great importance, as they ensure the quick 
completion of the circulation of working capital, their transition from commodity 
form to monetary form, and create the necessary conditions for uninterrupted 
payment of purchased goods and material values. 

In accounting, settlement transactions are the object of accounting, firstly, as 
a dynamic process (making a payment before, at the same time, or after receiving 
goods, works, and services) and, secondly, as a static state, i.e. debt between 
settlement subjects. 

It was found that financial instruments can also be payment instruments of 
settlement relations, which leads to the emergence of certain peculiarities regarding 
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accounting objects in calculations, namely: financial instruments, unlike settlement 
and payment documents, are independent accounting objects. 

Keywords: settlement operations, cash proceeds, non-cash settlements, 
settlement forms, settlement, payment. 

Постановка проблеми. Під час здійснення господарської діяльності 
підприємство взаємодіє з іншими підприємствами та організаціями, а також 
між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових 
розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їх 
функціях – коштів обігу і коштів платежу. При цьому підприємство водночас 
є постачальником для одних і покупцем для інших. Правильна організація і 
побудова бухгалтерського обліку грошових розрахунків між підприємствами 
мають велике значення, оскільки забезпечують швидке завершення 
кругообороту грошових коштів та їх еквівалентів, перехід їх з товарної 
форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати – 
придбаних товарно-матеріальних цінностей. 

Підприємства і організації в процесі господарської діяльності можуть 
здійснювати розрахунки з постачальниками за отримані від них товарно-
матеріальні цінності, з покупцями – за куплені товари, з банком – по 
одержанню і погашенню позик, з бюджетом по різного роду платежах і з 
іншими організаціями і особами – по різних господарських операціях. 
Належна організація грошового обороту та розрахунків має важливе 
значення для розвитку всіх галузей народного господарства. Тому, питання 
бухгалтерського обліку розрахункових операцій є актуальним для 
дослідження та потребує наукових розробок і удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження теоретико-методологічних та організаційно-методичних питань 
бухгалтерського обліку розрахунків зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: 
М.М. Бердар, І.І. Бродська, Ф.Ф. Бутинець, І.О. Власова, О.Б. Волович, 
С.Ф. Голов, Р.П. Гончарук, В.М. Костюченко, Т.В. Ліснича, Н.М. Малюга,  
О.О. Непочатенко, А.В. Озеран, В.О. Озеран, В.П. Онищенко, О.В. Пустяк, 
О.Б. Чорненька, І.А. Бланк, Б. Райан, Б. Нідлз, Д. Кізо, Т. Уорфілд, Р. Ентоні, 
Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бред та інші. Однак, сучасні економічні умови 
висувають нові завдання й вимагають подальших досліджень з 
удосконалення теоретичної бази відображення у бухгалтерському обліку 
розрахункових операцій. 

Мета статті – дослідження сутності, змісту, ролі розрахункових 
операцій у господарській діяльності підприємства як об’єкта бухгалтерського 
обліку.  

Виклад основного матеріалу. Взаємовідносини між підприємствами, 
організаціями й установами, а також між ними і населенням, мають характер 
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грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні 
грошей. При цьому підприємство водночас є постачальником продукції, 
товарів, робіт та послуг для одних і покупцем для інших. 

Правильна організація і побудова обліку грошових розрахунків між 
підприємствами мають велике значення, оскільки забезпечують швидке 
завершення кругообороту оборотних коштів, перехід їх з товарної форми в 
грошову, створюють необхідні умови для безперебійної оплати придбаних 
товарно-матеріальних цінностей. 

Існує дві форми грошових розрахунків – готівкові та безготівкові. В 
свою чергу, до безготівкових розрахунків відносяться розрахунки із 
застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), 
розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, банківськими правилами та 
звичаями ділового обороту. 

У бухгалтерському обліку розрахункові операції є об'єктом обліку, по-
перше, як динамічний процес (проведення платежу до, одночасно чи після 
одержання товарів, робіт, послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто 
заборгованість між суб'єктами розрахунків. 

Завданнями бухгалтерського обліку розрахункових операцій є: 
- дотримання встановлених правил розрахункових відносин;
- своєчасне документальне оформлення розрахункових операцій;
- своєчасне і достовірне ведення аналітичного і синтетичного обліку
розрахунків.
У сучасних умовах гроші є невід’ємним атрибутом господарського

життя. Тому всі угоди, пов'язані з постачанням матеріальних цінностей і 
наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками, які можуть 
приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Так, відповідно до ст. 1087 
Цивільного кодексу України розрахунки за участю фізичних осіб, не 
пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть 
провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою 
розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді. 
Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю 
фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, 
провадяться переважно в безготівковій формі, проте можуть провадитися 
також готівкою, якщо інше не встановлено законом [2]. 

З нашого погляду, у грошовому обороті підприємства також можна 
виокремити: — розрахунки, які виникають у процесі формування ресурсів 
підприємства; — розрахунки, пов'язані з виробничим процесом; — 
розрахунки, які виникають у процесі реалізації. Вищезазначені 
класифікаційні ознаки можна вважати основними, тому що вони найповніше 
розкривають сутність заборгованості, котра виникає під час розрахункових 
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відносин. Класифікацію розрахунків як об'єкту бухгалтерського обліку 
на рис. 1.  

Варто зазначити, що розрахункові операції здійснюються або у формі 
безготівкових платежів або готівкою, тобто існують дві форми розрахунків – 
готівкові і безготівкові. Безготівкові розрахунки здійснюються в основному 
через банк, а готівкові – через касу (рис. 2). 

Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і 
іншими фізичними особами можуть проводитись через касу підприємства 
як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової 
виручки. Готівкова виручка – сума фактично одержаних готівкових 
коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Порядок 
проведення безготівкових розрахунків суворо регламентований 
законодавством. 

Отже, безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з 
рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування 
банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними 
готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. 

За економічним змістом розрахунки поділяються на дві основні групи 
(системи): 

- за товарними  операціями,  тобто  всі  розрахунки  між
підприємствами і господарськими організаціями за продану (реалізовану) 
продукцію, виконані роботи, послуги і придбані матеріальні цінності та 
послуги; 
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Рис. 1. Класифікація розрахунків як об'єкту бухгалтерського обліку [3-7] 

 
 
 
 

Рис. 2. Форми розрахунків між підприємствами 

короткострокова (поточна) 
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ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: 
це платежі готівкою підприємств, підприємців 
та фізичних осіб за реалізовану продукцію 
(товари, виконані роботи, надані послуги) і за 
операціями, які безпосередньо не пов’язані з 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) 
та іншого майна 

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ: 
це перерахування грошових коштів з 
рахунку підприємства- платника на 
рахунок підприємства-отримувача; 
фінансовим посередником при цих 
розрахунках є банк, який надає послуги 
своїм клієнтам-підприємствам 



 

№ 11(11) 
   2022 

           79 

- за нетоварними операціями, до яких належать платежі до бюджету;
одержання і повернення банківських кредитів, сплата страхових платежів, 
розрахунки за претензіями, нестачами і крадіжками та різні інші розрахунки. 

Найбільшу питому вагу в розрахунках підприємств, діяльність яких 
спрямована на продаж товарів, мають розрахунки за товарними операціями: 

– за продану (реалізовану) продукцію, виконані роботи і надані
послуги, одержані матеріальні цінності та послуги. Залежно від 
територіального розміщення сторін, що беруть участь у розрахунках, 
розрізняють одногородні (місцеві), іногородні та міжнародні розрахунки [1]. 

Зважаючи на таку широку класифікацію розрахункових операцій 
важливе місце займають шляхи удосконалення обліку даних операцій. З 
нашого погляду, на практиці це можна зробити шляхом підвищення рівня 
автоматизації бухгалтерського обліку, що скоротить терміни обробки 
обліково-аналітичної інформації, підвищить оперативність, якість та 
своєчасність обліку розрахункових операцій [8]. 

У даний час в економічній літературі не виділено чітке поняття форми 
розрахунків. Зокрема, Л.А. Рибіна, викладаючи власне розуміння цієї 
категорії визначає форму розрахунків як “...вид носіїв боргових вимог на 
кошти, які відрізняються структурою документів і документообігом, часом і 
місцем виконання розрахунків, ступенем гарантії платежів” [9, с.156]. 

Діюче законодавство України не розкриває змісту терміну “форма 
розрахунків”, натомість наводиться перелік форм розрахунків, які 
застосовуються при проведенні переказу, а саме: “акредитивна, вексельна, 
інкасова, за гарантійними зобов’язанням, за чеками, з використанням 
документів на переказ (рис. 3) [10, с.156]. 

Результати проведених досліджень свідчать, що поняття “розрахунок” 
та “платіж” тісно пов’язані. Так, наприклад, В.А. Ющенко дає таке 
визначення безготівкових розрахунків: “безготівкові розрахунки – це 
платежі, що здійснюються як у вигляді матеріального обігу паперових 
документів, так і у вигляді магнітних записів, магнітного зчитування, руху 
електронних повідомлень”. 

Економічна енциклопедія трактує поняття “платіж” як фінансово-грошові 
операції, пов’язані з розрахунками громадян, підприємств і організацій між 
собою, а також органами фінансово-кредитної системи [10, с.754]. 

Сучасний економічний словник визначає поняття розрахунку як сплату 
грошей за зобов’язаннями [11, с. 26]. 

В ході дослідження зроблено висновок про те, що розрахунок у 
підприємницькій діяльності – це погашення зобов’язань одного підприємства 
перед іншим. Платіж – спосіб погашення зобов’язань, який передбачає 
використання грошових коштів при здійсненні розрахунку. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності 
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визначаються П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”, згідно з яким фінансовий 
інструмент – це контракт, який одночасно приводить до виникнення 
(збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового 
зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого. Аналогічно Дане 
поняття трактується у міжнародних стандартах фінансової звітності (ISO 32 
“Фінансові інструменти” [12]. 

Рис.3. Форми розрахунків підприємств [11, с. 156] 

Таким чином, фінансові інструменти включають як первісні 
інструменти, наприклад, дебіторську й кредиторську заборгованість та цінні 
папери, які надають право власності, так і похідні інструменти, наприклад, 
фінансові опціони, ф’ючерсні та форвардні контракти. 

Отже, платіжними інструментами розрахункових відносин можуть 
бути також фінансові інструменти, що призводить до виникнення певних 
особливостей стосовно об’єктів обліку в розрахунках, а саме: фінансові 
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№ 11(11) 
   2022 

           81 

інструменти, на відміну від розрахунково-платіжних документів, є 
самостійними об’єктами бухгалтерського обліку. Використання фінансових 
інструментів у розрахунках надає підприємствам більш широкі можливості у 
прийнятті рішень щодо забезпечення своєчасного виконання зобов’язань. 

При здійсненні розрахункових операцій підприємства можуть 
використовувати розрахункові документи (табл. 1). 

Клієнти для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні 
інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час 
укладення договорів. 

Таблиця 1 
Види розрахункових документів при здійсненні безготівкових операцій 

Форма документа Зміст документа 
1 2 

Платіжне 
доручення 

Розрахунковий документ, що містить письмове доручення 
платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку 
вказаної суми коштів і її перерахування на рахунок одержувача 

Платіжна 
вимога- доручення 

Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача 
безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення 
платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної 
платником суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача. 
Складається з двох частин: 
- верхньої – вимоги одержувача безпосередньо до платника про
сплату певної суми коштів;
- нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про
списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів і
перерахування її на рахунок одержувача

Розрахунковий 
чек 

Документ який містить розпорядження власника рахунку 
установи банку-емітента, яка веде його рахунок, сплатити 
чековласникові вказану в чеку суму коштів 

Акредитив При цій формі банк за дорученням свого клієнта зобов'язаний: 
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари,
виконані роботи та надані послуги;
-надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж

Інкасо Полягає в здобутті банком грошей по різних документах від імені 
своїх клієнтів і зарахуванні їх в установленому порядку на 
рахунок одержувача засобів. 

Меморіальний 
ордер 

Розрахунковий документ, який складають за ініціативою банку 
для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку 
платника та внутрішньобанківських операцій. Використовується 
при здійсненні розрахунків банками 

Платіжна 
вимога 

Розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або (за 
договірного списання) одержувача до обслуговуючого платника 
банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної 
суми коштів з рахунку платника на рахунок одержувача. 
Платіжну вимогу застосовують у випадках, коли ініціатором 
переказу виступає стягувач 
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Правильно оформлені платіжні інструменти використовуються банком 
для здійснення розрахункових операцій. Розробка правильної і найбільш 
раціональної розрахункової політики повинна проводитись на кожному 
підприємстві. Це є один з етапів шляху на покращення їх фінансування. 

Висновки. Таким чином, важливою складовою фінансово-економічної 
діяльності будь-якого підприємства є розрахунки з контрагентами. Вони 
нерозривно пов'язані з вхідними та вихідними грошовими потоками, які 
складають основу процесу забезпечення безперервної діяльності суб'єктів 
господарювання. У грошовому обороті підприємства також можна 
виокремити: розрахунки, які виникають у процесі формування ресурсів 
підприємства; розрахунки, пов'язані з виробничим процесом; розрахунки, які 
виникають у процесі реалізації. Досліджено, що платіжними інструментами 
розрахункових відносин можуть бути також фінансові інструменти, що 
призводить до виникнення певних особливостей стосовно об’єктів обліку в 
розрахунках, а саме: фінансові інструменти, на відміну від розрахунково-
платіжних документів, є самостійними об’єктами бухгалтерського обліку. 
Використання фінансових інструментів у розрахунках надає підприємствам 
більш широкі можливості у прийнятті рішень щодо забезпечення 
своєчасного виконання зобов’язань. 
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ДЕОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ТРАДИЦІЙ 

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню деонтологічних засад 
громадянського виховання учнів старших класів на основі національних 
традицій. 

До основних деонтологічних принципів громадянського виховання 
учнів старших класів автори відносять такі: законність; дотримання прав і 
свобод людини; конфіденційність; готовність до сприяння; професіоналізм; 
пошана; неупередженість.

Оскільки категорії «обов’язок»і «належна поведінка»відображають 
специфіку людських відносин у сучасному громадянському суспільстві, 
звертається увага, що саме деонтологічні засади набувають обов’язковості у 
вихованні учнів старших класів, у тому числі – громадянському.  

Деонтологічні засади визначаються як сукупність двох компонентів: 
особистісно-світоглядного та соціально-педагогічного. Перший базується на 
сукупності позитивних світоглядних поглядів та позицій щодо питань права, 
етики, естетики, психології, сприйняття моральних якостей (любові до 
вітчизни, поваги до законів, відповідальності за виконання обов’язку кожним 
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громадянином щодо захисту Батьківщини і забезпечення миру для громадян 
та інші). Цей компонент здійснює відображення правове, етичне, естетичне, 
психологічне виховання учнів. Другий – соціально-педагогічний компонент 
змісту деонтологічних засад. Він переважає. Тільки виховавши, 
сформувавши особистість учня старших класів з властивими їй 
переконаннями, орієнтаціями, інтересами, мотивами діяльності та поведінки, 
можна розраховувати на успішне вирішення більш конкретних завдань. Цей 
компонент відображає сформованість таких складових виховного процесу як 
педагогічна, інформаційно-комунікативна. 

Наголошується на тісному зв’язку національних традицій з такими 
деонтологічними категоріями, як обов’язок, право, норма, мораль, совість, 
досвід, відповідальність, громадянськість, вчинок, належні дії тощо.  

Авторами було запропоновано введення спеціального курсу 
«Деонтологічні засади громадянського виховання» для учнів 10-х класів 
загальноосвітнього навчального закладу. Запровадження запропонованого 
спеціального курсу відповідає ідеї про необхідність виховувати майбутніх 
громадян на основі досвіду українського народу, його історії, культури та 
духовності. 

Деонтологічні засади громадянського виховання учнів старших класів 
на основі національних традицій ґрунтуються на необхідності дотримання 
громадянського обов’язку.Автори доходять висновку, що деонтологічні 
засади громадянського виховання учнів старших класів на основі 
національних традиційє складовою загального процесу виховання в 
загальноосвітній школі, що забезпечує врахування загальнолюдських 
цінностей та дотримання деонтологічних принципів. 

Ключові слова: деонтологічні засади, громадянське виховання, учні 
старших класів, національні традиції, спеціальний курс. 

 
Grubi Tetiana Viktorivna Candidate of Sociological Sciences, Associate 

Professor, Dotcent of the the Psychology, Pedagogy and Social and Economic 
Disciplines Department of the National Academy of the State Border Guard 
Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Shevchenko St., 46, 
Khmelnytskyi, 29007, tel.: (067) 702-81-71, https://orcid.org/0000-0002-8844-5842 

 
Zharovska Olena Petrivna Doctor of Philosophy Candidate of Pedagogical 

Sciences Senior lecturer at the Department of Psychological and Pedagogical 
Education and Social Sciences, Public Higher Educational Establishment 
«Vinnytsia Academy of Continuing Education», Grushevskyi St., 13, Vinnytsya, 
29007, tel.: (067) 591-94-95, https://orcid.org/0000-0002-4154-1458 

https://orcid.org/0000-0002-8844-5842


 

№ 11(11) 
   2022 

           87 

DEONTOLOGICAL PRINCIPLES OF CIVIC EDUCATION OF 
STUDENTS OF SENIOR CLASSES ON THE BASIS OF NATIONAL 

TRADITIONS 

Abstract. The article is devoted to the justification of the deontological 
principles of civic education of high school students based on national traditions. 

The authors attribute the following to the main deontological principles of 
civic education of high school students: legality; observance of human rights and 
freedoms; confidentiality; willingness to help; professionalism; respect; 
impartiality. 

Since the categories «obligation» and "proper behavior" reflect the specifics 
of human relations in modern civil society, attention is drawn to the fact that it is 
deontological principles that become mandatory in the education of high school 
students, including civic education. 

Deontological principles are defined as a combination of two components: 
personal and worldview and socio-pedagogical. The first is based on a set of 
positive worldviews and positions on issues of law, ethics, aesthetics, psychology, 
perception of moral qualities (love for the motherland, respect for laws, 
responsibility for fulfilling the duty of every citizen to protect the Motherland and 
ensure peace for citizens, and others).This component reflects the legal, ethical, 
aesthetic, and psychological education of students. The second is the socio-
pedagogical component of the content of deontological principles. He 
prevails.Only after educating and forming the personality of a high school student 
with her own beliefs, orientations, interests, motives of activity and behavior, can 
one count on the successful solution of more specific tasks. This component 
reflects the formation of such components of the educational process as 
pedagogical, informational and communicative. 

The close connection of national traditions with such deontological 
categories as duty, law, norm, morality, conscience, experience, responsibility, 
citizenship, deed, proper actions, etc. is emphasized. 

The authors proposed the introduction of a special course «Deontological 
principles of civic education» for 10th grade students of a comprehensive 
educational institution. The introduction of the proposed special course 
corresponds to the idea of the need to educate future citizens based on the 
experience of the Ukrainian people, its history, culture and spirituality. 

The deontological principles of civic education of high school students 
based on national traditions are based on the need to observe civic duty.The 
authors conclude that the deontological principles of civic education of high school 
students based on national traditions are a component of the general process of 
education in a comprehensive school, which ensures consideration of universal 
values and compliance with deontological principles. 
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Постановка проблеми. Доцільність громадянського виховання учнів 

старших класів зумовлена низкою соціальних факторів, які пов’язані зі 
зміною світоглядних ціннісних пріоритетів молоді, спрямованих на 
відродження національної культури, мистецтва, звичаїв, мови тощо. Тому 
актуалізується питання громадянського виховання підростаючого покоління 
на основі національних традицій.Також значна увага у сучасному 
суспільному просторі приділяєтьсярозвитку громадянського суспільства, 
дотриманню законності, поваги до особи, витримки, справедливості, 
толерантності. Ці та інші цінності громадянського суспільства відображають 
деонтологічні засади виховання. Відтак висвітлення деонтологічних засад 
громадянського виховання учнів старших класівна основі національних 
традиційстановить значну актуальність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам 
громадянського виховання присвячені праціА. Бекірової, П. Вербицької, 
Є. Гарбар, Н. Макогончук, В. Мірошніченко,О. Шестопалюка та ін. 

Під час дослідження змісту виховання О. Вишневський здійснив 
виокремленнянаціонального та громадянського аспектів. Педагог акцентує 
увагу на зорієнтованості національного виховання на національні цінності 
(українську ідею, державну незалежність, патріотизм, любов до рідної 
культури тощо). Місію громадянського виховання дослідник вбачає у 
формуванні у молодого покоління системицінностей громадянського 
суспільства (свободи, гармонійного розвитку, культуриу стосунках в соціумі 
та ін.) [1, с. 30-31]. Те, що поняття «національного виховання» неоднозначно 
трактується серед вчених-педагогів, О. Вишневський пояснює, з одного боку, 
як виховання, витоки якого походять з основ державності й обумовлюються 
державотворчими реаліями. У такому контексті виховання доречно 
трактувати як українське. З іншого боку, воно є національно-етнічним 
вихованнямдля українців, передбачає реалізацію виховнихдій, спрямованих 
на те, щоб відродити національне самоусвідомлення дитиною себе як 
українця» [1, с. 55]. 

Вивченню особливостей громадянського виховання студентів 
університету присвячено праці А. Панчука. Автор трактує його як процес, у 
результаті якого формується свідомий громадянин з відповідними якостями, 
світоглядними установками, мисленням, почуттєво-діяльнісною сферою, 
здатністю до саморозвитку як громадянина.На переконання дослідника, 
структура громадянськості містить такі якості: патріотизм; національна 
свідомість; гідність; позитивне сприйняття законодавства країни; шанобливе 
ставлення до прав людини; дотримання прав і обов’язків.Це явище сприяє 
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реалізації громадянської спрямованостікожного громадянина шляхом мотивації 
до визнання української ідентичності, визнання цінностей українського 
суспільства, вияву суспільної активності в їх поведінці [2, с. 75]. 

Громадянське виховання слугує орієнтиром ідентифікації кожної 
конкретної людини зі всією спільнотою. Освітні заклади мають вагомий 
вплив на виховання громадянина, оскільки безпосередньо беруть на себе 
виконання місії майбутнього покоління, яке буде здатним удосконалити 
соціокультурні та технологічні процеси, враховуючи загальнолюдські 
підходи [3]. 

Водночас, недостатньо дослідженим науковцями залишається 
досвідвикористання деонтологічних засад у процесі громадянського 
виховання учнів старших класів на основі національних традицій. 

Метою статті є обґрунтування деонтологічних засад громадянського 
виховання учнів старших класів на основі національних традицій.  

Виклад основного матеріалу. Концепція громадянського виховання 
особистості з урахуванням розвитку української державності 
трактує«громадянськість» як «духовно-моральну цінність, світоглядно-
психологічну характеристикуособистості, яка обумовлюється її державними 
само ідентифікаційними установками, усвідомленою належністю до певної 
країни. Громадянськістьможе бути запорукою відносно лояльного ставлення 
громадянина до тих норм, які встановила держава, та готовності наполягати 
на дотриманні особистих прав та обо’язків» [4]. 

О. Шестопалюк у монографії, присвяченій тематицітеоретичнихта 
методичних аспектів громадянського виховання майбутніх педагогів, 
зазначає причинами, що «зосереджують увагу на проблемах громадянського 
виховання підростаючого покоління, є: втрата духовності, зниження рівня 
культури сучасної молоді, що призводитьдо погіршення моральних якостей; 
відступи у роботі з виховання молоді, що виявляється в зниженні значення 
освіти і неусвідомленні значення виховання» [5] 

Найбільш дієвим педагогічним засобом впливу, коли йдеться про 
громадянський чи патріотичний аспекти виховання, С. Русова називає 
слово.«Завдяки слову вихованець вибудовує шлях до сприйняття духовних 
цінностей власного народу, має змогу реалізувати думки про художні образи, 
засвоїти мораль, ознайомитись з історичним досвідом» [6]. 

Поділяємо думку С. Ніколаєнка, про «переміщення в реаліях 
сьогодення акцентів щодо формування всебічно розвинутої особистості на 
виховання громадянина, котрий має за життєві орієнтири національні та 
загальнолюдські цінності, гуманістичні ідеали, патріотизм, взаєморозуміння, 
бере активну участь в розвитку українського суспільства та держави, 
переконаний у великій ролі України в Європі та світі, готовий нести 
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відповідальність за долю Української держави. Спрямування на активні 
виховні дії сприятиме формуванню активного громадянина з потужними 
фізичними, психічними, соціальними та духовними потенційними 
можливостями. Самореалізуючись та самостверджуючись  вихованці 
доводять всебічну сформованість власної особистості»[7]. 

Необхідність виховання дітей на засадах усвідомлення ним певних 
вимог відзначали ще великі педагоги минулого (А. Дистервег, 
Я. Коменський, І. Песталоцці та ін.). 

У контексті сучасних викликів освітяни, науковці, практики 
розробляють сучасні підходи, щоб «оновити зміст процесу виховання з 
урахуванням деонтологічних засад, розвивати у школярів моральну стійкість, 
особистувідповідальність, повагу до особистості, людської гідності; 
мужність, сміливість, організованість, дисциплінованість» [8, с. 4–5]. До 
засадничих принципів деонтології можна віднести 
такі:дотриманнязаконності; повага до прав і свобод людини; забезпечення 
конфіденційності; неупереджене ставлення до особистості.

Вважаємо за необхідне коротко зупинитись на трактуванні 
поняття«деонтологія». За результатами аналізу наукової літератури [8–9] 
доходимо висновку про досить тривалий шлях формування деонтології як 
специфічної системи знань про належне, яка має за основу вимоги суспільної 
моралі.  

Категорії «обов’язок»і «належна поведінка»є досить застосованимиу 
набагато ширшому спектрі життєдіяльності, ніж виховний процес учнівської 
молоді, чи до їх майбутнядіяльність. Обов’язокі належна поведінка є 
невід’ємними складовими характеристикиусьогорізноманіття соціальних 
відносин людини у сучасному громадянському суспільстві.Це надає підстави 
для твердження про обов’язковість урахування деонтологічних засад у 
вихованні учнів старших класів, у тому числі – громадянському.  

Деонтологічні засади розуміємо як сукупність двох компонентів: 
особистісно-світоглядного та соціально-педагогічного. Перший базується на 
сукупності позитивних світоглядних поглядів та позицій щодо питань права, 
етики, естетики, психології, сприйняття моральних якостей (любові до 
Батьківщини, поваги до законів, відповідальності за виконання 
конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та державного 
суверенітету і забезпечення миру для громадян та інші). Цей компонент 
слугує відображенняметичної, естетичної, правової, психологічної 
вихованості учнів. Другий –соціально-педагогічний компонент у змісті 
деонтологічних засад. Він переважає.Адже, щоб робити розрахунок на успіх 
у вирішенні учнями громадянських справ, є необхідність у формуванні 
особистості зі стійкими громадянськими переконаннями, громадянською 
позицією, громадянськими інтересами. Тому, деонтологічні основи 
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громадянського виховання учнів старших класів полягають у тісному 
взаємозв’язкуетичних, естетичних, правових, психологічних, інформаційно-
комунікативних аспектів виховання, здатності учнів усвідомлювати 
відповідальність за майбутнє Батьківщини. 

Результатом громадянського виховання учнів старших класів на 
деонтологічних засадах має бути громадянська вихованість, яка містить 
деонтологічні якості. 

Під час дослідження було встановлено, що учнів інколи 
супроводжують перешкоди у можливостях досягти високого рівня 
громадянської вихованості у реальних умовах освітнього процесу. Як 
альтернативу такій ситуації та один із шляхів покращення громадянського 
виховання учнів старших класів на деонтологічних засадах є  урахування 
національних традицій. Адже національні традиції тісно переплітаються із 
такими деонтологічними категоріями, як обов’язок, право, норма, мораль, 
совість, досвід, відповідальність, громадянськість, вчинок, належні дії тощо. 
Перераховані категорії є традиційними у системі національного виховання 
молоді та категоріями деонтології як науки про належне. 

Обравши такі методи, до прикладу, як навіювання, наслідування, чи 
переконування, педагог отримує можливість впливати на громадянську 
вихованість учнів. До дієвих методів громадянського виховання, які 
застосовує педагог, щоб поглибити і перевірити бачення та розуміння учнями 
явищ суспільно-політичного життя, цілком може слугувати бесіда. Виховні 
бесіди, зміст яких має громадянське спрямування, є запорукою та засобом, 
який формує почуттягордості за історичне минуле нашого народу, героїчне 
сьогодення, почуття громадянської свідомості на гідності [10]. 

3. Результати дослідження. Було запропоновано введення
спеціального курсу «Деонтологічні засади громадянського виховання» для 
учнів 10-х класів загальноосвітнього навчального закладу.   

Програма запропонованого спеціального курсу містить такі теми: 
Тема 1. Поняття деонтології. Основні деонтологічні категорії. 
Лекція – 45 хв. 
Тема 2. Особистість у громадянському суспільстві. 
Лекція – 45 хв., практичне заняття «Тренінг громадянської активності» – 

120 хв. 
Індивідуальна робота. Написання реферату «Культура громадянськості: 

деонтологічний аспект» – 90 хв. 
Тема 3. Національні традиції українського народу: від витоків до 

сучасності. Лекція – 45 хв.  
Екскурсія до краєзнавчого музею – 90 хв. 
Ознайомлення з творчістю сучасного художника Поділля 

Михайла Андрійчука.  
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Тема 4. Література Подільського краю. Лекція «Події Революції 
Гідності у творчості письменників та поетів Подільського краю» 90 хв. 

Тема 5. Поняття відповідальності. Громадянська відповідальність. 
Семінар-обговорення. 

Тема 6. Толерантність у громадянському суспільстві: традиції та 
інновації. Обговорення проблеми. Виконання творчих завдань, вправ. 

Запропонований спецкурс рекомендовано реалізувати в другому 
семестрі. Тематику можна змінювати, додавати більше творчих завдань, 
переглядів документальних та художніх фільмів,  зустрічей з відомими 
людьми, військовослужбовцями. 

Також доцільним є «комплексне використання методів виховання з 
елементами різних видів творчості: вишивки, писанкарства, гончарної 
справи, різьблення по дереву, декоративної обробки предметів національного 
одягу. Впродовж століть склалися традиції використання народних виховних 
та навчальних практик, що базувалися на звичаях, традиціях та обрядах, мали 
за мету сприяти позитивним психологічним настроям вихованців різних 
вікових та соціальних категорій. Інтегрований підхід до поєднання сучасних 
освітянських тенденцій з історичними традиціями української народної 
педагогіки, фольклорними та музичними видами українського та світового 
мистецтва сприяє всебічному розвитку кожної дитини як особистості в 
освітньому середовищі навчальних закладів. При цьому виховні завдання 
реалізуються на засадах національних традицій» [11]. Відтак, з метою 
підготовки учнів старших класів до життя та трудової діяльності, виховання 
патріота та громадянина важливим засобом є національні традиції.  

Завершальним заняттям спеціального курсу «Деонтологічні засади 
громадянського виховання» для учнів 10-х класів загальноосвітнього 
навчального закладу є написання творчої роботи на тему «Я громадянин».  

Запровадження запропонованого спеціального курсу відповідає ідеї про 
необхідність виховувати майбутніх громадян на основі досвіду українського 
народу, його історії, культури та духовності.  

Висновки. Отже деонтологічні засади громадянського виховання учнів 
старших класів на основі національних традицій ґрунтуються на необхідності 
дотримання громадянського обов’язку, оскільки від цього залежить майбутнє 
України. Деонтологічні засади громадянського виховання учнів старших 
класів на основі національних традицій, за нашим переконанням, є 
складовою загального процесу виховання в загальноосвітній школі, що 
забезпечує врахування загальнолюдських цінностей та дотримання 
деонтологічних принципів. Перспективними напрямками подальшої 
дослідницької роботи вважаємо питання української ідентичності, 
особистості у соціокультурному просторі, сучасних цінностей 
демократичного суспільства. 
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СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ТА 
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX 
СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН 

Анотація. У статті розкрито перспективу, яку створює 
антропологічний підхід до сучасних освітніх змін, бо саме він розглядає 
людину як інтегральну цілісність і має забезпечити врахування в освітній 
практиці суб’єктивності й автономії індивіда – учасника життєдіяльності, 
цілісності взаємодії цього індивіда з оточенням і широкого контексту 
пов’язаних із цим явищ. Проаналізовано процес становлення та реалізації 
соціально-антропологічних ідей освіти і виховання другої половини 
XIX століття. Розкрито сутнісні характеристики поняття «педагогічна 
антропологія». Виокремлено мету, окреслено завдання освіти і виховання в 
площині педагогічної антропології, що полягають у: встановленні 
взаємозв’язків між різноманітними аспектами людинознавства; визначенні 
умов соціалізації людини та сутнісних характеристик взаємодії в контексті 
«людина-людина» в межах різних соціальних та вікових груп; розкритті 
закономірностей, шляхів, форм та методів організації гуманістично-
орієнтованого освітнього процесу; розкритті сутності людини як суб’єкта та 
об’єкта виховання. Розкрито сутність антропологічного підходу, який 
дозволяє проаналізувати еволюцію взаємодії людини, природи, суспільства в 
історичному, соціальному, біологічному контексті. Окреслено сутнісні 
характеристики концептуальних положень соціально-антропологічних ідей 
освіти і виховання другої половини XIX століття – 1917 р., як от: 
синтетичної, природничо-наукової, соціологічної, досвідної, філософської, 
теологічної. Доведено, що соціальна антропологія постала як науковий 
напрямок, що претендує на формування нової пояснювальної моделі 
сучасних соціокультурних процесів у кардинально змінених реаліях 
пов'язаних із структурно-соціальними змінами глобального порядку. Настає 
час, коли людина постає в освіті як цілісність, і освіта інтегрує різні підходи 
до навчання та виховання, щоб людина, оцінюючи своє місце у світі та рівень 
реалізації життєвого сенсу, на кожному етапі була задоволена своїм життям в 
усіх його проявах.  
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SOCIAL ANTHROPOLOGY IN THE CONTEXT OF EDUCATION 
AND PERSONALITY EDUCATION (SECOND HALF OF THE  

XIX CENTURY) AS A FACTOR OF MODERN  
EDUCATIONAL CHANGES 

Abstract. The article reveals the perspective created by the anthropological 
approach to modern educational changes, because it considers a person as an 
integral whole and must ensure that the subjectivity and autonomy of the 
individual are taken into account in educational practice - a participant in life 
activities, the integrity of the interaction of this individual with the environment 
and the broad context of related phenomena. The process of formation and 
implementation of socio-anthropological ideas of education and training in the 
second half of the 19th century is analyzed. The essential characteristics of the 
concept of "pedagogical anthropology" are revealed. The purpose and tasks of 
education and training in the field of pedagogical anthropology are outlined, which 
consist of: establishing relationships between various aspects of humanities; 
determining the conditions of human socialization and essential characteristics of 
interaction in the context of "person-person" within different social and age groups; 
disclosure of regularities, ways, forms and methods of organization of humanistic-
oriented educational process; revealing the essence of a person as a subject and object 
of education. The essence of the anthropological approach, which allows analyzing 
the evolution of the interaction of man, nature, and society in the historical, social, and 
biological context, is revealed. The essential characteristics of the conceptual 
provisions of socio-anthropological ideas of education and upbringing of the second 
half of the 19th century - 1917 are outlined, such as: synthetic, natural-scientific, 
sociological, experiential, philosophical, and theological. It is proved that social 
anthropology emerged as a scientific direction that claims to form a new explanatory 
model of modern socio-cultural processes in radically changed realities associated 
with structural and social changes of the global order. The time is coming when a 
person appears in education as a whole, and education integrates different approaches 
to learning and upbringing, so that a person, assessing his place in the world and the 
level of realization of the meaning of life, at every stage is satisfied with his life in all 
its manifestations. 
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Постановка проблеми. Одним із принципів реалізації Державної 
Національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.) є гуманізація освіти, що 
полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у розкритті її 
здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб [3]. 

У державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) 
зазначено, що динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання 
соціальної ролі особистості, гуманізація і демократизація суспільства, 
інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки та технології в усьому світі – 
усе потребує створення умов, за яких народ України став би нацією, що 
постійно навчається протягом усього життя, що підкреслює і концепція 
освіти ХХІ століття, розроблена комісією ЮНЕСКО. Визначальною у 
ХХІ столітті концепція безперервної освіти стає не тільки тому, що вона має 
стикуватися із концепцією суспільства, де все повинно слугувати набуттю 
знань та розвитку талантів, а й тому, що в наш час дослідники вважають 
освіту вирішальним фактором цивілізаційного розвитку [4]. 

З кінця ХІХ-поч. ХХ ст. в філософській і науковій рефлексії 
здійснюється антропологічний поворот – проблема людини стає чи не 
основною для більшості учень і в антропологічному вимірі акцент робиться 
на розгляді людини як універсального світу соціального буття [11]. У 
соціально-філософській антропології виокремлюються певні закономірності 
процесу, а саме закони: антропологічної орієнтації суспільства та 
суспільного яке втілює в собі інтереси, цінності людини, служить їй; 
хвилеподібності суспільного життя: суспільні чинники, будучи створені 
людиною в ім’я розв’язання своїх проблем, відчужуються від людини, потім 
знову підпорядковуються їй; зростаючих масштабів цієї «оберненості» 
суспільства проти людини збільшуються, а тиск суспільства на людину 
посилюється; збереження, нерозчинності людини у суспільстві: за будь-яких 
форм та масштабів підкорення людини суспільним інститутам, зберігання 
себе як тотальність, як суб’єкт; не лінійності розвитку людини в суспільстві: 
у всесвітній історії немає односпрямованого процесу входження та розвитку, 
і цей процес включає в себе відступи, багатоманітність форм, 
супроводжується не лише досягненнями й витратами;  відносності розвитку 
свободи та творчості людини відкидається як якесь абсолютне розуміння 
свободи та творчості, вони сприймаються відносними величинами, 
пов’язаними з конкретно-історичними умовами розвитку людини із 
суспільства; свобода і творчість людини не в минулому і не в майбутньому, 
вони у кожному моменті буття людини; зростання ролі людини у суспільстві, 
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історії полягає у зростанні антропологічного детермінізму у всесвітній   
історії [2, с. 239-240]. 

Освіта, яка орієнтується на антропологічний підхід, повністю змінює 
методологічну парадигму: в процесі пізнання людини використовуються як 
наукові (природничі) так і гуманітарні знання про життя людини; 
досліджується не тільки космічна і суспільна природа людини, але і її 
душевно-духовний аспект з провідною роллю самосвідомості; саме в цій 
методології духовний світ розглядається в процедурі пізнання як чинник, що 
компенсує і доповнює попередні дослідження; в межах цього підходу людині 
не нав’язується світ, який відчужений і важко осягається тощо. Реалізація 
даного підходу нової парадигми освіти допоможе становленню самоцінності 
людської особистості, поширенню її свободи та навчить жити в умовах 
демократичного процесу.  

Філософія ХХ ст. продовжує пошук істинності людини. Проблема 
людини, як практична проблема, завжди стояла і буде стояти перед кожним із 
нас: в певні моменти життя особистість проблематизує своє існування, 
визначає сенс свого життя, обирає напрямок життєвого шляху. Ще в                   
1928 році один засновник філософської антропології Макс Шелер (другим 
родоначальником цієї течії є Гельмут Плеснер) у своїй праці «Положення 
людини у космосі» підкреслював необхідність створення філософської 
антропології як основоположної науки про сутність людини. Він визначив 
п’ять «ідеальних типів» філософського само сприйняття людини, які і 
складають «простір вибору» себе, що представлений окремій людині всією 
історією філософії. Усі вони мають право на існування і в наш час, вони 
знаходять відгук у душі людини і до теперішнього часу. Перша «ідея 
людини», на думку Шелера – це ідея релігійної віри як сутності людини. 
Другий ідеальний тип – тип homo sapiens, людини як носія розуму. 

Третя ідея людини – це уявлення про людину як про homo faber, 
«людину працюючу», уявлення, які розвиваються в межах натуралізму, 
позитивізму, прагматизму. Четверта ідея людини знаходиться в опозиції до 
всіх попередніх, оскільки передбачає неминучу деградацію людини і вбачає в 
ній її сутність. П’ятий «ідеальний тип» людини Шелер складно назвав 
«постулатним атеїзмом серйозності і відповідальності». Це погляд на 
людину, як на вільне, моральне єство – «особистість». У п’яти ідеальних 
типах людини, виділених М. Шелером, втілене прагнення вловити 
субстанцію людяності, що розуміється або як сукупність природних якостей, 
або як розум, або як зв’язок з божественною першопричиною. Людина 
залучена або до прогресивної лінії розвитку, або до регресивної. Зміни, що 
відбулися у суспільній свідомості та бутті в середині ХХ ст., спонукають 
стикатися у свідомості людини різні «ідеї людини», при цьому актуальною 
стає проблема людини як проблема теоретична і практична.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти 
особистісно-орієнтованої системи становлення самоцінності людської 
особистості, яка є соціальною антропологією в контексті освіти 
висвітлюються такими українськими ученими як І.Д. Бех П.С. Гуревич 
І.С. Якиманська М.Ф. Федоренко та іншими. Становлення творчої і 
гармонійно розвинутої особистості включає в себе як передумову засвоєння 
кожним індивідом досвіду попередніх поколінь і утворення як нових форм 
буття, так і самої людини. В руслі філософської антропології працював 
відомий соціолог і психолог ХХ століття Еріх Фромм. Філософська і 
соціологічна спадщина Е. Фромма значно вплинула на свідомість людей у 
ХХ столітті, відзначає П.С. Гуревич, аналізуючи праці Е. Фромма. Звертаючи 
до різноманітних філософських течій та існуючих культур, Е. Фромм висуває 
думку, що сутність людини слід шукати не в яких-небудь конкретних 
якостях, не в субстанції, а в історичному протиріччі, яке відображує 
унікальність людини як живої істоти. Фромм справедливо вважає, що 
потрібно позбавитися ізольованого аналізу тільки психічного або тільки 
соціального в людині. Головні пристрасті і бажання людини, відмічає він, 
виникають з його загального існування, тобто з тієї унікальної ситуації, у 
якій опинилася людина. Сутність людини в тому, що вона унікальна, 
належить одночасно природі і культурі [12, c. 85]. 

Процес навчання в новій школі повинен задовольняти потреби 
підготовки до життя в нових соціально-економічних і політичних умовах. 
Взаємозалежність освітньої та соціально-економічної систем спонукає 
по-новому визначити освітні функції як креативні та гуманістичні, що дають 
змогу готувати молодь до зміни існуючої дійсності і створення кращої. 
Особистісно-орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є 
особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід 
кожного спочатку розвивається, а потім узгоджується зі змістом освіти    
(І.С. Якиманська), у сучасних умовах гуманізації й демократизації, 
індивідуалізації та диференціації навчального процесу є актуальні дидактичні 
заповіді В.О. Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителеві» він писав: 
«Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання й виховання 
полягає в розкритті сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху 
в розумовій праці (в характері завдань), і в часі» [9, c. 437]. Визнання учня 
головною фігурою всього освітнього процесу і є базою особистісно-
орієнтованої педагогіки. Інтерес до особистісного підходу у психології та 
педагогіці зростає упродовж останніх років. Враховуючи складність 
розробки підходу, дослідники здійснюють його побудову шляхом переходу 
від більш розроблених підходів і технологій. З цієї точки зору вбачаються 
такі форми особистісного підходу, як «особистісно-соціально-діяльнісний 
підхід» (О.В. Барабанщиков, М.Ф. Федоренко), «принцип діяльнісно-
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особистісного підходу» (В.І. Андреєв), «особистісно-діяльнісний підхід» 
(І.О. Зимня), «системний особистісно-діяльнісний підхід» (Л.М. Деркач), 
«індивідуально-особистісний підхід» (О.Я. Савченко).  

Мета статті - аналіз соціально-антропологічних ідей освіти і 
виховання особистості в другій половині XIX століття як чинник сучасних 
освітніх змін. 

Виклад основного матеріалу. Поведінка індивіда й оптимальне 
формування його особистості можливі тільки тоді, коли відомі, по-перше, 
сукупність умов і впливів, які діють на нього як стимули, і, по-друге, 
сукупність внутрішніх процесів, що опосередковують ці умови і впливи, то 
запорукою успішної праці вчителя є глибокі знання про людину та її 
оточення, а також здатність застосовувати ці знання у педагогічній практиці. 
Особистісно-орієнтована освіта спирається на фундаментальні дидактичні 
дослідження, присвячені особистісно-розвивальним функціям навчання та 
виховання (І.С. Якиманська, В.В. Сєриков, І.Д. Бех, В.В. Рибалка та інші). 
Так, І.С. Якиманська, розробляючи концепцію особистісно-орієнтованої 
освіти, наполягає на уявленні про особистість як про мету та фактор 
освітнього досвіду під час навчання. Теоретичне призначення її концепції 
особистісно-орієнтованого навчання полягає в розкритті природи та умов 
реалізації особистісно-розвивальних функцій освітнього процесу. Практична 
цінність цієї концепції полягає в розробці регулятивів для практики освіти, 
яка повинна стати альтернативною традиційному навчанню. При цьому 
І.С. Якиманська відокремлює три моделі особистісно-орієнтованої 
педагогіки: соціально-педагогічну (виховує особистість з попередньо 
заданими якостями); предметно-дидактичну (пов’язану з предметною 
диференціацією, яка забезпечує індивідуальний підхід у навчанні); 
психологічну модель (зводиться до визнання відмінностей в пізнавальних 
здібностях учнів). В.В. Сєриков вбачає головну функцію особистісно-
орієнтованої освіти в забезпеченні особистісного розвитку кожного суб’єкта 
навчального процесу, наполягаючи на визнанні за учнем права на 
самовизначення та самореалізацію в процесі пізнання через оволодіння 
власними способами навчальної роботи. Описуючи та характеризуючи 
особистість дитини через її функції, важливі для організації педагогічного 
процесу, В.В. Сєриков виділяє такі з них: функція вибірковості (здатність 
людини до вибору); функція рефлексії (особистість повинна оцінювати своє 
життя); функція буття, що полягає в пошуках сенсу життя та творчості; 
формувальна функція (формування образу “я”); функція відповідальності («я 
відповідаю за все»); функція автономності особистості (по мірі розвитку вона 
дедалі більше стає вивільненою від інших факторів) [10, c. 78]. Висвітлюючи 
шляхи реалізації особистісно-орієнтованого виховання, І. Бех звертає увагу 
на питання підготовки вихователя у контексті особистісно-орієнтованої 
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технології. А саме, особистісно-орієнтоване виховання будується на 
глибокому знанні й грамотному використанні психологічних 
закономірностей функціонування і розвитку особистості в онтогенезі. 
Вихователь має володіти науковими знаннями про природу і закономірності 
розвитку особистості. На сьогодні в арсеналі педагога переважають занадто 
узагальнені поняття, які не дозволяють вибудувати дієві виховні прийоми. З 
огляду на це, І. Бех подає систему загальних і вікових особистісних 
закономірностей як орієнтовану основу особистісно-орієнтованого 
виховання. Виділимо деякі з них, як першочергові для вихователів: 
соціальний генезис духовності особистості вимагає спрямованого, науково 
обґрунтованого керування цим процесом; адекватним методом стає зустріч 
вихователя з вихованцями як особистостями;  одні й ті ж конкретні виховні 
впливи мають різне значення залежно від їх включеності в загальну 
«атмосферу виховання»; інформація краще сприймається, запам’ятовується і 
осмислюється вихованцем чим більший авторитет джерела інформації; 
неможливо бути вільним, не будучи самостійним; оцінювати дитину 
доцільніше не в порівнянні з товаришем, а в порівнянні з нею ж; для 
оволодіння власними емоціями ефективним буде прийом, за якого людина 
ставиться до себе не в позицію об’єкта емоційного переживання, а в позицію 
суб’єкта цього процесу; щоб зрозуміти іншу людину, необхідно відчувати 
інтерес до її особистості; здатність правильно реагувати на емоції і почуття 
інших людей полягає в умінні співпереживати [2, с. 13-16; 7, c. 15-16]. У 
нових педагогічних концепціях відбувається переосмислення всього 
навчально-виховного процесу з метою досягнення його вищої ефективності 
на основі новітніх науково-теоретичних знань. Сьогодні автори називають 
різноманітні технології, які належать до особистісно-орієнтованих. Поки що 
загальноприйнята класифікація цих технологій відсутня, тому звернемося до 
короткого опису деяких із них. Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер) є 
однією з різновидів втілення ідей «гуманістичної педагогіки», її 
характеризують як систему самопізнання і саморозвитку індивідуальності 
при партнерстві з учителем. 

У реформуванні освіти в Україні визначилися два напрями: науковий і 
практичний. Перший – це розроблення сучасної філософії освіти, психолого-
педагогічне розроблення сучасної освітньої стратегії з урахуванням 
національних цілей, української національної ментальності та вітчизняного 
досвіду, а також всебічного засвоєння сучасного передового зарубіжного 
досвіду в галузі освіти; другий – інноваційна діяльність педагогів стосовно 
оновлення змісту та методів навчання і виховання учнів, втілення у 
педагогічний процес нової освітньої стратегії, нових психологічних і 
педагогічних технологій [7, с. 13]. У межах першого напряму, що стосується 
перш за все змісту освіти, спостерігається поділ наукознавства на три основні 
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групи дисциплін – природничі, антропологічні, гуманітарні. Але поділ цей 
досить умовний: людина є предметом вивчення і природничих, і 
гуманітарних наук. Суть проблеми полягає в тому, що всі науки, крім 
антропології, визначаючи власний предмет, можна сказати, «препарують» 
людину замість того, щоб бачити і осягати її життя в усіх аспектах. Саме 
тому науковці і викладачі-природознавці спостерігали в освітній царині 
безліч фактів, що свідчили про неврахування природних, біологічних нахилів 
учнів і навпаки, гуманітарії часто-густо, формуючи в учнів теоретично-
узагальнені цінності, були вражені наслідками цього впливу, а проблема 
самосвідомості людини як відносно незалежний від зовнішніх чинників 
феномен не розглядалася взагалі, хоча відомо, що якраз духовний світ 
виділяє людину із маси. Головним орієнтиром усіх освітніх реформ слід 
вважати педагогічний процес як процес життєтворчості, під час якого 
людина творить себе і своє життя. Зміни, що відбуваються в оточенні 
індивіда, вимагають від нього належної підготовки для успішної діяльності і 
в умовах сьогодення, і в майбутньому. Традиційна школа з адаптаційним 
характером навчання не забезпечує такої підготовки, не відповідає викликам 
сучасної цивілізації. Модернізований процес навчання в новій школі повинен 
задовольняти потреби підготовки до життя в нових соціально-економічних і 
політичних умовах. Взаємозалежність освітньої та соціально-економічної 
систем спонукає по-новому визначити освітні функції як креативні та 
гуманістичні, що дають змогу готувати молодь до зміни існуючої дійсності і 
створення кращої, яка більшою мірою втілювала б у собі гуманістичні 
цінності. Оскільки адекватний аналіз поведінки індивіда й оптимальне 
формування його особистості можливі тільки тоді, коли відомі, по-перше, 
сукупність умов і впливів, які діють на нього як стимули, і, по-друге, 
сукупність внутрішніх процесів, що опосередковують ці умови і впливи, то 
запорукою успішної праці вчителя є глибокі знання про людину та її 
оточення, а також здатність застосовувати ці знання у педагогічній практиці. 
Такі знання накопичені багатьма дисциплінами, що вивчають людину та різні 
аспекти її життя. Нині вчитель, якщо й користується цими знаннями, то 
натрапляє на великі труднощі, пов’язані з їх інтеграцією, яка б забезпечила 
цілісний образ людини і врахувала б багатоаспектність людського життя. 
Таким чином, для сучасної педагогіки найбільш прийнятну перспективу 
створює антропологія, яка в найширшому розумінні є загальною наукою про 
людину в усіх аспектах її життя. Вона трактує окремого індивіда як 
інтегральну цілісність, враховуючи при цьому сукупний цілісний вплив на 
нього з боку оточення. Точніше кажучи, з точки зору антропології індивід 
становить біосоціокультурну цілісність, а створювані ним продукти, 
матеріальні чи інтелектуальні, є спільним результатом його рис і впливів 
оточення. Основним завданням антропології є пов’язування між собою 
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різноманітних аспектів людинознавства, що їх вивчають різні спеціалізовані 
дисципліни, а також координація та інтеграція роздрібнених знань про 
людину. Інтегроване знання про людину є дуже потрібним, зокрема, для 
теорії та практики освіти. Аналіз освітніх процесів і проблем в 
антропологічній перспективі має забезпечити врахування суб’єктивності й 
автономії людського індивіда – учасника зазначених процесів, цілісності 
взаємодії цього індивіда з оточенням і широкого контексту пов’язаних із цим 
явищ. Про тісні зв’язки між антропологією і педагогікою говорять останнім 
часом деякі педагоги (насамперед ті з них, хто вказує на брак синтезу 
людинознавчих знань у психологічних концепціях). З повним правом вже 
можна вважати фактом існування педагогічної антропології, що 
окреслюється як орієнтація на відгалуження педагогічних наук про 
детермінацію процесу виховання людини, як сукупність педагогічно-
філософських міркувань, головною метою яких є з’ясування ролі чинників 
біологічних, суспільних, культурних і свідомісних у становленні людської 
особистості. Розгляд розвитку особистості у його залежності від численних 
зовнішніх і внутрішніх чинників засвідчує, що презентоване антропологією 
бачення людського індивіда та його оточення безпосередньо тяжіє до 
системного сприймання людини. Згідно із системним баченням поведінка 
індивіда залежить від того, що відбувається у його внутрішній організації і в 
зовнішньому оточенні. Індивід існує в навколишній дійсності і утримує себе 
у функціональній рівновазі завдяки подоланню перешкод і запобіганню їхній 
появі. Він функціонує у власних інтересах і є власним організатором, прагне 
підтримання та максимального продовження свого існування, отримує 
інформацію і енергію з оточення, зберігає, перетворює їх та передає 
оточенню. Наявність цих рис дає підставу розглядати людський індивід як 
окремий вид тієї чи іншої автономної системи. Крім людини, до категорії 
автономних систем слід віднести всі інші організми, у тому числі тваринні і 
рослинні. Автономними системами так само є різного роду людські групи, 
наприклад, родини або народи. Отже, автономна система надає можливість 
цілісного трактування не тільки людського індивіда, але й людських 
спільнот, завдяки чому може бути корисною в дослідженнях із культурної та 
соціальної антропології. Прийнятий в антропології принцип «цілісної 
людини», з точки зору теорії автономної системи, передбачає передусім 
нерозривність у людини процесів енергетичних та інформаційних (або 
соматичних та духовних). Тісний взаємозв’язок і взаємне опосередкування 
цих процесів ведуть до того, що будь-які зміни (у тому числі суто 
інформаційні або суто енергетичні) впливають на функціонування цілої 
системи, порушуючи її функціональну рівновагу.  

Усі реакції автономної системи є елементами її поведінки як єдиного 
цілого. Зокрема, на той чи інший подразник людський індивід реагує як 
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єдине ціле; реакція визначається сукупністю чинників – зовнішніх і 
внутрішніх, інформаційних і енергетичних. Аналіз найбільш поширених 
психологічних концепцій дає змогу вважати, що кожна з них враховує лише 
незначну частку чинників, які детермінують людську поведінку. Натомість 
системна концепція людини, що ґрунтується на теорії автономної системи, 
враховує всі істотні детермінанти такої поведінки, а саме: чинники зовнішні 
(інформаційні й енергетичні) та чинники внутрішні (інформаційні й 
енергетичні). Отже, антропологічний (концептуально-цілісний) підхід в 
системі педагогіки – це єдність складових: цілісне бачення людини та її 
життя, духовно-орієнтовані відносини між студентами, студентами і 
викладачами, між викладачами тощо [8, с. 21]. Антропологічний підхід у 
педагогіці переглядає зміст освіти і виховання, впроваджує нові форми 
освіти, які з позицій системної педагогічної антропології забезпечують: 
досить повне самопізнання учня на базі адекватної самооцінки і само-
прийняття; розширення діапазону самодіяльності, яка б гарантувала йому 
можливість успішного самоуправління у власних інтересах і самореалізації; 
індивідуалізація навчання; уможливлення одержання учнем інформації, що 
сприяла б його найбільш повному й різнобічному розвиткові; забезпечення 
можливості для учня впливу з його боку на оточення, щоб пристосувати 
останнє до його потреб; вивільнення творчих можливостей учня і 
забезпечення умов для їх широкої презентації; вибір відповідно до нахилів 
учня напряму подальшого навчання і, згідно з цим, групи професій або 
конкретної професії; уможливлення для учня бажаних для нього 
міжособистісних контактів [14, с. 14-15]. Антропологічний підхід 
забезпечить ефективний розвиток освітніх систем, якщо вони спиратимуться 
на такі принципи саморозвитку: відповідності педагогічного впливу природі 
дитини; культуро-відповідності: культура виховання і виховання культурою; 
соціовідповідності – створення сприйнятливих соціальних умов для 
успішного розвитку і саморозвитку дитини; амбівалентності – організація 
педагогічного впливу, який узгоджено з мінливими природними та 
внутрішньо-особистими умовами; гуманізму у вихованні тощо [6, с. 135]. 

Освіта для XXI cт. покликана носити творчий і новаторський характер. 
У світі, де мінливість стала ознакою не тільки наукового й технологічного 
прогресу, а й способу життя мас, школи та університети зобов’язані як 
передавати новим поколінням раніше накопичені знання, так і готувати їх до 
вирішення проблем, з якими особистість і суспільство ще ніколи не 
стикалися. Таким чином, проблема співвідношення індивідуалізації та 
соціалізації розглядається дослідниками як найістотніша характеристика 
сучасного типу філософствування щодо змісту та спрямованості історичного 
процесу, незважаючи на філософствування назв: ідеалізм, матеріалізм, 
позитивізм, постнеокласика, соціально-культурна раціональність тощо [1]. 
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Освіта для XXI cт. повинна будуватися на науково-обґрунтованих знаннях. 
Крім того, сьогодні освіта є беззаперечним атрибутом людини нового 
тисячоліття, людини, яка здатна сприймати виклики ХХІ століття, діяти 
професійно і свідомо, людини, яка готова зберегти ціннісні надбання 
попередніх поколінь, примножити і передати їх спадкоємцям [5].   

Висновки. Саме на підставі цих принципів освітні системи                         
ХХІ століття реалізують головну форму антропологічного підходу до завдань 
освіти: учень не готується до життя, він вже живе тут і зараз. У недалекому 
минулому ми «перехворіли» опорними сигналами, педагогікою 
співробітництва та іншими новаціями, сьогодні їх хвиля поповнюється 
вальдорфською педагогікою, школою «діалогу культур» тощо. Настає час, 
коли людина постає в освіті як цілісність, і освіта інтегрує різні підходи до 
навчання та виховання, щоб людина, оцінюючи своє місце у світі та рівень 
реалізації життєвого сенсу, на кожному етапі була задоволена своїм життям в 
усіх його проявах.  
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ЗДОРОВ’Я: ЕТИКА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Анотація. Соціальна робота у сфері здоров’я є відносно новим 
напрямом професійної діяльності соціальних працівників в Україні. Така 
практика не отримала ще належного нормативно-правового забезпечення, 
хоча потреба в ній зростає прогресивно швидко, особливо в умовах 
воєнного стану. Як і професійна соціальна робота загалом, діяльність 
соціальних працівників у сфері здоров’я ґрунтується на дотриманні 
відповідних етичних норм, принципів, а також стандартів практики.  

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України визначає 
основні етичні принципи діяльності: повага до гідності кожної людини; 
пріоритетність інтересів кожної людини; толерантність; довіра і взаємодія у 
розв’язанні проблем клієнта; доступність послуг; конфіденційність; 
дотримання норм професійної етики. Професійна діяльність соціальних 
працівників у сфері здоров’я характеризується специфікою і особливостями 
з погляду етики.  

Соціальна робота у сфері здоров’я в США має давні традиції. 
Діяльність соціальних працівників сфери здоров’я визнана еталоном етично 
виважених рішень в охороні здоров’я. Фахівці соціальної роботи сфери 
здоров’я враховують специфічні цінності, принципи і норми, зумовлені 
особливостями здоров’єзбережувальної діяльності й контекстами практики, 
пов’язаними з лікувальним чи медичним закладом, сферою громадського 
здоров’я чи паліативно-хоспісною допомогою, довготривалим доглядом чи 
доглядом наприкінці життя, формуванням здорового способу життя чи 
сферою психічного здоров’я. Завдяки спільним цінностям соціальні 
працівники сфери здоров’я усвідомлюють свою професійну ідентичність і 
мають змогу успішно реалізувати здоров’єзбережувальну діяльність, 
вирішуючи етичні дилеми. 

Ключові слова: соціальна робота, сфера здоров’я, соціальні 
працівники, етика професійної діяльності, етичні дилеми. 
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SOCIAL WORK IN THE FIELD OF HEALTH: ETHICS OF 

PROFESSIONAL ACTIVITIES OF SOCIAL WORKERS  
 

Abstract. Social work in the field of health is a relatively new area of 
professional activity of social workers in Ukraine. This practice has not yet 
received adequate regulatory and legal support, although the need for it is 
growing progressively and rapidly, especially in the conditions of martial law. 
Like professional social work in general, the activity of social workers in the field 
of health is based on compliance with relevant ethical norms, principles, and 
standards of practice.  

The Сode of ethics of specialists in social work of Ukraine defines the main 
ethical principles of activity: respect for the dignity of every person; the priority 
of the interests of each person; tolerance; trust and interaction in solving the 
client's problems; availability of services; confidentiality; compliance with the 
norms of professional ethics. The professional activity of social workers in the 
field of health is characterized by specificity and peculiarities from the point of 
view of ethics.  

Health social work in the United States has a long tradition. The activity of 
social workers in the field of health is recognized as a benchmark for ethically 
balanced decisions in health care. Specialists in social work in the field of health 
take into account specific values, principles and norms determined by the 
peculiarities of health care activities and contexts of practice related to a 
treatment or medical institution, the field of public health or palliative-hospice 
care, long-term care or end-of-life care life, the formation of a healthy lifestyle or 
the field of mental health. Thanks to common values, social workers in the field 
of health realize their professional identity and are able to successfully implement 
health-preserving activities, solving ethical dilemmas.  

Keywords: social work, health sector, social workers, ethics of 
professional activity, ethical dilemmas. 

 
Постановка проблеми. Цінності професії «Соціальна робота» 

викристалізувалися у процесі становлення фаху і заклали фундамент його 
унікальної мети. Найважливіші цінності, що характеризують місію професії 
соціальної роботи: служіння, соціальна справедливість, гідність і цінність 
людини, важливість людських відносин, цілісність, компетентність. 
Основна мета професії соціального працівника полягає в підвищенні 
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добробуту людей і допомозі у задоволенні основних потреб всіх людей. 
Особлива увага до потреб і розширення можливостей осіб, які є вразливими, 
пригнобленими та живуть у бідності [1]. 

Кодекс професійної етики Національної асоціації соціальних 
працівників США (НАСП), був схвалений Асамблеєю делегатів НАСП 1996 р. 
Дотепер документ зазнав переглядів у 2008 р., 2017 р. і 2021 р., але 
незмінними є визначені Кодексом цінності, принципи, стандарти управління 
професійною поведінкою соціальних працівників. Вони обов’язкові для всіх 
соціальних працівників і студентів соціальної роботи, незалежно від 
професійних функцій, місць практики чи груп населення, які вони 
обслуговують [1; 2, c.3].  

Специфіка етики і цінностей в кожній з ділянок сфери здоров’я 
зумовлені особливістю проблем здоров’я групи клієнтів, умовами, за яких 
ця допомога надається. Спільною і незмінною вимогою для всіх локалізацій 
практики є прихильність соціального працівника цінностям і етиці професії, 
наголос на розширенні прав та можливостей клієнтів у самовизначенні, 
використання Етичного кодексу в якості «посібника з прийняття рішень в 
етичних питаннях» [2, c.3; 3-6].  

Українська практика соціальної роботи засвідчує зростання потреби в 
участі соціальних працівників у сфері здоров’я. Особливо це стало відчутно 
в умовах воєнного стану, коли проблем зі здоров’ям і число звернень за 
допомогою в заклади охорони здоров’я з боку цивільного населення зросли 
в рази. Зазвичай задоволення потреб населення, пов’язаних зі збереженням 
чи зміцненням здоров’я, обмежено наданням невідкладної медичної 
допомоги. Проте значна частина проблем, що спричинили порушення 
здоров’я, стали супутніми чи їх наслідками, залишаються не вирішеними, 
становлять загрозу для здоров’я, життя людини її оточення. Ці проблеми 
мають соціальні виміри, потребують комплексного фахового втручання 
соціальних працівників.  

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України, 
затверджений наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту (2005 р.), 
побудований на використанні етичних принципів «Етики соціальної роботи: 
принципів і стандартів» («Ethics of Social Work – Principles and Standards»), 
схваленої Міжнародною федерацією соціальних працівників (МФСП) 1994 
р. [7, c.73]. Міжнародною професійною спільнотою Етичний кодекс 
соціальної роботи переглядався неодноразово (2004, 2014, 2018 рр.) МФСП 
і Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи (МАШСР). Водночас 
вітчизняний етичний кодекс дотепер не був предметом широкого 
обговорення професійної громади. Визначені документом етичні принципи 
діяльності (повага до гідності кожної людини; пріоритетність інтересів 
кожної людини; толерантність; довіра і взаємодія у розв’язанні проблем 
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клієнта; доступність послуг; конфіденційність; дотримання норм 
професійної етики) загалом актуальні. Проте, на переконання Т. Семигіної, 
вони «консервують вітчизняну практику у парадигмі соціальної підтримки 
(т. зв. «велфаризму») і матеріалістичних цінностей. Авторка вказує на 
подібну ситуацію як типову для країн, що не визнають прав людини, на 
яких ґрунтуються етичні стандарти 2004 і 2018 рр. в якості цінності в 
професійній діяльності соціальних працівників [7, c. 74].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання етики і цінностей 
професійної діяльності соціальних працівників є об’єктом уваги 
українських науковців упродовж останніх двадцяти років: І. Звєрєвої, 
А. Капської, Г. Лактіонової, І. Миговича у контексті характеристики 
соціальної роботи як сфери професійної діяльності, науки і навчальної 
дисципліни [8; 9], Т. Семигіної у зв’язку зі змінами пріоритетів соціального 
розвитку і соціальної роботи в умовах глобалізації [7; 10], Р. Зозуляк-
Случик, О. Радкевич з огляду на професійну компетентність майбутніх 
фахівців соціальної роботи [11], А. Шумик, О. Тополь у зв’язку з 
професійним спілкуванням [12]. Чимало уваги професійній етиці в 
соціальній роботі приділяли зарубіжні дослідники: M.Роуз, Г. Фліге, 
М.Хільдебрандт вивчали методологічні засади професійної етики [13], 
М.Гілл, П.Мамалакіс, Т.Еванс, Ф.Пітерс, Ф.Ловенберґ, Р.Долґофф 
досліджували моральні межі й цінності в прийнятті рішень [14-16]; 
М. Блум, Р. Бекер, М. Джозеф, К. Люїс, Л. Літке, Ф. Ример, Р. Портер 
описали моделі прийняття етично зважених рішень [17]; Д. Гардінья, 
K. Стром-Готфрід порівнювали характер етичної взаємодії в соціальній 
роботі на різних рівнях практики [18; 19]. Проте питанню етики соціальної 
роботи у сфері здоров’я в Україні не приділялося належної уваги.  

Саме тому метою статті було виявити особливості етичних засад 
практики соціальних працівників у сфері здоров’я в зарубіжних країнах, для 
подальшого врахування їх при укладанні кодексу етики фахівців соціальної 
роботи сфери здоров’я в Україні.    

Виклад основного матеріалу. Соціальні працівники, які місцем 
професійної практики визначили сферу здоров’я, ідентифікують себе як 
повністю однорідну групу, з унікальною професійною системою цінностей і 
переконань. Вони впевнені в особливості етики соціальної роботи у сфері 
здоров’я, проте не всі абсолютно однаково їх розуміють. Дослідження етики 
соціальної роботи сфери здоров’я показало, що консенсус не завжди легко 
досягти, ба навпаки, особливо з огляду на необхідність поважати різні 
думки. Протягом кар’єри соціальні працівники сфери здоров’я найбільше 
стикаються із ситуаціями, що не мають повністю бажаних рішень, бо в 
кожній альтернативі є власний набір небажаних наслідків. Супервізори 
визнають етичні дилеми як ситуації, коли соціальний працівник не може 
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дотримуватися професійних цінностей або, дотримуючись однієї етичної 
позиції, має поводитися так, щоб враховувати іншу [20, c. 43].   

Кодекс етики НАСП призначений реалізувати цілі: ідентифікація 
основних цінностей місії соціальної роботи; узагальнення етичних 
принципів, що відображають основні цінності професії, і встановлення 
набору конкретних етичних стандартів для практики соціальної роботи; 
допомога соціальним працівникам у прийнятті відповідних рішень в умовах 
етичного конфлікту чи етичної невизначеності; забезпечення 
відповідальності соціального працівника за виконання етичних стандартів 
професії, на які орієнтується широка громадськість; забезпечення 
професійної соціалізацію нових практиків соціальної роботи в контексті 
місії, цінностей, етичних принципів і етичних норм; демонстрування 
стандартів етичної поведінки в діяльності професіоналів соціальної роботи.  

Кодекс етики не визначає цінності, принципи і стандарти, що 
найбільш важливі чи мають домінувати над іншими у ситуаціях 
суперечностей. Прийняття етичних рішень є процесом і багато ситуацій у 
соціальній роботі не мають простих відповідей для вирішення складних 
етичних питань, особливо у роботі соціальних працівників у сфері здоров’я. 
Тут соціальні працівники, окрім Кодексу повинні враховувати специфічні 
цінності, принципи і норми, зумовлені здоров’єзбережувальною діяльністю 
й контекстами практики, пов’язаними з лікувальним чи медичним закладом, 
сферою здоров’я.  

На практиці усі соціальні працівники змушені бути учасниками 
етичного дискурсу. Базове розуміння термінології допомагає адекватне  
рішення в області етики. Поняття «цінності», «мораль», «етики» часто 
використовують як синоніми, але їх відмінності мають важливе значення 
для практики соціальної роботи. На їх ідентифікації варто зупинитися [2]. 
Термін «етика» (від гр. «етос») означає характер людини, настрій, 
розташування. Етику соціальної роботи у сфері здоров’я, як загалом етику 
соціальної роботи, на думку дослідника П. Анджелес, формують три 
відгалуження: мета-етика, нормативна і прикладна етики. Мета-етика 
пов’язана з вивченням методів, мови, логічної структури, аргументації; слугує 
виробленню, обґрунтуванню моральних рішень і знань [21]. Нормативна 
етика ідентифікує мораль, цінності, принципи, стандарти, що могли би бути 
доречними у вирішенні конкретної дилеми. У розробленні нормативно етичної 
реакції на певну ситуацію можуть бути актуальними одразу кілька цінностей 
та принципів. Кодекс етики дає підказки щодо ситуацій, у яких цінності, 
стандарти і принципи можуть конфліктувати [20, с. 44]. Прикладна етика 
пов’язана з нормативною – пропонує застосування моралі, цінностей, 
принципів, стандартів відповідно до конкретних ситуацій, на етапі 
прийняття остаточного рішення. Тож етика як дочірня філософська наука 
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пов’язана з міркуваннями про людську поведінку, засновану на цінностях. 
Етика соціальної роботи – це «рамка» моралі, цінностей, принципів і 
стандартів та етап прийняття остаточного                  рішення [13, с. 39; 14; 
15].  

Для практики соціальної роботи у сфері здоров’я важливе розуміння 
етичної поведінки соціальних працівників. Автори М. Джозеф, А. Конрад 
визначають її як професійну поведінку соціального працівника у зв’язку з 
біомедичним етичним вибором [22, с. 23]. У практиці соціальної роботи 
сфери здоров’я найбільш актуальним питанням є цінності. Американський 
дослідник Ф. Ример вказує на сфери виникнення етичних дилем: 
конфіденційність, привілейовані зв’язки; правдивість; патерналізм і 
самовизначення; закони, політика, регулювання; штучне перебільшення 
складності втручання; розподіл обмежених ресурсів; особисті й професійні 
цінності; прийняття етичних рішень [23, с. 807].  

Важливим аспектом розв’язання етичних дилем і успішного 
вирішення практичних завдань здоров’єзбережувальної діяльності 
соціального працівника є закони. Поняття «закон» має різні трактування: від 
проблеми захисту від зловживань владою з боку влади чи приватних осіб до 
соціального контролю і благополуччя, необхідності збільшення уваги до 
соціальної справедливості. Водночас дотримування соціальним 
працівником тільки закону не захищає його від вчинків професійно не 
етичних. Тому необхідно враховувати й принципи, стандарти професійної 
діяльності. Принципи, згідно з Кодексом, є етапами формування цінностей, 
вони служать свого роду ідеалами [16, с. 26].  

Соціальні працівники сфери здоров’я постійно стикаються з етичними 
дилемами у своїй повсякденній роботі. Вони вирішують етичні питання, що 
випливають з таких різноманітних факторів, як дисбаланс: між 
необмеженими вимогами щодо бажаної допомоги з боку клієнтів і 
обмеженими ресурсами соціальної роботи, між технологічним прогресом і 
втручанням у людське життя, особливо на початку (запліднення, корекція 
генетичних «помилок» in vitro, сурогатне материнство) чи наприкінці життя 
(реанімація, евтаназія), між правом пацієнта на знання і потенційно 
негативними наслідками небажаного знання, між відсутністю ясності щодо 
діагнозу і лікуванням. Ситуації часто ускладнює тиск необхідності швидкого 
прийняття рішення. Практики і науковці соціальної роботи одностайні щодо 
професійних цінностей, етики як пріоритету в прийнятті рішень соціальним 
працівником. Соціальні працівники збагатили лікарняну практику і діяльність 
зі збереження здоров’я своїми професійними цінностями, визначеннями того, 
що робить практику якісною [22, с. 25; 24, с. 76].  

У зарубіжній літературі (М. Блум, Р. Бекер, М. Джозеф, К. Люїс,                  
Л. Літке, Ф. Ловенберґ, Р. Доґофф, Ф. Ример, Р. Портер) представлені 
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моделі прийняття етичних рішень [17]. Ізраїльська дослідниця                  
Р. Ландау [24, с. 91] вважає, що найбільшої уваги заслуговують дві, що 
допускають можливість ранжування принципів соціальної роботи за 
важливістю. Перша модель етичного прийняття рішень (Ф. Ловенберґ, 
Р. Долґофф) пріоритетним зобов’язанням визнає принцип захисту                   
життя [16, с.19]. Друга модель (Ф. Ример) базується на визнанні правил 
передумовою дій, спрямованих на попередження різних небезпек: 
врахування правил у запобіганні загрозам життю, здоров’ю – першочергово 
в порівнянні з небезпекою бездіяльності [23, с. 802].  

Американські автори С. Гелерт і Т. Браун вказують на необхідність 
врахування теорій етики у виборі моделей прийняття етичних рішень. Деякі 
теорії етики більше зосереджені на результатах дій, інші – на відборі 
принципів, стандартів і правил, що можуть направляти поведінку, тому 
найбільш нормативно етичні теорії належать до двох категорій – 
деонтологічних або телеонтологічних. Деонтологічні теорії ставлять на 
перше місце етичну цінність, стандарт, принцип у визначенні правильної дії 
без врахування її результату. Принцип конфіденційності, за деонтологічною 
теорією підказує, що соціальний працівник не повинен ні за яких обставин 
його порушувати. Телеонтологічна теорія більше орієнтує на результат 
певної дії, ніж на значення принципів, стандартів (від гр. «телос» – 
«кінець», «мета»). Тому в телеонтологічному розгляді конфіденційності 
більша увага буде до того, щó станеться, якщо конфіденційність була 
порушена [20, с. 45–46]. Деонтологія і телеонтологія часто конфліктують, як 
і цінності, принципи і стандарти етичного кодексу. 

Намагаючись вирішити складні ситуації, соціальний працівник сфери 
здоров’я повинен спочатку визначити свої власні цінності, як вони пов’язані 
з потребами клієнта. Розуміння соціальним працівником цього сенсу може 
відрізнятися від сприйняття клієнтом і навіть вступати у конфлікт. 
Проведене I. Cісікай опитування 110 соціальних працівників хоспісів 
виявило, що питання, які найменше обговорювалися в процесі догляду в 
хоспісі, стосувалися евтаназії та думок пацієнтів з приводу самогубства. 
Водночас 34% соціальних працівників вказали, що їхні розмови з 
пацієнтами мали відношення до сприяння смерті. Згідно з Етичним 
кодексом, соціальний працівник ні за яких обставин не має права 
погоджуватися на це. У ситуаціях, коли цінності соціального працівника 
вступають у конфлікт з особистісними цінностями клієнта, необхідно 
залучати до обговорення колег. Однією з перших реакцій на прохання 
пацієнта про «допомогу померти» має бути ретельний аналіз депресії, 
розгляд будь-якого іншого можливого методу лікування і підтримання 
здоров’я. Не виключено, що після детального розгляду й аналізу варіантів 
вирішення клієнт буде надалі наполягати на бажанні померти. Але, 
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можливо, що подібні розмови є спробою особи повідомити своїй сім’ї про 
небажання бути для неї тягарем або про почуття покинутості, чи людина 
просто не знає, які варіанти життя могла б витримати її сім’я. Коли ці всі 
проблеми вирішуються належним чином, клієнти можуть відмовитися від 
бажання евтаназії [28, с. 56-57]. 

На формування професійної етики соціальних працівників сфери 
здоров’я вплинув розвиток медичної науки і практики, особливо 
інтенсивний у 1940-1950-их рр. Розвиток медичних технологій, зокрема, 
розроблення вакцини проти поліомієліту (1949 р.), відкриття 
антигіпертензивних (1950 р.) і нейролептичних (1952 р.) препаратів призвів 
до значного ослаблення позицій медичної етики. Зростання професійного 
авторитету і почуття гордості медиків за виконаний обов’язок щодо безпеки 
життя пацієнтів спонукав медичну спільноту до виcновку про відсутність 
потреби розгляду етичних дилем [26, с. 34]. Ця самовпевненість ослабла в 
1960-х рр., коли стало зрозуміло, які непередбачені труднощі відкрилися 
разом із біотехнологіями. Із винаходом артеріовенозного шунта і 
впровадженням у лікувальну практику «штучної нирки» (гемодіалізу) 
порятунок людини з невиліковною хворобою на термінальній стадії життя 
завдяки гемодіалізу відкрив нові можливості для мільйонів хворих із 
нирковою недостатністю. Висока вартість процедури, що й сьогодні в 
Україні коштує майже 100 дол. США, зумовила потребу відбору 
потенційних пацієнтів. Цю роботу виконували приймальні комітети з 
гемодіалізу, члени яких мали вирішувати черговість пацієнтів на основі 
немедичних критеріїв чи-пак, визначити, «кому жити, а кому помирати». 
Так постало запитання про індивідуальну соціальну цінність і значущість. 
Ці етичні дилеми стали предметом вивчення біоетики [26, с. 41].  

Інший аспект медичного прогресу – розвиток трансплантології після 
першої успішної пересадки серця (К. Барнард, 1967р.), виявив низку 
біоетичних дилем у зв’язку з реабілітацією американських військових після 
війни у В’єтнамі. Це спонукало до біоетичних дискусій у США й інших 
країнах, сприяло означенню дилем у генетиці, євгеніці, трансплантології. 
Підсумком обговорень і публікацій з питань етики було відкриття                
Хостінг-центру, Кеннеді Інституту з етики в Джорджтауні й Товариства з 
охорони здоров’я і людської цінності. 

Актуальні питання біоетики, такі, як догляд наприкінці життя, 
управління поведінкою, експерименти за участю людей, отримали відгук на 
державному рівні, що сприяло створенню в 1968 р. Національної комісії з 
біоетики, що працює в США донині. Комісія утворена з 17 осіб (науковці, 
лікарі, фахівці з етики, соціальні працівники, юристи, теологи), склад 
призначає президент США; основне завдання полягає у допомозі 
президентові у формулюванні політики з питань етики [26]. 
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Соціальні працівники сфери здоров’я приймають ключові рішення в 
різних умовах, зокрема, у роботі комітетів з питань політики охорони 
здоров’я та етики.  Забезпеченню прозорості і доступності результатів 
дебатів сприяє застосування моделі прийняття рішень. Основні чинники 
ефективності моделі: опора на особисті й колективні цінності, врахування 
інституційних і соціальних впливів; застосування теорії етики і моделі 
прийняття рішень; використання теорії соціальної роботи, результатів 
досліджень і стандартів практики; врахування положень етичних кодексів 
соціальної роботи та етичних кодексів інших професій; використання 
політики відповідних агентств, федеральних і державних законів й інших 
нормативних актів; врахування впливу на пацієнтів, а в деяких випадках – 
впливу на практиків [28]. 

Врахування цих аспектів є складним завданням, вважає M. Маттісон, 
особливо зважаючи на міждисциплінарний характер роботи більшості 
соціальних працівників сфери здоров’я в складі команди фахівців. Після 
опрацювання соціальним працівником суті дилеми, він повинен в першу 
чергу звернутися до етичного кодексу соціальної роботи, визначити 
цінності, принципи і стандарти, які можуть мати важливе значення у 
вирішенні цієї проблеми. На завершення має отримати зворотний зв’язок 
від колег, агентств, комітетів, місцевих чи державних екзаменаційних 
комісій соціальної роботи, професійних організацій соціальної роботи, 
НАСП або юрисконсульта [28]. 

Моделі прийняття рішень відрізняються компонентами, наприклад, 
принципами, ієрархією складових, що пов’язано з різними науковими 
школами, на які спираються автори моделі, подібно до того, як різняться 
моделі лікування і допомоги у сфері здоров’я і теорії лікування. Автори 
Ф. Неттінг, П. Кеттнер, С. Макмертрі, А. Йенсен, М. Зиглер в оглядах 
практики соціальної роботи у сфері здоров’я виділяють ряд моделі та 
підходи прийняття рішень [28]. 

Серед проблемних ситуацій взаємодії соціального працівника сфери 
здоров’я і пацієнта особливої уваги заслуговують «двозначні відносини». У 
практиці соціальної роботи у сфері здоров’я це поняття стосується 
широкого означення порушень стосунків між соціальним працівником і 
пацієнтом. Про існування неоднозначних відносин у сфері збереження 
здоров’я свідчать записи з часів Гіппократа, про їх заборону йдеться у 
відомій клятві [20, с.54]. Дослідник К. Боланд-Пром обстежив 27 рад з 
регулювання питань практики соціальної роботи сфери здоров’я, розглянув 
874 скарги, з яких більшість були спровоковані саме такими діями. 
Найчастіше порушення – сексуальні стосунки [29, с. 352]. 

У сьогоденні визначення подвійних відносин досить різні, їх 
описують як «неоднозначні стосунки, в яких цілі і межі спеціально 
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розроблені для задоволення потреб консультанта». Автори M. Гілл, 
П. Мамалакіс визначають так: «…будь-які одночасні чи послідовні стосунки 
між терапевтом і клієнтом, що відрізняються від терапевтичних                
відносин» [14, c.200]. З часом трактування неоднозначних стосунків 
змінилося – від заборонного характеру до розділення подвійних зв’язків на 
такі, що «перетинають кордони» і «граничні порушення». Останні не 
визнано альтернативними, оскільки вони містять «експлуататорські, 
маніпулятивні, оманливі, або примусові дії» [23]. Кодекс етики НАСП 
забороняє соціальним працівникам участь «у подвійних або множинних 
відносинах з клієнтами або колишніми клієнтами, по відношенню до яких 
існує великий ризик експлуатації або потенціал шкоди для клієнта» [2]. 
Інша небезпека пов’язана з невідповідним «використанням» пацієнтом 
соціального працівника для отримання різних вигод (кількості послуг, умов 
отримання, змін терапії) [24]. 

Ще один аспект неоднозначних стосунків між соціальним 
працівником сфери здоров’я і клієнтом стосується якості прямої практики 
клінічної соціальної роботи, що суттєво відрізняється від роботи в громаді. 
Науковець Д. Гардінья вважає, що в громадській роботі рівень етичної 
взаємодії значно вищий, ніж у клінічній [18, с. 601]. На підтвердження 
цьому K. Стром-Готфрід наводить дані про вищий рівень етичних порушень 
у приватній практиці, ніж в установах охорони здоров’я. Це вдалося 
виявити під час аналізу 894 901 скарг з питань етики, які надійшли в НАСП 
протягом 1986–1997 рр. [19, с. 87]. Пояснення причин такої ситуації: 
більший ступінь контролю і менша можливість порушень в шпиталях 
соціальної роботи у порівнянні з приватною практикою; взаємини 
соціального працівника з клієнтом у лікарняних умовах менш наражені на 
зловживання. На думку Дж. Шоенер, Р.Саймон, невідповідні подвійні 
відносини приводять до небезпечних наслідків, серед яких – знецінення самої 
практики соціальної роботи через некомпетентність фахівців [29, с. 98]. 

Гостроту питання етики соціальної роботи у США підтверджує той 
факт, що університети і установи, які надають послуги збереження здоров’я, 
зобов’язані мати власні інституційні наглядові комітети (ІНК) (Іnstitutional 
review boards) для захисту від потенційно небезпечних досліджень і таких, 
що можуть експлуатувати їх учасників. ІНК забезпечують наявність 
інформованої згоди, розгляд конфіденційності, політику зберігання даних, 
інші гарантії. На жаль, проблеми з гарантіями безпеки досліджень 
виникають нерідко. Трапляється, що соціальні працівники відступають від 
вимог етичної практики під час проведення досліджень з низки причин. 
Один з найбільш спокусливих мотивів може бути наслідком припущення 
дослідника про те, що користь результатів дослідження чи знань, отриманих 
шляхом «згинання» правил, значно більша, аніж завдана людині шкода 
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через порушення протоколів досліджень. Тому етика досліджень у 
соціальній роботі сфери здоров’я обов’язково враховує такі аспекти: 
добровільність участі або згода учасників; відсутність шкоди або небезпеки 
для учасників; анонімність і конфіденційність; чесність; аналіз і звітність; 
справедливість і доброчинність [20, c. 57]. 

Загрози етичній допомозі у сфері здоров’я можна усунути зусиллями 
соціальних працівників сфери здоров’я, прихильних і переконаних у 
розумінні місії професії, цінностей та етики. Чітке розуміння мети 
соціальним працівниками сфери здоров’я допомагає перенаправити 
діяльність охорони здоров’я до етично найкращих кроків відносно до 
пацієнтів. Науковець Р. Ландау констатує, що емпіричні дослідження 
підтверджують провідну роль соціальних працівників здоров’я у прийнятті 
етичних суджень у порівнянні з іншими сферами діяльності, а також в 
порівнянні з іншими фахівцями мультидисциплінарних команд у сфері 
здоров’я. На сьогодні вплив соціальних працівників на прийняття етичних 
рішень у лікарнях залежить від двох взаємопов’язаних чинників – чіткості 
окресленої ролі соціальної роботи в охороні здоров’я і здатності соціальних 
працівників спілкуватись і обмінюватися інформацією з іншими фахівцями 
на належному рівні [24, с. 77]. Досвід показує, що пріоритети цінностей в 
тій чи іншій ділянці сфери здоров’я змінюються відповідно до актуальних 
концептуальних ідей, проте незмінною залишається відданість ключовим 
цінностям соціальної роботи.  

Висновки. Кодексі етики встановлює всі етичні обов’язки соціальних 
працівників щодо себе, клієнтів, колег, працівників та організацій, з якими 
вони співпрацюють, щодо професії «Соціальна робота» і суспільства. 
Визнання цих зобов’язань сприяє компетентній практиці соціальних 
працівників у реалізації всіх завдань та виконанні заходів щодо 
забезпечення добробуту клієнтів у сфері здоров’я. Виконання вимог етики, 
дотримання цінностей професії у забезпеченні соціальним працівником 
соціального захисту клієнтів можливе завдяки інтегруванню фахівцем 
соціальної роботи знань щодо відповідних місцевих, регіональних, 
державних законодавчих актів і правил, вимог політики. Юридичні й 
нормативні рекомендації, адміністративна практика можуть суперечити 
найкращим інтересам клієнта або сім’ї, а досягнення етично виваженого 
рішення виявитися недосяжними. Для запобігання таких ситуацій соціальні 
працівники мають постійно оновлювати свої знання, дізнаватися більше про 
процес прийняття рішень, набувати навичок, які захищатимуть  їхніх 
клієнтів від шкоди, а самих соціальних працівників – від судової тяганини. 
Кодекс етики допомагає привести професійну діяльність у відповідність до 
викликів сучасної ситуації, але водночас вимагає неперервного 
професійного розвитку фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я. 
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Використання основних положень зарубіжного досвіду буде корисним у 
формуванні Кодексу етики професійної діяльності соціальних працівників у 
сфері здоров’я в Україні. Саме обґрунтуванню шляхів впровадження ідей 
етичного вирішення дилем у практиці соціальних працівників сфери 
здоров’я у вітчизняні реалії буде присвячено наступну публікацію 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНИХ 
УМІНЬ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

З ПОЗИЦІЇ ІНТЕРАКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ 

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі організації та 
проведення тестового контролю рівня сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей закладу 
вищої освіти (ЗВО) з позиції інтеракціонального підходу. Тестовий контроль 
завдяки своїй здатності задовольнити основні вимоги, що висуваються до 
контролю, а саме об’єктивності, надійності, валідності, практичності та 
економічності є одним з тих оптимальних засобів управління процесом 
навчання іноземної мови (ІМ), який сприяє підвищенню ефективності 
функціонування всієї системи навчання ІМ у ЗВО. Комунікативна 
спрямованість змісту вимог чинної програми з ІМ для немовних факультетів 
ЗВО викликає необхідність комунікативної спрямованості контролю, тому 
що така узгодженість сприяє як оптимізації контролю, так і успішності 
навчання. В сучасній теорії тестування зазначається, що тестовий контроль є 
комунікативно-спрямованим за умови його організації згідно з 
інтеракціональним підходом. Згідно з положеннями інтеракціонального 
підходу у процесі тестування відбувається взаємодія між змістом навчання і 
змістом тесту, між характеристиками навчальних вправ та характеристиками 
тестового завдання (ТЗ), між особливостями здійснення іншомовного 
спілкування в тестових і позатестових (реальних) обставинах, між 
характеристиками ТЗ та індивідуально-психологічними особливостями 
тестованого. Відповідно до інтеракціонального підходу тестування 
здійснюється за допомогою так званого придатного тесту. Згідно з 
прийнятим у сучасній методиці поняттям придатного тесту з ІМ, його 
сутність визначається здатністю вимірювати дійсний рівень володіння 
тестованим певним видом мовленнєвої діяльності як засобом здійснення 
іншомовного спілкування у реальному житті на рівні вимог до навчання ІМ 
на немовних факультетах ЗВО. У дослідженні визначено та схарактеризовано 
три особливості тестового контролю іншомовних умінь студентів немовних 
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факультетів ЗВО, організованого відповідно до інтеракціонального підходу, а 
саме: 

1. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
спеціальностей має комунікативну спрямованість, тобто виявляє саме той 
рівень володіння ІМ тестованими, який вони спроможні продемонструвати в 
реальних ситуаціях іншомовного професійного спілкування. 

2. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
факультетів забезпечує викладача достовірною інформацією про рівень 
оволодіння спеціалізованою іншомовною комунікативною компетентністю 
зазначеним контингентом студентів протягом тематичного циклу. 

3. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
факультетів передбачає необхідність урахування їх психологічних 
особливостей, які можуть впливати на успішність виконання тесту з ІМ. 

Тестовий контроль, організований відповідно до інтеракціонального 
підходу, дозволяє викладачеві одержати достовірну інформацію про 
результати навчання ІМ студентів, здійснити переробку інформації для 
вироблення оперативних і перспективних рішень, реалізувати ці рішення з 
метою забезпечення оптимального функціонування процесу навчання ІМ. 

Ключові слова: тестовий контроль, інтеракціональний підхід, 
придатний тест, спеціалізована іншомовна комунікативна компетентність, 
студенти немовних спеціальностей. 
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PECULIARITIES OF TEST CONTROL OF NON-LINGUISTIC 
DEPARTMENTS STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE SKILLS 

ACCORDING TO INTERACTIONAL APPROACH 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of organizing and 
carrying out foreign language skills testing of non-linguistic departments students 
according to the interactional approach. Testing due to its ability to satisfy the 
requirements to controlling, namely, objectivity, reliability, validity, being 
practical and economical is one of the optimal means for foreign language teaching 
process managing which promotes foreign language educational system 
effectiveness at universities. The communicative character of current foreign 
language curriculum requirements for non-linguistic departments causes the 
necessity of controlling communicative orientation because such coherence 
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facilitates optimal control and successful education. In contemporary methodology 
test control is stated to be communicatively oriented in case it is organized 
according to the interactional approach. In accordance with the positions of the 
interactional approach the contents of education and the contents of a test, the 
characteristics of educational exercises and the characteristics of tests, the 
peculiarities of foreign language communication under testing and real 
circumstances, the characteristics of testing tasks and the psychological 
peculiarities of test-takers interact. Within the interactional approach testing is 
conducted by means of a useful test. The essence of a useful test is determined by 
its ability to measure the real level of test-takers speech activity as the means of 
foreign language communication in real life in conformity with the requirements to 
foreign language learning at non-linguistic departments of universities. In the 
research three peculiarities of testing of non-linguistic departments students’ 
foreign language skills organized according to the interactional approach are 
defined and characterized, specifically: 

1. Test control of non-linguistic departments students’ foreign 
language skills is communicatively oriented, i.e., it determines such a level 
of test-takers’ language proficiency which they are able to demonstrate in 
real situations of foreign professional communication. 

2. Test control of non-linguistic departments students’ foreign 
language skills provides a teacher with reliable information about their level 
of specialized foreign language communicative competence during the 
thematic cycle. 

3. Test control of non-linguistic departments students’ foreign 
language skills presupposes taking into consideration their psychological 
peculiarities which can influence the success of doing a test. 
Test control organized in accordance with the interactional approach allows 

a teacher to obtain reliable information about the results of students’ language 
learning, process information for making operational and perspective decisions, 
implement these decisions to enable optimal foreign language educational process 
functioning. 

Keywords: testing, test control, the interactional approach, a useful test, 
specialized foreign language communicative competence, non-linguistic 
departments students. 

 
Постановка проблеми. Розширення зв’язків з іноземними державами 

в різних сферах діяльності, характерне для сучасного етапу розвитку 
України, стимулює встановлення і зміцнення контактів між вітчизняними та 
зарубіжними спеціалістами, в ході яких відбувається інтенсивний обмін 
професійно-значущою інформацією. Такі контакти сприяють зростанню 
рівня професійної компетентності фахівців. Неодмінною умовою їх 
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здійснення виступає практичне володіння вітчизняними спеціалістами ІМ. 
Здатність успішно спілкуватися ІМ набуває особливої актуальності для 
студентів, які опановують немовні спеціальності у ЗВО. Це вимагає 
володіння ними комунікативною компетентністю, необхідною для 
іншомовного спілкування у професійній сфері, і, зокрема, сформованості 
спеціалізованої іншомовної комунікативної компетентності. Формування 
спеціалізованої іншомовної комунікативної компетентності у студентів 
немовних спеціальностей ЗВО здійснюється у 2 семестрі I курсу та у 
1, 2 семестрах II курсу. Але умови формування зазначеної компетентності на 
цьому етапі є не дуже сприятливими через обмеженість аудиторного часу, 
відведеного на оволодіння ІМ, велику кількість студентів у групі, 
завантаженість студентів завданнями з профілюючих дисциплін, різний 
ступінь усвідомлення студентами значення опанування іншомовного 
спілкування. За таких умов виникає необхідність забезпечення оптимальної 
організації процесу навчання ІМ, що виявляється можливим при гнучкому 
управлінні цим процесом. Найхарактернішим типом управління процесом 
навчання виступає управління зі зворотним зв’язком. Для здійснення такого 
управління необхідна реалізація ефективного контролю, адже основне 
призначення контролю полягає у встановленні зворотного зв’язку, який 
забезпечує інформацією про ступінь збігу реально виконаної дії та дії 
запланованої. 

В роботах учених-методистів зазначається, що успішність контролю у 
навчанні ІМ залежить, зокрема, від вибору таких його форм, які здатні 
забезпечити оптимальний зворотний зв’язок і, крім того, є адекватними 
певному виду мовленнєвої діяльності [1, С. 10 - 64]. 

Одним із ефективних засобів забезпечення зворотного зв’язку виступає 
тестовий контроль, оскільки він дозволяє викладачеві своєчасно отримати 
необхідну, матеріалізовану в балах інформацію про успішність цього процесу 
і, при необхідності, внести певні корективи в методику навчання. Тестовий 
контроль завдяки своїй здатності задовольнити основні вимоги, що 
висуваються до контролю, а саме об’єктивності, надійності, валідності, 
практичності та економічності є одним з тих оптимальних засобів управління 
процесом навчання ІМ, який сприяє підвищенню ефективності 
функціонування всієї системи навчання ІМ у навчальному закладі [2, С. 1-2]. 
Викладене вище дає підстави вважати, що у процесі навчання ІМ тестовий 
контроль може виступати оптимальним засобом управління, забезпечуючи 
успішне функціонування зворотного зв’язку. Слід зазначити, що для 
здійснення ефективного зворотного зв’язку необхідна регулярність 
проведення перевірок, послідовність контролю. Реалізація цих вимог на 
практиці може бути досягнута лише при застосуванні методів, які не 
передбачають великих витрат навчального часу на виконання завдань 
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студентами та часу викладача на їх перевірку. Тестова форма контролю 
виступає одним із таких методів. Систематичність тестового контролю у 
навчанні ІМ немовних факультетів забезпечується такими його видами як 
поточний і тематичний контроль. 

Комунікативна спрямованість змісту вимог чинної програми з 
іноземних мов для немовних факультетів ЗВО щодо володіння студентами 
ІМ викликає необхідність комунікативної спрямованості контролю, тому що 
така узгодженість сприяє як оптимізацїї контролю, так і успішності навчання. 
В сучасній теорії тестування зазначається, що тестовий контроль є 
комунікативно-спрямованим за умови його організації згідно з 
інтеракціональним підходом. Цей підхід дозволяє враховувати 
закономірності функціонування внутрішніх механізмів процесу тестування, 
який імітує реальне спілкування [1, С. 7]. 

Таким чином викладене вище свідчить про необхідність та значущість 
вирішення проблеми організації тестового контролю ІКК студентів немовних 
спеціальностей з позицій інтеракціональноо підходу для забезпечення 
оптимальної організації процесу навчання ІМ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема тестового 
контролю у навчанні І М   вивчається давно. Аналіз спеціальної літератури 
показав, що цією проблемою займаються як зарубіжні, так і вітчизняні вчені 
[ ]. Дослідженню проблеми тестування у навчанні ІМ присвячено праці 
Л.В.Банкевич, В.А.Коккоти, С.Ю. Ніколаєвої, О.П. Петращук, О.В. Кміть, 
О.П.Петренко, О.О.Молокович, Ф.Н.Рабинович, И.А.Рапопорт, Н.С.Саєнко, 
И.Соттер, С.К.Фоломкиної, И.А.Цатурової, J.Alderson, L.Bachman, 
C.Chapelle, C.Clapham, J.Clark, A.Cohen, A.Davis, G.Fulcher, J.Heaton,
A.Hughes, D.Lussier, K.Morrow, J.Oller, A.Palmer, T.Shohamy, B.Spolsky,
N.Underhill, D.Wall, C.Weir, M.Zeidner та інших. Теоретичні положення,
визначені в цих дослідженнях, складають досить грунтовну загальну теорію
тестового контролю у навчанні ІМ. Аналіз сучасних підходів до тестування
дозволив встановити, що сьогодні в теорії тестування існує виражена
тенденція пошуку шляхів валідизації тестового контролю володіння ІМ
шляхом максимального наближення процедури тестування до умов, подібних
тим, за яких відбувається реальне спілкування. Вказана тенденція визначає
комунікативний напрям розвитку теорії тестування, в рамках якого
сформувався інтеракціональний підхід до тестування, концептуальною
основою якого є ідея про взаємозв’язок та взаємодію всіх складників процесу
іншомовної комунікації в реальних (позатестових) обставинах і під час
виконання тесту (в тестових обставинах), всіх компонентів тесту і складників
процесу тестування.

Згідно з положеннями інтеракціонального підходу у процесі тестування 
відбувається взаємодія між змістом навчання і змістом тесту, між 
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характеристиками навчальних вправ та характеристиками ТЗ, між 
особливостями здійснення іншомовного спілкування в тестових і 
позатестових (реальних) обставинах, між характеристиками ТЗ та 
індивідуально-психологічними особливостями тестованого. Тест, що 
розробляється у відповідності до інтеракціонального підходу, спонукає 
тестованого до демонстрації в тестових обставинах тих якостей іншомовної 
діяльності, які притаманні іншомовній діяльності в обставинах реального, 
позатестового спілкування. Вважається, що за цих умов результати 
тестування відображатимуть саме той рівень володіння тестованим ІМ, на 
якому він здатний її застосовувати як засіб спілкування в реальному 
житті [1, С. 7]. Відповідно до інтеракціонального підходу тестування 
здійснюється за допомогою так званого придатного тесту. Згідно з 
прийнятим у сучасній методиці поняттям придатного тесту з ІМ [2, С. 18], 
його сутність визначається здатністю вимірювати дійсний рівень володіння 
тестованим певним видом мовленнєвої діяльності як засобом здійснення 
іншомовного спілкування у реальному житті на рівні вимог до навчання ІМ 
на немовних факультетах ЗВО. 

Мета статті – визначити основні особливості тестового контролю 
сформованості іншомовних умінь студентів немовних спеціальностей з 
позиції інтеракціонального підходу. 

Виклад основного матеріалу. Під тестовим контролем ІКК студентів 
немовних спеціальностей ми розуміємо перевірку рівня сформованості 
мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності на певному 
етапі навчання ІМ за допомогою придатного тесту, а також оцінювання 
дійсного рівня навчальних досягнень в оволодінні цими видами мовленнєвої 
діяльності за визначений період [3]. 

Застосування придатного тесту з ІМ у процесі тестування обумовлює 
одну з особливостей тестового контролю іншомовних мовленнєвих умінь 
студентів немовних спеціальностей, а саме, його комунікативну 
спрямованість. Ця особливість проявляється у здатності тестового контролю 
сформованості ІКК виявляти саме той рівень володіння чотирма видами 
мовленєвої діяльності тестованими, який вони спроможні продемонструвати 
в реальних ситуаціях іншомовного професійного спілкування. 

Визначення рівня навчальних досягнень в оволодінні чотирма видами 
мовленєвої діяльності студентами немовних факультетів ЗВО передбачає 
встановлення рівня сформованості спеціалізованої іншомовної 
комунікативної компетентності, тобто саме тієї, яка формується у 
зазначеного контингенту студентів для здійснення іншомовного 
професійного спілкування в реальному житті. В сучасній методиці визначено 
п’ять компонентів спеціалізованої іншомовної комунікативної 
компетентності. Перший компонент - лінгвістичний. Це мовні знання, 
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мовленнєві навички та вміння. Вони необхідні для здійснення за допомогою 
мовних засобів іншомовних мовленнєвих операцій і дій, з яких складається 
мовленнєва діяльність. Другий компонент - предметний, пов’язаний зі 
знаннями з конкретної предметної галузі, яка має відношення до фаху 
комуніканта. Такі знання потрібні для розуміння  та продукування текстів за 
спеціальністю. Третій компонент - формально-логічний - забезпечує 
розуміння формально-логічних аспектів текстів. Четвертий компонент - 
лінгвосоціокультурний - передбачає знання характеристик мовленнєвої 
поведінки у професійній сфері, країнознавчих і культурологічних реалій, які 
відображаються у текстах і впливають на їх рецепцію та продукцію. П’ятий 
компонент - паралінгвістичний; знання про паралінгвістичні відмінності 
усного та писемного мовлення, які властиві певній спеціальності. 
Показником володіння названими компонентами спеціалізованої іншомовної 
комунікативної компетентності є наявність умінь, що дають змогу адекватно 
сприймати мовленнєві висловлювання, в яких відображені відповідні даним 
компонентам особливості іншомовної комунікації. 

В сучасній теорії тестування констатується, що придатний тест з ІМ 
дозволяє одержати достовірні результати про рівень сформованості 
мовленнєвих умінь тестованих. На основі отриманих результатів 
опосередковано визначається дійсний рівень навчальних досягнень в 
оволодінні ІКК [1, С. 33 - 52]. 

Викладене вище дає підстави говорити про ще одну особливість 
тестового контролю іншомовних умінь студентів немовних спеціальностей, 
організованого з позицій інтеракціонального підходу. Вона полягає у його 
здатності забезпечувати викладача достовірною інформацією про рівень 
оволодіння спеціалізованою іншомовною комунікативною компетентністю 
зазначеним контингентом студентів протягом тематичного циклу. 

1  Зважаючи на те, що тестовий поточний та тематичний контроль 
студентів немовних спеціальностей, особливості організації якого є 
предметом нашого дослідження, спрямований на забезпечення ефективного 
зворотного зв’язку, звернемося до розгляду механізму функціонування 
такого зв’язку в навчальному процесі, а також до уточнення інформаційних 
функцій результатів поточного і тематичного тестування. В сучасній теорії 
тестування виділяють такі загальні групи функцій тестів: 

а)   загальнодидактичні функції навчання та функції виховання; 
б)   інформаційні функції результатів тестів. 

     Зворотний зв’язок з урахуванням структури навчального процесу, 
яка є взаємодією викладацької діяльності викладача (викладання) та 
навчальної діяльності студентів (учіння), функціонує в різних напрямах: на 
викладача і на студентів. Зворотний зв’язок забезпечує викладачеві 
можливість одержання інформації про успішність або неуспішність процесу 
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навчання, дозволяє йому діагностувати перебіг навчального процесу, 
виявляти відповідність обраних тактики та завдань реальним потребам 
навчання. Це допомагає викладачеві коригувати навчальну діяльність 
студентів та власну професійну діяльність. Зворотний зв’язок, спрямований 
на студентів, несе їм інформацію про успішність/неуспішність виконання 
ними завдань. Ця інформація є базовою для самооцінки студента. Вона 
стимулює студентів до усунення прогалин, удосконалення мовленнєвих 
умінь. Загальновідомо, що неможливо зробити навчання та учіння 
керованими і розумно спрямованими процесами без щоденного виявлення та 
обліку результатів викладацької (викладача) і пізнавальної (студентів) 
діяльності. Чим ефективніше використовується поточний облік, тим вищою 
буде якість підготовки студентів. 

Провідними інформаційними функціями результатів поточного 
тестування є контрольна та коригувальна функції, що забезпечують як 
визначення поточної успішності студентів, ефективності методів, прийомів 
навчання, так і своєчасне коригування методики викладання. 

Отже поточний тестовий контроль у навчанні ІМ дає можливість 
викладачеві зробити висновки про успішність/неуспішність цього процесу, а 
відтак прийняти як оперативні, так і перспективні рішення щодо його 
регулювання та коригування. Оперативними є рішення викладача щодо 
корекції мовленнєвих, навчальних дій студентів та власних дій, а 
перспективними - рішення щодо змін, які стосуються набору, характеру та 
режиму вправ, що будуть виконуватися на наступних заняттях. 

При тематичному контролі на перший план виступають контрольна та 
оцінювадьна функції. Контрольна функція реалізується у процесі визначення 
результатів успішності оволодіння ІМ студентами в межах певної теми 
шляхом підрахунку отриманих балів за виконання тесту. Оцінювальна 
функція тестового контролю реалізується шляхом переведення балів, 
отриманих при тестуванні іншомовних умінь, в академічні оцінки за 
шкалами оцінювання результатів виконання тесту, а також у висновках і 
рішеннях, сформульованих та прийнятих на основі кількісних показників. 

Отже тематичний тестовий контроль у процесі навчання ІМ дозволяє 
викладачеві зробити висновки про рівень навчальних досягнень студентів в 
оволодінні іншомовним спілкуванням за період вивчення теми і, відповідно, 
прийняти як оперативні, так і перспективні рішення щодо регулювання та 
коригування цього процесу. Оперативним буде рішення викладача про 
можливість чи неможливість переходу до вивчення наступної теми. Рішення 
про необхідність внесення змін у методичну тактику, а також до плану, що 
розроблений на наступні тематичні цикли, носитимуть перспективний 
характер. Описані вище функції як поточного, так і тематичного видів 
тестового контролю сприяють реалізації його головної функції – функції 
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управління [1, С. 26 - 30]. 
В наукових дослідженнях з проблеми тестового контролю у навчанні 

ІМ зазначається, що дана форма контролю передбачає врахування 
психологічних передумов її організації [4]. Крім того, згідно з 
інтеракціональним підходом одним із чинників, який значно впливає на 
успішність тестування, є особистість тестованого [4]. З огляду на це, 
встановимо ті психологічні особливості студентів немовних спеціальностей, 
які можуть впливати на успішність виконання тесту з ІМ. Сучасна психологія 
виділяє особливий віковий період “пізньої юності - ранньої дорослості” - 
студентство. Цей період, у свою чергу, розмежовується на два - від 17 до 19 
років - студенти І та II курсів і від 19 до 25 років - студенти старших курсів. 
Враховуючи те, що здобувачи немовних спеціальностей вивчають 
дисципліну «Іноземна мова» протягом I та II курсів, проведемо дослідження 
тих психологічних особливостей студентів 17-19 років, які можуть впливати 
на успішність виконання тесту з ІМ. Встановлення психологічних 
особливостей здійснюється на основі концепції динамічної структури 
особистості, запропонованої К.К.Платоновим, оскільки ми поділяємо думку 
методистів, які вважають, що психологічна структура особистості за 
К.К.Платоновим - найбільш раціональна і практично прийнятна для 
вирішення проблем методики викладання ІМ [4]. 

Так, психологічна структура особистості, за Платоновим, поділяється 
на чотири підструктури: спрямованості, соціального досвіду, форм 
відображення і біологічних властивостей та особливостей. Розглянемо 
докладно кожну підструктуру психологічної структури особистості. 

Під спрямованістю особистості розуміють сукупність потреб та 
мотивів особистості, які визначають головний напрям її поведінки. 
Компонентний склад першої підструктури особистості включає мотиви, 
потреби, цілі, наміри, бажання, інтереси та інше. Без сумніву, знання та 
врахування всіх компонентів спрямованості особистості має важливе 
значення для успішної організації та проведення тестування іншомовних 
умінь студентів. Однак з точки зору сучасної психології серед усіх понять, 
які використовуються для пояснення спонукальних моментів у поведінці 
людини, основними є поняття мотивації та мотиву. Вони включають в себе 
уявлення про потреби, інтереси, цілі, наміри, прагнення, бажання, які є у 
людини, про зовнішні фактори, які змушують її поводитися певним чином, 
про управління діяльністю у процесі її здійснення. 

Сучасна психологія трактує мотив як спонукання до дії, пов’язане із 
задоволенням певної потреби, мотивацію як сукупність мотивів, що 
спонукають людину до активної діяльності. Для попереднього прогнозування 
наявності у студентів I, II курсів немовних спеціальностей мотивів до 
виконання тестів з ІМ нами було проведено анкетування 120 студентів    
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I, II курсів факультету початкової та мистецької освіти й історичного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка у 2022 році. Метою анкетування було з’ясувати ставлення 
студентів до застосування тестів у навчанні іноземної мови. Це дало нам 
можливість встановити чи віддають студенти-респонденти перевагу 
тестовому контролю перед нетестовим і наскільки вони усвідомлюють 
переваги тестової форми контролю. 

Аналіз результатів анкетування продемонстрував, що більшість 
опитаних студентів віддають перевагу застосуванню тестового контролю 
перед нетестовим, оскільки вони вважають, що тестова форма контролю 
активізує інтелектуальну діяльність, знання, набуті навички, сформовані 
вміння, сприяє систематичності їх підготовки до занять, дозволяє їм 
об’єктивно оцінити досягнення і недоліки в оволодінні ІМ; виконання ТЗ 
викликає у них інтерес та урізноманітнює процес вивчення ІМ. До того ж 
студенти віддають перевагу виконанню ТЗ до прослуханого чи прочитаного 
тексту. Викладене вище свідчить про позитивне ставлення студентів    
I, II курсів немовних факультетів ЗВО до застосування тестів у процесі 
оволодіння ними ІМ, а отже дозволяє на емпіричному рівні прогнозувати 
наявність мотивів до виконання тестів з ІМ у даного контингенту студентів. 
Для того щоб більш обґрунтовано прогнозувати наявність таких мотивів, 
звернемося до аналізу наукових досліджень з проблеми мотивів та мотивації 
студентів при оволодінні ІМ. 

Розглянемо, які мотиви та мотивація виявляються домінуючими у 
студентів I, II курсів немовних факультетів ЗВО у процесі вивчення ІМ і чи 
дають вони підстави об’єктивно прогнозувати наявність мотивів до 
виконання ТЗ з ІМ у цієї вікової категорії студентства. Встановлено, що 
розвиток юнаків та дівчат у віці 17-19 років по лінії становлення їх 
особистості характеризується якісними перетвореннями в мотиваційній сфері 
діяльності, появою нових об’єктів інтересу, професійних мотивів. 
Найбільший вплив на академічні успіхи студентів має пізнавальна потреба у 
поєднанні з високою потребою в досягненнях. Мотиви інтелектуально- 
пізнавального пл ану та мотиви досягнення впливають на успіхи студентів I, 
II курсів при вивченні ІМ. Під мотивами інтелектуально- пізнавального 
плану ми, услід за Ю.М.Кулюткіним, розуміємо специфічні пізнавальні 
потреби, а під мотивами досягнення - загальні неспецифічні потреби 
особистісного плану: потреби в досягненнях, у самоствердженні в діяльності, 
у самовираженні [4]. 

Тестовий контроль активізує творче і свідоме ставлення студентів до 
навчання, стимулює зростання у них пізнавального інтересу та пізнавальної 
потреби. Пізнавальний інтерес - це вибіркова спрямованість тих, хто 
навчається, звернена до галузі пізнання, до її предметного змісту та до 
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процесу оволодіння знаннями. Виконання ТЗ, які за своїм характером 
відносяться до проблемних ситуацій, вимагає інтелектуальної активності 
студентів, а відтак спонукає їх до оволодіння суттю того, що вивчається. 
Крім того, застосування тестів сприяє розвитку пізнавальної потреби, 
оскільки в таких умовах відбувається активізація навчально-пізнавальної 
діяльності, а отже створюються можливості для задоволення названої 
потреби. Високий рівень пізнавальної активності обумовлюється 
зацікавленістю студентів у виконанні навчальних дій. Застосування тестів 
підвищує інтерес студентів до проведення контролю та його результатів [4]. 
Отже застосування тестів стимулює розвиток мотивів інтелектуально- 
пізнавального плану. 

Тестовий контроль сприяє створенню серед студентів атмосфери 
змагання, здорової конкуренції, зацікавленості у досягненні високих 
результатів навчальної діяльності. Результати тестування здійснюють вплив 
на виникнення потреб у досягненнях, у самоствердженні та самовираженні. 
Це стимулює розвиток мотивів досягнення. Необхідно додати, що у віці 
17 - 19 років кожний об’єкт діяльності розглядається студентами через 
призму його значущості в галузі професійної праці шляхом співставлення 
оцінки ефективності, корисності інформації, одержуваних знань і способів 
діяльності з уже виробленою системою знань, наявною інформацією та 
способами реалізації діяльності, адже студентський вік - це основна стадія 
професіоналізації. Значення предмета, що вивчається, зростає в тій мірі, в 
якій він сприяє просуванню особистості студента з точки зору засвоєння 
професійних знань, навичок, умінь та розширення його навчальних 
можливостей. Навчання ІМ повинно бути професійно значущим для 
студентів, повинно служити засобом розширення їх професійних знань. Факт 
ігнорування міжпредметних зв’язків та професійна нейтральність навчальних 
матеріалів для немовних спеціальностей мають негативний вплив на процес 
навчання - адже успішність у навчанні студента залежить від його 
мотиваційних орієнтацій. Професійні мотиви студентів у процесі вивчення 
ІМ можуть реалізуватися під час тестового контролю іншомовних умінь: так, 
робота з повідомленнями з професійної тематики та виконання ТЗ з ІМ 
допомагають студентам поглибити розуміння та осмислення професійно 
значущих фактів і проблем. Отже виконання студентами ТЗ з ІМ сприяє 
реалізації їх мотивів інтелектуально-пізнавального плану, мотивів 
досягнення, професійних мотивів тощо. Це зумовлює, у свою чергу, 
виникнення мотивів до виконання тестів з ІМ.  

Таким чином аналіз першої підструктури психологічної структури 
особистості студента немовних спеціальностей дозволяє констатувати 
наявність необхідності стимулювання мотивів інтелектуального-
пізнавального плану, мотивів досягнення, необхідність забезпечення 
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реалізації професійних мотивів, домінування в мотиваційній структурі 
орієнтації, що стимулює успішність навчання при оволодінні ІМ тощо. 
Зазначене вище дає можливість прогнозувати наявність мотивів до 
виконання ТЗ ІМ у студентів немовних факультетів ЗВО. 

Друга підструктура психологічної структури особистості — 
підструктура соціального досвіду включає такі компоненти, які 
характеризують попередній соціальний досвід особистості. Це - уміння, 
навички та звички. З позицій даної підструктури людина розглядається як 
суб’єкт діяльності [4]. У процесі розвитку студентів як суб’єктів 
організованої навчальної діяльності, невід’ємною частиною якої є контроль, 
формуються вміння планувати, організовувати та регулювати свою 
діяльність, керувати своїми діями. Так, спеціальні навчальні вміння з 
виконання тестів передбачають усвідомлення та опанування студентами 
певних дій для виконання ТЗ. Наявність спеціальних навчальних умінь з 
виконання ТЗ забезпечується попереднім досвідом їх виконання. 

За результатами інтерв’ю, проведеного нами серед 120 студентів 
I курсу курсів факультету початкової та мистецької освіти й історичного 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка у 2022 році, виявилося, що понад 90% названого контингенту 
студентів мають попередній досвід виконання тестів з ІМ, набутий у ЗЗСО. 
Отже за другою підструктурою психологічної структури особистості 
студенти 17 — 19 років характеризуються наявністю попереднього досвіду 
виконання тестів з ІМ. 

Третя підструктура психологічної структури особистості - підструктура 
форм відображення включає такі компоненти як відчуття, сприймання, уява, 
пам’ять, мислення, почуття, емоції та волю. Загальновідомо, що успішність 
виконання ТЗ залежить від рівня функціонування різних психічних процесів. 
Розглянемо ті з них, які є найбільш значущими для виконання ТЗ. 

За даними психологічних досліджень, у молодих людей 17 - 19 років 
структура інтелектуальних функцій виступає у вигляді ланцюжка зв’язків 
(пам’яті, мислення, сприймання, уваги) [3]. Виконання завдань тесту вимагає 
вміння аналізувати, порівнювати, достатнього обсягу пам’яті, гнучкості 
мислення. Ефективність виконання тесту зумовлена рівнем функціонування 
процесів сприймання, пам’яті, уваги, мислення тестованого. Відповідно до 
викладеного вище зупинимося на детальному розгляді психічних процесів: 
сприймання, пам’яті, уваги та мислення. 

Тестування іншомовних умінь передбачає наявність у студентів 
високого рівня розвитку здатності до сприймання. У навчальному процесі 
сприймання є особливою перцептивною дією, скерованою на формування 
образів об’єктів, які сприймаються, їх більш глибоке і повне відображення. 
Будучи необхідним етапом пізнання, воно пов’язане з мисленням, пам’яттю, 
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увагою, скеровується мотивацією і має певне емоційне забарвлення. 
Студенти віком 17-19 років характеризуються безперервним 

зростанням функціональної працездатності та продуктивності, динамікою 
прогресивного руху без будь-яких знижень та криз, навіть без стабілізації 
функцій. У студентському віці є найбільші можливості для розвитку. За 
результатами теоретичного аналізу наукових досліджень вікова категорія 
студентства від 17 до 19 років характеризується максимальною реактивністю 
організму, найменшими величинами латентного періоду реакції на прості, 
комбіновані та словесні сигнали, оптимумом чуттєвості аналізаторів, досить 
великим обсягом поля зору, диференційованим впізнаванням, просторовою 
уявою, гостротою зору, слуху, спостережливістю, високим рівнем 
функціонування операцій зорового та слухового сприймання. Досить 
високий рівень розвитку здатності до сприймання у студентів 17 - 19 років 
пояснюється прогресивним наростанням сенсорно- перцептивних функцій у 
межах цього віку. Наявність високого рівня функціонування здатності до 
сприймання у студентів I, II курсів є необхідною передумовою для успішного 
розуміння ними усномовленнєвого повідомлення, а відтак і для успішного 
виконання ТЗ з ІМ. 

Пам’ять студента - важливий психологічний компонент його 
навчальної діяльності, який розглядається як самостійна мнемічна діяльність, 
спрямована на запам’ятовування, збереження, відтворення інформації [4]. 
Для студентів у віці 17-19 років характерні оптимуми мнемічних функцій. У 
процесі сприймання і розуміння усномовленнєвого та письмового 
повідомлення беруть участь довготривала, короткочасна та оперативна 
пам’ять [4]. Важливу роль у процесі рецептивних видів мовленнєвої 
діяльності відіграє механізм оперативної пам’яті. Цей механізм утримує у 
свідомості слухача сприйняті слова і словосполучення протягом часу, 
необхідного йому для осмислення фрази чи закінченого фрагмента. Чим 
краще розвинена оперативна пам’ять, тим більший обсяг одиниці 
сприймання. Відомо, що обсяг оперативної пам’яті в середньому дорівнює 
п’яти - дев’яти одиницям інформації. Цей обсяг визначається числом 
одиниць інформації, яке людина здатна точно відтворити через декілька 
десятків секунд після однократного пред’явлення їй цієї інформації [4]. 

У процесі сприймання мовленнєвого повідомлення через слуховий та 
зоровий аналізатори кожна одиниця - це смислова єдність. Внутрішнє 
збільшення, переведення всіх зв’язків, які входять у смислову єдність, на 
більш місткі смислові одиниці всередині, наприклад, такої одиниці 
мовленнєвого повідомлення як абзац, дозволяє утримувати та обробляти 
більшу кількість інформації у процесі аудіювання та читаня [4]. Це пов’язано 
з тим, що основою функціонування оперативної пам’яті виступає механізм 
еквівалентних замін у процесі сприймання матеріалу. Якщо інформація 
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сприймається великими блоками, то на її опрацювання витрачається менше 
часу, і процес аудіювання та читання стає успішніним. Студентський вік 
характеризується найвищим показником швидкості оперативної пам’яті [4]. 
Це означає, що студенти 17-19 років здатні сприймати достатньо великий 
обсяг інформації, і ця особливість дає підстави для збільшення обсягу тексту. 
Наявність високого рівня розвитку пам’яті у студентів 17 - 19 років створює 
умови для того, щоб розвинути в них здатність розуміння мовлення в процесі 
аудіювання та читання, для успішного виконання ними ТЗ. Виконання 
різноманітних завдань для перевірки розуміння текстів, у свою чергу, 
розвиває їх пам’ять. 

У процесі контролю іншомовних умінь мобілізація уваги студентів 
відіграє велику роль. Увага розглядається в психології як процес свідомого 
або підсвідомого вибору однієї інформації, що поступає через органи 
відчуттів, та ігнорування іншої. Розвиток довільної уваги впливає на 
удосконалення таких її властивостей як сталість, обсяг, зосередженість на 
конкретному об’єкті, здатність розподіляти і переключати увагу з одного 
об’єкта на інший [4]. 

Розглянемо, як характеризуються зазначені вище властивості уваги в 
сучасній психології. Сталість уваги визначається здатністю протягом 
тривалого часу зберігати стан уваги на якомусь об’єкті, предметі діяльності, 
не відволікаючись та не послаблюючи уваги. Переключення уваги 
проявляється у швидкості, з якою людина може переводити свою увагу з 
одного об’єкта на інший. Розподіл уваги полягає у здатності зосередити її на 
значному просторі і паралельно виконувати декілька видів діяльності або 
виконувати декілька різних дій. Концентрація уваги визначається 
відмінностями ступеня сконцентрованості уваги на одних об’єктах та її 
відвернення від інших. Обсяг уваги - це така її характеристика, яка 
вимірюється кількістю інформації, що може зберігатися одночасно у сфері 
підвищеної уваги людини. Числова характеристика середнього - обсягу уваги 
людини - п’ять - сім одиниць інформації [4]. 

За даними психологічних досліджень, вік 17-19 років характеризується 
найменшим обсягом уваги, підвищенням рівня її концентрації, низьким 
рівнем переключення та сталості [4]. Недосконалість механізмів 
переключення уваги студентів I, II курсів заважає швидко переходити від 
одного виду діяльності до іншого. Це може вплинути на кількість пунктів у 
ТЗ, що пред’являються у даному тесті. Сприймання будь-якого матеріалу 
вимагає сталості уваги. Психологи вважають, що підтримці рівня сталості 
уваги сприяє створення ділової атмосфери, складність та різноманітність 
навчальних і контрольних завдань, наявність інтересу до предмета діяльності, 
темп і тривалість роботи, комфортні умови здійснення діяльності [4]. На нашу 
думку, виконання у комфортних умовах різноманітних ТЗ з ІМ, що 
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викликають інтерес у юнаків та дівчат 17-19 років, може сприяти підтримці 
рівня сталості їх уваги. Ми припускаємо, що урахування малого обсягу, 
низького рівня сталості, недосконалості механізмів переключення уваги 
студентів при розробці ТЗ/тестів з ІМ дозволить підготувати такі завдання, 
для виконання яких розвиток операцій довільної уваги зазначеного 
контингенту може вважатися достатнім. 

Навчальна діяльність є провідною для студентів, вона ставить 
мислення в центр психічного розвитку юнаків та дівчат. Відмінність 
мислення від інших психічних процесів полягає в тому, що воно майже 
завжди пов’язане з наявністю проблемної ситуації, завданням, яке потрібно 
вирішити, та активною зміною умов, в яких це завдання поставлене. За 
допомогою мислення на основі сенсорної інформації приймаються певні 
рішення, робляться теоретичні та практичні висновки. У практиці навчальної 
діяльності мислення не існує як окремий психічний процес, воно є присутнім 
у всіх пізнавальних процесах. Мислення - це особлива теоретична та 
практична діяльність, яка передбачає систему включених у неї дій та 
операцій орієнтовно-дослідницького, перетворювального та пізнавального 
характеру. 

У студентському віці мислення починає виконувати домінуючу 
функцію і зумовлювати інтелектуалізацію та довільність інших компонентів 
свідомості. Оскільки оптимум інтелектуальної, логічної спроможності 
людини припадає на вік 18-20 років, то для молодих людей віком 
17 - 19 років характерним є оптимальний розвиток логічного мислення, 
здібності та схильності до аналізу, синтезу, абстрагування, конкретизації, 
порівняння, узагальнення, прогнозування, систематизації. Крім того, цей вік 
відзначається найвищою швидкістю вирішення вербально-логічних      
завдань [4]. В основі виконання різноманітних ТЗ лежать перелічені вище 
розумові операції. Це забезпечує юнакам та дівчатам 17 - 19 років достатню 
інтелектуальну спроможність успішно виконувати ТЗ з ІМ. 

Таким чином аналіз особистості студента за третьою підструктурою 
дозволяє констатувати, що рівень психічного розвитку студентів вказаного 
вікового періоду є достатнім для забезпечення успішності виконання ТЗ з ІМ. 

Четверта підструктура психологічної структури особистості 
представлена біологічними властивостями та особливостями особистості. 
Проте ми не враховуємо їх вплив на успішність виконання тесту з ІМ. Це 
можна пояснити тим, що в процесі одночасного контролю всіх студентів 
групи виникає необхідність застосування стандартної процедури тестування 
та використання ідентичного текстового і тестового матеріалу для всіх 
тестованих, тобто створення рівних умов тестування для всього контингенту. 

Отже на основі аналізу особистості студента, аналізу результатів 
проведених нами анкетувань та інтерв’ювання ми встановили психологічні 
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особливості студентів вікової категорії 17-19 років, які можуть впливати на 
успішність виконання тесту з ІМ. Такими особливостями є: 

а) мотиви до виконання тестів з ІМ; 
б) попередній досвід виконання тестів з ІМ; 
в) достатній рівень психічного розвитку для успішного виконання ТЗ 

з ІМ, що забезпечується відповідним розвитком операцій довільного 
сприймання, пам’яті, уваги, мислення. 

У досліджуваного контингенту студентів наявні мотиви, попередній 
досвід щодо виконання тестів з ІМ, достатній рівень психічного розвитку для 
успішного виконання ТЗ з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. З огляду 
на викладене вище, можна сформулювати ще одну особливість тестового 
контролю іншомовних умінь студентів. Тестовий контроль сформованості 
ІКК студентів немовних спеціальностей передбачає необхідність урахування 
психологічних особливостей студентів певної вікової категорії, які можуть 
впливати на успішність виконання тестів з ІМ. 

Висновки. Підсумовуючи викладене у даній статті, слід підкреслити, 
що ми визначили та схарактеризували три особливості тестового контролю 
іншомовних умінь студентів немовних факультетів ЗВО, організованого 
відповідно до інтеракціонального підходу, а саме: 

1. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
спеціальностей характеризується комунікативною спрямованістю, 
тобто виявляє саме той рівень володіння ІМ тестованими, який вони 
спроможні продемонструвати в реальних ситуаціях іншомовного 
професійного спілкування. 

2. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
факультетів забезпечує викладача достовірною інформацією про рівень 
оволодіння спеціалізованою іншомовною комунікативною 
компетентністю зазначеним контингентом студентів протягом 
тематичного циклу. 

3. Тестовий контроль іншомовних умінь студентів немовних
факультетів передбачає необхідність урахування їх психологічних 
особливостей, які можуть впливати на успішність виконання тесту з 
ІМ. 
Аналіз визначених особливостей тестового контролю іншомовних 

умінь і розглянутих функцій поточного та тематичного видів цього контролю 
дає підстави стверджувати, що такий контроль, організований відповідно до 
інтеракціонального підходу, дозволяє викладачеві одержати достовірну 
інформацію про результати навчання ІМ студентів, здійснити переробку 
інформації для вироблення оперативних і перспективних рішень, реалізувати 
ці рішення з метою забезпечення оптимального функціонування процесу 
навчання. 
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ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ 

Анотація. Стаття присвячена одній із актуальних проблем сучасної 
дошкільної освіти ‒ уміння співпрацювати один з одним у процесі 
виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих 
навичок. За сучасних умов вихователі закладів дошкільної освіти не повинні 
залишати поза увагою застосування групових форм роботи під час дитячого 
експериментування. 

Дитяче експериментування виступає сьогодні найбільш активною 
формою дослідницької діяльності в дошкільному віці, яке розглядається як 
практична діяльність спрямована на пізнання властивостей, якостей 
предметів і матеріалів. Дитяче експериментування – це не відокремлений від 
інших вид діяльності, а навпаки експериментальна діяльність пов’язана з 
усіма видами діяльності дітей дошкільного віку (спостереження, праця, 
розвиток мовлення, образотворча діяльність, з формуванням елементарних 
математичних уявлень, читанням художньої літератури, з музичним та 
фізичним вихованням). 
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Стаття порушує питання організації групової діяльності та дитячого 
експериментування в закладах дошкільної освіти. На основі вивчення 
психологічної та педагогічної літератури встановлено, що різні аспекти 
організації групової діяльності вивчали Е. Белл, Дж. Дьюї, Дж.-А. Зіккінгер, 
Дж. Коменський, Дж. Ланкастер, А. Макаренко, Дж. Песталоцці, 
Ж.-Ж. Руссо, Т. Трамп, К. Ушинський, С. Шацький та інші. Проблеми 
дитячого експериментування та дослідницької активності вивчали науковці 
Г.  Бєлєнька, К. Крутій, І. Лернер, З. Плохій, Л Присяжнюк, Н. Яришева та інші. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання групових 
форм під час організації дослідницько-експериментальної діяльності. 
Авторами здійснено дефінітивний аналіз ключових понять, а саме: «групова 
діяльність», «дитяче експериментування». Також з метою вивчення 
ефективності впливу групової форми взаємодії на рівень сформованості 
дослідницької діяльності дітей (дитячого експериментування) було 
проведено дослідження. На основі визначених критеріїв, авторами виділені 
рівні сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників під час 
групових форм роботи. 

Ключові слова: групова діяльність, спільна діяльність, дитяче 
експериментування, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти. 
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intellectual, creative abilities, ability to cooperate with each other through 
education, training, socialization and the formation of necessary life skills. Under 
modern conditions, educators of preschool education institutions should not ignore 
the use of group forms of work during children's experimentation. 

The purpose of the article is to substantiate the feasibility of using group 
forms in the organization of research and experimental activities. The authors 
carried out a definitive analysis of key concepts, namely: «group activities», 
«children's experimentation». Also, in order to study the effectiveness of the group 
form of interaction on the level of formation of children's research activities 
(children's experimentation), a study was conducted. Based on the defined criteria, 
the authors identified the levels of formation of research activities of senior 
preschoolers during group forms of work. 

The article raises the issue of organizing group activities and children's 
experimentation in preschool education institutions. Based on the study of 
psychological and pedagogical literature, it was established that various aspects of 
the organization of group activities were studied by E. Bell, J. Dewey,                        
J.-A. Zickinger, J. Comensky, J. Lancaster, A. Makarenko, J. Pestalozzi,                    
J.-Zh. Rousseau, T. Trump, K. Ushinsky, S. Shatsky and others. The problems of 
children's experimentation and research activity were studied by scientists                       
H. Belenka, K. Krutiy, I. Lerner, Z. Plokhiy, L. Prysiazhniuk, N. Yarysheva and 
others. 

The analysis of the problem showed that this issue is quite complex and 
multifaceted, so in modern conditions, updating and reforming the preschool 
education system is becoming relevant and widespread. In the process of group 
activities, children get the opportunity to communicate, which is necessary for 
children of this age. Despite the fact that the attention of preschool children is 
unstable and therefore they are often distracted, when working with partners in a 
small group, each of the children works more actively. 

Keywords: group activity, joint activity, children's experimentation, 
preschool children, preschool institution. 

 
Постановка проблеми. Демократизація й гуманізація суспільства 

зумовили відповідні зміни в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, 
ставиться акцент на взаємодію дорослих і дітей, які, об’єднуючись задля 
загальної мети, формують стосунки між собою на принципах 
співробітництва й співтворчості. Вихователь орієнтується на позитивні 
якості дитини, вірить у її творчі сили, намагаючись їх активізувати й 
розвинути. Цьому сприяють творчий підхід до вихованців, гнучкість форм 
впливу на них, урізноманітнення змісту діяльності дитячого колективу. 

У Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти зазначено, що основною метою української 
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системи освіти є всебічний розвиток дітей, формування в них навичок 
спільної діяльності, що пов’язане із груповою взаємодією. 

Сучасний заклад дошкільної освіти потребує ефективного вирішення 
питання організації освітньо-виховного процесу з дітьми. Адже важливо, 
щоб цей процес став для вихованців не лише оволодінням знаннями, без яких 
вони не зможуть обійтися в повсякденному житті, але й викликав естетичне 
задоволення, бажання йти шляхом свого розвитку, долаючи складні ділянки в 
навчанні, обходячи невиразність та звичне ставлення до нього, знаходячи 
кожного разу щось нове, привабливе і цікаве у почутому, побаченому й 
пережитому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 
групової діяльності дітей дошкільного віку є одним з актуальних у 
педагогіці. Багато публікацій можна знайти серед праць відомих  українських 
науковців і педагогів: К. Колеснік [3], К. Крутій [5], В. Кузьменко [6], 
С. Нечай [8], Т. Піроженко [9] та ін. Вони вважають, що групова діяльність 
створює умови для формування позитивної мотивації учіння, розвитку 
вміння спілкуватися з однолітками та дорослими, домовлятися та знаходити 
спільне рішення. 

Проблему дитячого експериментування досліджують сучасні науковці 
Г. Бєлєнька [1], І. Карук [2], К. Крутій [5], З. Плохій [10] та ін. На їхню 
думку, експериментування спрямоване на вирішення дошкільниками 
конкретного практичного завдання й сприяє розвитку умінь працювати в 
групах по 6-8 осіб. 

Проаналізувавши наукову, методичну літературу та програмові 
вимоги [12; 9] з проблеми дослідження, ми переконалися у важливості 
використання групової діяльності під час дитячого експериментування. За 
умов такої роботи всі діти групи мають можливість говорити, обмінюватися 
ідеями з учасниками, опанувати нові знання. Педагогічний досвід останніх 
років переконливо довів, що групова робота дітей дошкільного віку сприяє 
не тільки глибокому засвоєнню навчального матеріалу, а й допомагає 
усвідомлювати себе як особистість, розвивати її пізнавальну активність 
тощо. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку групової діяльності під час 
дитячого експериментування. 

Предмет − особливості організації групової діяльності під час дитячого 
експериментування. 

Мета статті – дослідження особливостей організації групової 
діяльності під час експериментування. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні доводиться констатувати, що 
проблема групового підходу під час експериментування з дітьми 
дошкільного віку є актуальною і недостатньо розробленою, хоча саме в цей 
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період закладається фундамент для набуття соціального досвіду, досягнення 
культури міжособистісних стосунків, формування особистості в цілому. У 
спільній діяльності виникає й проявляється різнопланова та суттєво важлива 
для навчання й виховання дітей дошкільного віку взаємодія учасників 
діяльності, у процесі якої вибудовується система стосунків між її суб’єктами 
(між особистостями у межах групи, окремою особистістю й групою). 

У Базовому компоненті дошкільної освіти приділяється значна увага 
питанням сформованості уявлень про правила й способи міжособистісної 
взаємодії; оволодіння дітьми вмінь порозумітися, домовитися, висловлювати 
власну думку й приймати думку іншого, слухати й спостерігати, розв’язувати 
конфлікти шляхом діалогу; оволодіння вмінь налагоджувати партнерські 
стосунки, рольові взаємодії; адекватної оцінки результатів власних дій та дій 
товаришів по команді тощо [9]. Саме цим пояснюється потреба в організації 
групової (спільної) діяльності дітей дошкільного віку. 

У короткому термінологічному словнику зазначено, що групова 
діяльність – «форма організації навчання в малих групах (3-7 дітей) на основі 
співробітництва з чітко розподіленими завданнями для дітей, об’єднаних 
спільною навчальною метою, яка сприяє формуванню вмінь співпрацювати, 
спілкуватися» [7, с. 8] . 

За умови об’єднання пізнавальних зусиль усіх членів групи та їхньої 
співпраці відбувається досягнення поставленої дидактичної мети заняття. За 
допомогою групової діяльності забезпечується реалізація природної потреби 
людини в спілкуванні, адже воно є одночасно й умовою, і результатом цього 
виду діяльності дітей. Чого не можна досягти під час фронтальної та 
індивідуальної навчальної діяльності. 

Дитяче експериментування − це пізнавальна діяльність, у процесі якої 
здійснювані дитиною практичні дії виконують орієнтовно-дослідницьку 
функцію, створюючи умови, в яких розкривається зміст об’єкта [5]. 

Застосування групових завдань під час експериментування має на меті 
навчити дітей дошкільного віку співпрацювати один з одним, отримати 
досвід взаємодії як із природою, так і з суспільством. 

Проаналізувавши науково-педагогічну літературу (Г. Бєлєнька [1], 
К. Крутій [5], З. Плохій [10] та ін.), ми переконалися, що експериментування 
передбачає групову взаємодію дошкільників і сприятиме комфортній й 
практичній реалізації в дітей соціальних зв’язків. Використання групових 
форм роботи під час експериментування допоможе формувати позитивне 
ставлення до оточення, упевненість у власних силах, уміння відстоювати 
власну точку зору, домовлятися, допомагати один одному, об’єднати їх 
спільною цікавою для всіх діяльністю.  

Наукову розвідку було здійснено через застосування теоретичних 
(аналіз педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; 
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узагальнення й систематизація концептуальних теоретичних положень)  та 
емпіричних методів дослідження (спостереження; бесіда; якісна та кількісна 
обробка результатів).  

З метою вивчення ефективності впливу групової форми взаємодії на 
рівні сформованості дослідницьких умінь дітей нами було проведено 
експериментальне дослідження, яке здійснювалося на базі КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад №10» Вінницької міської ради. В експерименті брали 
участь 50 дітей старшого дошкільного віку.  

Проаналізувавши Базовий компонент дошкільної освіти України [9], 
чинні програми дошкільної освіти «Стежинки у Всесвіт» [4], «STREAM-
освіта, або Стежинки у Всесвіт» [11]  ми визначили критерії та показники 
сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 
Критерії та показники сформованості дослідницьких умінь старших 

дошкільників під час групових форм роботи 
Когнітивний критерій: 

̶  дитина усвідомлює результат своєї діяльності; 
̶  уміє визначати причинно-наслідкові зв’язки; 
̶  дає характеристику предметів, явищ, природних об’єктів. 

Діяльнісний критерій: 
̶  дошкільник дотримується правила техніки безпеки; 
̶  проводить спостереження за змінами, що відбуваються з 

об’єктами природи; 
̶  послідовно проводить досліди. 

Мотиваційний критерій: 
̶  вихованець проявляє інтерес до дослідницької діяльності; 
̶  бажає працювати з однолітками, може оцінити результати своєї 

діяльності; 
̶  дитина старшого дошкільного віку захоплюється загадковістю і 

таємничістю природи. 
Згідно визначених критеріїв та показників ми розробили рівні 

сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників (див. таблицю 2). 
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Таблиця 2 
Рівні сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників 

Високий рівень 
Діти проводять дослід самостійно відповідно до його етапів, 

окреслюючи мету, яку вони хочуть досягнути, та засоби реалізації. Уміють 
аналізувати досліджувані об’єкти, зіставляти різні факти, виділяти істотні 
ознаки та роботи умовиводи. Дошкільники правильно називають поняття, 
які досліджують, та пояснюють їх взаємозв’язки з довкіллям, помічають 
зміни, які відбуваються з об’єктами. У них стійкий інтерес до дитячого 
експериментування. Діти охоче співпрацюють з однолітками. Вони чітко 
дотримуються правил техніки безпеки під час проведення дослідів та 
експериментів.  

Середній рівень 
Дошкільники виявляють позитивне ставлення до дитячого 

експериментування. Проводячи досліди та експерименти, вони можуть 
допустити незначних помилок під час порівняння, синтезу та аналізу, під 
час виділенні основних властивостей досліджуваного об’єкта и явища. 
Потребують допомоги вихователя у формулюванні умовиводів, а також 
поетапності проведення дослідів. Вони охоче співпрацюють з однолітками, 
хоча тривалість такої роботи невелика. Діти помічають тільки суттєві 
зміни, які відбуваються із об’єктами навколишнього світу. 

Низький рівень 
Діти характеризуються відсутністю позитивного ставлення до 

дослідницько-експериментальної діяльності. Вони не дотримуються етапів 
проведення дослідів та правил техніки безпеки. Завжди потребують 
допомоги дорослого. Інтерес до дослідження несформований. Діти неохоче 
спілкуються та працюють з однолітками, навички співпраці в них 
несформовані. Вони не помічають зміни, які відбуваються з об’єктами 
навколишнього світу. 

Для діагностики мотиваційного критерію нами було проведено 
діагностичну методику «Вибір діяльності» (Л. Прохорової), яка спрямована 
на вияв переваги дитини у виборі діяльності. Дошкільникам було 
запропоновано серію картинок, на яких зображені діти, що займаються 
різними видами діяльності: 1 − ігрова; 2 − читання книг; 3 − художня; 4 − 
дитяче експериментування; 5 − праця в куточку природи; 6 − конструювання. 
Потім дитині пропонувалося вибрати ситуацію, в якій вона хотіла б 
опинитися. Послідовно робилося три вибори. Усі три вибори фіксувалися в 
протоколі, за перший вибір зараховувалося 3 бали, за другий − 2 бали, за 
третій − 1 бал. 
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У результаті дослідження за цією методикою ми з’ясували, що 36 %  
(18 осіб) обрали дитяче експериментування першочергово, тобто діти охоче 
проводять досліди та експерименти, вони хочуть співпрацювати з 
однолітками. Більша половина дошкільників обрали такий вид діяльності, як 
гра (52 % (26  осіб). Хоча вони також вказали дитяче експериментування, але 
під час другого або третього вибору. Це характеризує те, що в них є інтерес 
до проведення дослідів та експериментів. Дошкільники обрали ті картинки, 
де зображено групу дітей, тобто вони хочуть співпрацювати з однолітками. 
Решта дітей (12 % (6 осіб) мають низький рівень сформованості 
дослідницьких умінь за мотиваційним критерієм: вони взагалі не обрали 
дитяче експериментування або, якщо обрали, то їхній вибір був третім (див. 
рисунок 1). 
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Рис. 1. Рівні сформованості дослідницьких умінь старших 
дошкільників за мотиваційним критерієм 

 
Для визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь старших 

дошкільників за діяльнісним критерієм було проведено спостереження, яке 
передбачало цілеспрямоване вивчення діяльності старших дошкільників у 
процесі проведення дослідів, а саме дотримання правил техніки безпеки, 
проведення поетапно дослідів та спостережень за змінами, що відбуваються з 
об’єктами природи. 

Нам удалося з’ясувати, що в 32 % дітей (16 осіб) наявний високий 
рівень. Вони демонструють правильність та чіткість дій у проведенні 
дослідів, визначають зв’язки об’єктів дослідження з навколишнім світом. 
Середній рівень виявлено в 48 % (24 особи). Такі діти проводять самостійно 
й поетапно досліди та експерименти, хоча інколи потребують допомоги 
дорослого, так як плутають почерговість виконання своїх дій. Вони 
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помічають тільки суттєві зміни, які відбулись з об’єктами навколишньої 
дійсності, хоча чітко дотримуються правил техніки безпеки під час 
виконання експериментів. У решти дітей (20 % (10 осіб) було виявлено 
низький рівень сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників 
за діяльнісним критерієм. Діти не розуміли етапів проведення дослідів, вони 
не могли зазначити зміни, які відбулись з досліджуваним об’єктом (див. 
рисунок 2). 

Рис. 2. Рівні сформованості дослідницьких умінь старших 
дошкільників за діяльнісним критерієм 

Для визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь старших 
дошкільників за когнітивним критерієм нами було застосовано такий метод 
дослідження, як бесіда. Під час діалогу з дітьми старшого дошкільного віку 
ми з’ясували відповідність їх знань вимогам чинної програми в закладі 
дошкільної освіти «Стежинки у Всесвіт». Характер нашої розмови був 
невимушений, що дало можливість дітям спокійно відповідати на наші 
запитання та слухати однолітків. Проаналізувавши відповіді дітей, які були 
зафіксовані письмово, ми визначили, що у 28 % (14 осіб) виявлено високий 
рівень. Такі діти чітко визначають мету та хід досліду, встановлюють 
причинно-наслідкові зв’язки об’єктів дослідження з навколишнім світом та 
дають їм чітку характеристику. Середній рівень (46 % (23 особи) був 
притаманний дітям, які робили незначні помилки під час аналізу 
досліджуваного об’єкта та явища. Вони чітко усвідомлюють результати своєї 
діяльності та вміють пояснювати зв’язки й залежності в природі тощо. 
Низький рівень виявлено в 26 % (13 осіб), вони не зуміли сформулювати мету 
досліду, а також проаналізувати об’єкт дослідження та виділити його суттєві 
ознаки. Таким дітям важко було пояснити хід своєї дослідницько-
експериментальної діяльності (див. рисунок 3). 
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Рис. 3. Рівні сформованості дослідницьких умінь старших дошкільників 
за когнітивним критерієм 

У ході проведення нашого дослідження на основі визначених критеріїв 
нами були виділені рівні сформованості дослідницької діяльності старших 
дошкільників. Так, у 32% (16 осіб) – високий рівень, 48 % (24 осіб) – середній 
рівень, 20 % (16 осіб) – низький рівень (див. рисунок 4). 

Рис. 4. Рівні сформованості дослідницьких умінь старших 
дошкільників 

Можна зробити висновок, що формування навичок співпраці є 
необхідним компонентом у процесі розвитку дитячого експериментування, 
адже саме вони спрямовані навчити дітей дошкільного віку співпрацювати 
один з одним, отримати досвід взаємодії як із природою, так і з суспільством. 
За результатами діагностики було виявлено, що в дітей старшого дошкільного 
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віку дослідницько-експериментальна діяльність на достатньому рівні. Значна 
кількість дітей зазнають труднощі у виконанні дослідів та експериментів, 
потребують допомоги з боку дорослих. Дуже мало дітей виявляють або 
зовсім не виявляють інтерес до дитячого експериментування і не розуміють 
його цінність. Тому розвиток дослідницької діяльності дошкільників 
потребує употужнення для досягнення кращих результатів. 

Висновки. Аналіз проблеми організації групової діяльності під час 
експериментування показав, що це питання є достатньо складним і 
багатогранним, тому в сучасних умовах оновлення і реформування системи 
дошкільної освіти набуває актуальності та поширеності. У процесі групової 
діяльності діти отримують можливість спілкуватись, що є необхідним для 
дітей цього вікового періоду. Увага дітей дошкільного віку нестійка, вони 
часто відволікаються, проте під час роботи з партнерами в малій групі 
дошкільник працює більш активно. Тому організація групової роботи в 
закладах дошкільної освіти є вкрай важливою, особливо під час 
експериментування. Це допоможе дошкільникам усвідомити, що для 
досягнення спільного результату необхідно працювати разом, намагатися 
бути зрозумілим і переконливим, робити узагальнення й припущення. 
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ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУНОГО 
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ 

Анотація. В статті досліджуються основні форми і методи проведення 
заняття для студентів – філологів під час вивчення сучасного світового 
літературного процесу в контексті національної самобутності. Дається 
характеристика літературного процесу як поняття, виділяються основні етапи 
його розвитку, акцентується увага на впливі української критичної думки на 
розвиток світової літератури. Особлива увага приділяється тому, що саме у 
важкі лихі часи побачили світ найвідоміші твори українських класиків в різні 
історичні епохи. Літературний процес є безперервним і невіддільним від 
нації, якої він безпосередньо стосується, відображаючи її самобутність. 

Переживаючи сьогодні такі страшні та лихі часи боротьби України з 
підступним ворогом, необхідно як ніколи аналізувати та робити висновки 
щодо впливу слова на моральний стан та дух нашої нації. Таким чином під 
час вивчення літературознавчих дисциплін в першу чергу потрібно приділяти 
увагу формуванню у студентів знань про роль самобутності нашого народу у 
розвитку світової літератури. 

Під час вивчення сучасного світового літературного процесу в 
контексті національної самобутності для успішного засвоєння студентами 
матеріалу можна використовувати на занятті фрагменти проблемно – 
пошукового методу під час бесіди, елементи лекції з презентаціями 
викладача або ж студента, які виконувалися як індивідуальна робота за 
запропонованою раніше тематикою, а також рекомендується форма 
навчальних дискусій з елементами аналізу життєвих ситуацій, що завжди 
викликає у студентів інтерес як метод застосування теоретичних знань на 
практиці. 
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STUDY OF THE MODERN WORLD LITERARY PROCESS IN THE 

CONTEXT OF NATIONAL SELF-IDENTITY 
 
Abstract. The article examines the main forms and methods of conducting 

classes for students-philologists during the study of the modern world literary 
process in the context of national identity. The description of the literary process as 
a concept is given, the main stages of its development are distinguished, attention 
is focused on the influence of Ukrainian critical thought on the development of 
world literature. Special attention is paid to the fact that the most famous works of 
Ukrainian classics in different historical eras appeared in difficult times. The 
literary process is continuous and inseparable from the nation it directly affects, 
reflecting its identity. 

Experiencing such terrible and evil times of Ukraine's struggle with an 
insidious enemy today, it is necessary to analyze and draw conclusions about the 
influence of words on the moral state and the spirit of our nation. Thus, during the 
study of literary disciplines, first of all, attention should be paid to the formation of 
students' knowledge about the role of the identity of our people in the development 
of world literature. 

During the study of the modern world literary process in the context of 
national identity, for the successful assimilation of the material by students, it is 
recommended to use problem-searching method during the conversation, elements 
of the lecture with presentations by the teacher or the student, which were 
performed as individual work on the previously proposed topic. The form of 
educational discussions with elements of analysis of life situations is also 
recommended, because it always arouses students' interest as a method of applying 
theoretical knowledge in practice.  
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Постановка проблеми. Літературне життя суспільства нерозривно 

пов’язане із епохою, в якій воно живе. Всі події будь–якого характеру 
знаходять своє відображення у літературному процесі тієї чи іншої нації. 
Зрозуміло, що літературне життя будь–якого народу певної епохи 
здебільшого залежить від розуміння самого поняття літератури, її функцій і 
призначення в той чи інший історичний період. Всі ці моменти необхідно 
пов‘язувати між собою під час вивчення в контексті літературознавства 
сучасного світового літературного процесу на основі національної 
самобутності. 

Переживаючи сьогодні такі страшні та лихі часи боротьби України з 
підступним ворогом, необхідно як ніколи аналізувати та робити висновки 
щодо впливу слова на моральний стан та дух нашої нації. Таким чином, під 
час вивчення літературознавчих дисциплін в першу чергу потрібно приділяти 
увагу формуванню у студентів знань про роль самобутності нашого народу у 
розвитку світової літератури. Існує ряд форм і методів вивчення 
літературознавчих дисциплін взагалі, але на сьогоднішній день методика 
вивчення світового літературного процесу базується ще й на 
безпосередньому досвіді переживання обставин війни учасниками освітнього 
процесу - все відбувається на наших очах. Цей гіркий досвід має 
враховуватися викладачем під час складання плану заняття і обдумуванні 
форм і методів його проведення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорії та методиці 
викладання літературознавчих дисциплін присвячені дослідження таких 
вітчизняних науковців, як Ф. Штейнбук [1], Л. Мірошниченко [2], О. Ісаєва [3], 
О Волковинський [4], О.Кеба [5] та ін. Велика увага приділяється вченими 
особливостям навчання зарубіжної літератури в школі та навчання цій 
методиці студентів у педагогічних вузах – майбутніх вчителів. 

У нашій статті розглядатиметься методика викладання для філологів 
такого поняття як літературний процес під час вивчення літературознавчих 
дисциплін з урахуванням національної самобутності українського народу. 
Дослідженням літературного процесу з точки зору літературознавства 
займалися такі вчені, як М. Іванишин [6], порушуючи проблему класифікації 
сучасного літературного процесу; А. Дубровська [7], акцентуючи увагу на 
культурно – мистецьких новаціях у літературному процесі; Т. Конєва [8], 
розглядаючи загальні тенденції літературного процесу в теоретичному аспекті. 

Мета статті - обґрунтування основних форм та методів вивчення 
сучасного світового літературного процесу в контексті національної 
самобутності під час вивчення літературознавчих дисциплін. 
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Виклад основного матеріалу. Перш ніж говорити про особливості 
викладання літературознавчих дисциплін та форми і методи вивчення 
окремих його елементів, зокрема сучасного світового літературного процесу 
в контексті національної самобутності, потрібно з’ясувати, що являє собою 
літературний процес взагалі.  

За одним із загально прийнятих визначень літературний процес — це 
різноманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується змінами у 
стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-зображувальній 
системі художніх засобів, у тематичній та жанровій своєрідності творів тощо. 
Обумовлюється літературний процес багатьма факторами мистецького і 
суспільного світового чи регіонального порядку, зокрема інтенсивністю 
літературного життя в тій чи іншій країні чи в певному її культурному центрі 
[9].  В іншому джерелі знаходимо, що літературний процес – це певна 
особлива форма існування та функціонування літератури у певній країні у 
певну конкретну історичну добу [10]. 

Літературний процес охоплює не тільки напрямки художньої 
літератури, а й пов’язані з ним критику, філософію, суміжні мистецтва та 
складається з таких чинників як творчі напрями, їх становлення, розвиток і 
занепад. Сюди ж відносять стильові течії, їх протиборство, історичні рамки, а 
також безпосередню творчість митців, їх новаторство, літературну критику 
та її вплив на розвиток письменства. Складовою літературного процесу є за 
цим твердженням також періодика, видавнича справа та зв’язок з 
літературами інших народів, літературні групи, письменницькі організації. 

Літературний процес у кожній окремій країні є складником єдиного 
світового суспільно–історичного процесу розвитку мистецтва слова. Термін 
«літературний процес» виник  на рубежі 20—30-х років XX ст., а широко 
використовуватися став тільки з 60-х років. Саме ж поняття формувалося 
протягом  XIX—XX ст., при цьому у XIX ст. використовувалися в ролі 
даного визначення такі поняття як «літературна еволюція» та «літературне 
життя». В сучасному літературознавстві утвердилась така хронологічна 
послідовність зміни художньої самосвідомості: міфопоетична, традиційна, 
індивідуально-авторська, яка враховує структурні зміни художнього 
мислення на протязі певного періоду часу [10]. 

Як і в житті, постійний, і до того ж стрімкий розвиток спостерігається і 
в літературі. У різні історичні епохи її стан постійно змінювався, маючи при 
цьому і свої здобутки, і свої втрати. Літературний процес безперервно 
змінюється, переживаючи різні історичні етапи. Вважається, що свій 
історичний розвиток література бере з античного періоду, охоплюючи  цілі 
століття — від V ст. до н.е. до V ст. н.е., виділяючи при цьому такі головні 
літературознавчі праці  як "Поетика" Арістотеля   і "Наука поезії" Горація. 
Далі літературний процес підхоплюється  середньовічним періодом, який 
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триваючи майже тисячу років — від V до XV ст. н.е. – характеризується 
дослідниками як найтемніша та найжорстокіша смуга в розвитку людської 
духовності, спричинена подекуди неправильним трактуванням християнської 
ідеології і запереченням античності як поганства. Ці роки не 
характеризуються вагомими працями наукового літературознавства. Деякі 
риси пробудження та поступового розвитку, що мали фольклорно-художній і 
бібліографічний характер, проявилися в XI—XII ст. у східній Європі на 
Кавказі і в Київській Русі, але татаро - монгольське нашестя призупинило цей 
процес. 

Ренесансний період розвивався  у XV - XVIII ст. на противагу 
Середньовіччю під знаком відродження античних традицій культури і науки. 
В цей час літературознавство збагатилося численними варіантами поетик, 
написаними за зразком згадуваних праць Арістотеля та Горація. 
Найпродуктивнішими є поетики італійців Ю. Скалігера (1561) та О. Донаті 
(1631), німців Я. Понтана (1594) та Я. Масена (1654), француза Н. Буало (1674).    
В Україні найстарішими  вважаються "Поетика" Ф. Прокоповича 1705 року, 
"Сад поетичний" М. Довгалевського 1736 року, "Мистецька поетика"                    
Г. Сломинського 1745, "Практична поетика" Г. Кониського 1746 року. 
Прогресивним для літературного процесу стало те, що на основі античних 
традицій формувалася новочасна мистецька творчість національними 
мовами, яка пройшовши  бароко, рококо і просвітництво призвела до 
народження нового періоду в духовності людства загалом і 
літературознавства зокрема. На пограниччі цих періодів в Україні постає                
Г. Сковорода, відіграючи з його художньою і філософською творчістю 
максимально позитивну роль у цьому процесі. 

Романтичний період, виникнувши в західноєвропейських країнах як 
реакція на догматичний класицизм у Німеччині, Англії, Франції, Італії, 
Іспанії, породив дослідження Й. Гердера з новим розумінням народної 
основи поезії, естетику краси Ф. Шеллінга, братів Шлегелів та Г. Гегеля, 
символіку міфотворчості братів Грімм, розвивався з кінця XVIII до середини 
XIX ст. На початку XIX століття романтичні віяння  стають реальністю і в 
творчості таких українських літературознавців як П. Гулак-Артемовський,  
А. Метлинський, Г. Квітка-Основ'яненко, П. Куліш, Т. Шевченко, що 
створює передумови для зародження історичної школи в літературознавстві. 

Період реалізму сприяє подальшому розвитку історичної школи у 
другій половині XIX ст. Ця епоха активізувала ідеологічне, в тому числі 
народницьке,  як його різновид, літературознавство. До українського 
літературного процесу долучається О. Котляревський, набуває розвитку 
багатогранна дослідницька діяльність М. Драгоманова та І. Франка. 
З’являються на світ літературно-критичні праці  І. Нечуя-Левицького,  
Панаса Мирного, П. Грабовського. Першу систематизовану "Історію 
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літератури руської (української)" публікує доктор філософії О. Огоновський 
упродовж 1887 – 1894 років, висвітлюючи в першому томі розвиток 
літературного процесу в Русі від давньої доби до кінця 18 століття. Другий 
том присвячений ліриці 19 століття, третій – прозі цього ж періоду, а 
четвертий описує «етнографію» 19 століття. Незважаючи на те, що це 
дослідження зазнало критики з боку І. Франка, в цій праці було зроблено 
опис саме українського літературного процесу на тлі історичного розвитку. 

Визначальним у більшості літературознавчих досліджень були роздуми 
про літературу як художнє відтворення ходу історії з акцентом на одному із 
його завдань випереджати історію і бути трибуною відображення 
теперішнього буття та ідей свободи. Український народ був, є і буде 
надзвичайно свободолюбивим і незалежним, що яскраво відображається не 
лише у художніх творах, а й у літературознавстві протягом розвитку усього 
літературного процесу.  

Період модерністський ознаменував рішучий поворот у погляді на 
літературу як на феномен естетики, утверджуючи різні варіанти філологічної 
школи в літературознавстві, хоча й залишаються актуальними історико - 
ідеологічні трактування літературної творчості. Аномальним на цьому тлі 
було матеріалістичне, себто марксистсько - ленінське літературознавство, яке 
проіснувало майже століття в окремих країнах Європи, залишаючи сьогодні 
свій кривавий слід на українській святій землі від чобота російського 
окупанта, вихованого на основі цього спотвореного світобачення. У 
тоталітарному суспільстві мистецтво взагалі, а відповідно і література 
зазвичай зведені до ролі слухняного ідеологічного інструмента, а 
письменництво стає ідеологом державної політичної машини, що яскраво 
ілюструється сьогодні в російському медіа просторі під час цієї жахливої 
війни.   

У вільному демократичному суспільстві, де панує свобода слова та 
волевиявлення літературний процес буде набувати небувалого розквіту та 
полярності видів і напрямків літературної творчості. Відповідно 
обумовлюється розвиток літератури багатьма факторами мистецького і 
суспільного порядку, зокрема інтенсивністю літературного життя в тому чи 
іншому регіоні країни чи в певному культурному центрі. Що стосується 
українського літературного насліддя, то слід зазначити, що культурними і 
духовними осередками нашого народу були не лише такі відомі 
адміністративно-культурні центри в Україні як Київ, Львів, Харків, а й відомі 
далеко за її межами міста в різних країнах світу з представниками нашої 
нації. Однозначно до 90-х років XX століття  демократична література 
розвивались не в Україні, а переважно в західній діаспорі, яка і сьогодні 
проводить активну роботу по популяризації всього українського, 
підтримуючи тим самим нашу землю і наш народ у боротьбі з ворогом.  
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У ХХ столітті пріоритетним усе ж залишалося літературознавство 
модерне, філологічне, яке з різним ступенем активності та розмаїттям 
розвивалося протягом усього століття., передуючи постмодерністській 
літературі ХХІ ст. Літературний процес третього тисячоліття почав свій 
розвиток в період стрімкого розповсюдження інформації, що не може не 
відображатися на актуальності творів із максимальним залучанням самого 
народу. Особливо яскраво це ілюструється сьогодні, коли вся українська 
нація повстала проти російських окупантів. Ми з вами маємо змогу 
спостерігати як цілі фрази стають девізом нашого народу в цій непростій 
боротьбі, перекочовуючи в пісні, вірші, поеми, надихаючи наших літераторів 
на створення цілих збірок творів. Стискається серце, коли читаєш поезію, 
опубліковану у червні 2022 року «100 днів війни…» Д. Коршунова: 

Сто днів війни – життя за право жити б’ється, 
Це час героїв та незламності їх душ. 
…… 
Сто днів війни, немов епоха пролетіла, 
Ірпінь та Буча, Маріуполь та Херсон, 
Сто днів війни, нам рідна ненька шепотіла, 
Мене вбивають, прокидайтесь, це не сон. [11] 
Беззаперечною аксіомою є те, що наша нація є споконвіку вміючою 

римувати та надзвичайно співочою, бо у піснях та віршах відображався сум і 
біль за пережиті страждання.  Саме у важкі лихі часи побачили світ 
найвідоміші твори українських класиків в різні історичні епохи. Сьогодні ми 
з гордістю говоримо про Володимира Сосюру, Василя Стуса, Ліну Костенко 
та багатьох інших поетів та поетес, в чиїх рядках відображаються думки 
кожного свідомого українця. 

Сучасники сьогоднішнього лихоліття теж віршують свій біль від війни, 
що отримало назву Поезія Вільних, а в літературознавстві класифікують як  
воєнну лірику українства 21-го століття.  

Збиранням віршів про війну зайнялося Міністерство культури та 
інформаційної політики України, створивши сайт Поезія Вільних, де можна 
розмістити свої твори. Організатори ініціативи вважають, що саме в поезіях 
теперішньої війни відображається все про нашу історію для наступних 
поколінь. 

Це легендарна і нескорена Ліна Костенко написала про війну рядки, 
опубліковані у 1998 році:  

Мій перший вірш написаний в окопі. 
Він друкувався просто на землі. [12] 
А як актуально і страшно сьогодні звучить В. Сосюра після знущань і 

гвалтувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі і багатьох інших містах України: 
Я знову плачу мимоволі… 
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Чому?.. Та хто б не плакать міг. 
Ось люди, вирвані з неволі, 
Ідуть по вулицях вузьких… 
“Бабуся!.. Як вони терзали 
Тебе… Все клацав їх курок…” 
….. 
Дівчино, де твоє намисто? 
Хто розгубив його між трав?..” 
“Моє намисто у фашиста, 
Вінок мій німець розтоптав…”[12] 

Серед нових імен - Дарина Кривохатько, яка так точно кількома 
рядками описала стан людини, змушеної переселятися через масовані 
обстріли 

В мене під вікнами знов чути Град: 
Мабуть, сьогодні я точно помру. 
В мене в кишенях банкноти й картки. 
В мене в наплічнику кішка і крам. [12] 
Про жінку на війні пише Наталка Слободянюк: 
Королева кришталева 
ходить у броні. 
Королева з міста Лева 
зараз на війні. 
Комусь квіти, в когось свято 
і життя без меж. 
А вона із автоматом 
в вихорі пожеж. [12] 
І таких прикладів можна навести ще дуже багато. І це ще раз 

підкреслює, що літературний процес є безперервним і невіддільним від нації, 
якої він безпосередньо стосується, відображаючи її самобутність. 

Отже, розглянувши основні поняття сучасного світового літературного 
процесу в контексті національної самобутності, слід розділити вивчення цієї 
теми на кільки етапів, використовуючи при цьому різні методи і форми. 
Охарактеризувавши поняття літературного процесу, потрібно ознайомити 
студентів з різними підходами до цих формулювань і спробувати за 
допомогою проблемно – пошукового методу під час бесіди сформулювати 
власне визначення. Адже саме бесіда відноситься до найдавніших і 
найпоширеніших методів дидактичної роботи, яку майстерно використовував 
ще Сократ. Бесіда - це діалог між викладачем та студентами, який дає 
можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих запитань 
спрямувати увагу на активізацію отриманих знань, стимулювати до 
розмірковування та розв'язання проблемної ситуації. [13] 
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Після того, як буде сформульовано загальне визначення поняття 
літературного процесу, необхідно у формі лекції розповісти про основні 
етапи розвитку світового літературного процесу, використовуючи при цьому 
презентації як ілюстративний матеріал сказаного для кращого розуміння 
переходів з одного періоду в інший. В цій частині можна використовувати 
активно і індивідуальну роботу студентів, а саме запропонувати студентам на 
попередньому занятті тематику презентацій, поділивши на кілька доповідей 
етапи розвитку світового літературного процесу, наприклад тематика може 
бути наступною: 

1.Античний період розвитку літературного процесу. Головні 
представники. 

2. Тенденції Середньовіччя. Роль філософської творчості Г.Сковороди. 
3. Період становлення національних літератур. 
4. Літературний процес 19 століття. Вплив української критичної 

літературної думки.  
5. Модернізм та постмодернізм 20 століття. 
А от розгляд літературного процесу сучасності, а саме 21 століття 

можна проводити у формі навчальних дискусій з елементами аналізу 
життєвих ситуацій, що завжди викликає у студентів інтерес як метод 
застосування теоретичних знань на практиці. Тут доречним буде і 
декламування віршів, які студенти можуть і самі знайти в інтернеті чи серед 
близьких людей або навіть власні поезії представити аудиторії, якщо вони є 
звичайно. Це завдання може бути і наступним домашнім. 

Висновки. Таким чином, під час вивчення сучасного світового 
літературного процесу в контексті національної самобутності для успішного 
засвоєння студентами матеріалу можна використовувати на занятті 
фрагменти проблемно–пошукового методу під час бесіди, елементи лекції з 
презентаціями викладача або ж студента, виконаної як індивідуальну роботу 
за запропонованою раніше тематикою, а також форму навчальних дискусій з 
елементами аналізу життєвих ситуацій, що завжди викликає у студентів 
інтерес як метод застосування теоретичних знань на практиці. 

Подальше дослідження буде спрямоване на дослідження ефективних 
форм і методів проведення заняття при вивчення ціннісних орієнтирів 
світового літературознавства. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ – 
ФІЛОЛОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ  

МОВИ – НІМЕЦЬКОЇ 

Анотація. В статті досліджуються питання формування 
комунікативних навичок у студентів-філологів під час вивчення другої 
іноземної мови – німецької. Важливість завдання формування 
комунікативних навичок у студентів–філологів під час вивчення другої 
іноземної мови, якою у нашому випадку є німецька очевидна оскільки 
студенти навчаються комунікації вже на двох іноземних мовах, так як 
першою є англійська. 

Комунікативні навички можна охарактеризувати на нашу думку, як 
автоматичні практичні дії у спілкуванні, отримані в результаті тренувань, 
якими ефективно можна займатися і на заняттях з іноземної мови, де 
комунікативна спрямованість є одним з пріоритетних напрямків у методиці 
викладання.  

Саме інформаційно-комунікативні навички можна ефективно 
формувати, розвивати, вдосконалювати, доводячи до автоматичних дій під 
час занять з іноземної мови, у нашому випадку з німецької. 

Мовні навички визначають мисленнєву діяльність особистості, 
допомагають здійснюватися багатьом психологічним та соціальним процесам 
становлення та розвитку особистості та її професіоналізму. Найкраще мовні 
навички формуються у діалогічному мовленні в таких його різновидах, як 
ініціативно ставити запитання для максимального отримання інформації, 
почати бесіду і протиставити інформації співрозмовника свою власну, 
ініціативного переходу з теми на тему. Ці види супроводжують весь процес 
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вивчення мови і їх можна впроваджувати вже на перших заняттях при 
вивченні лексики для знайомства. 

У процесі формування комунікативних навичок у студентів–філологів 
обов’язково включається матеріал лінгвокраїнознавчого характеру в план 
проведення занять, адже це допомагає засвоювати німецьку мову на основі 
знань про культуру, соціально–політичний устрій, національні традиції, 
економіку німецькомовних країн. 

Ключові слова: комунікативні навички, студент, філолог, вивчення, 
формування, друга іноземна мова, німецька мова, мовлення. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS OF PHILOLOGY 

STUDENTS WHILE STUDYING THE SECOND FOREIGN 
LANGUAGE – GERMAN 

 
Abstract. The article deals with the formation of communicative skills of 

philology students while learning the second foreign language - German. The 
importance of the task of forming communicative skills in philology students while 
learning a second foreign language, which in our case is German, is obvious because 
students learn to communicate in two foreign languages, since the first is English. 

In our opinion, communicative skills can be described as automatic practical 
actions in communication, obtained as a result of training, which can be effectively 
used in foreign language lessons, where communicative orientation is one of the 
priority areas in teaching methodology.  

Namely information and communication skills can be effectively formed, 
developed, improved, bringing to automatic actions during foreign language 
classes, in our case German. 

Language skills determine the thinking activity of the personality, help to 
carry out many psychological and social processes of formation and development 
of the personality and its professionalism. Best of all, language skills are formed in 
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dialogic speech in its varieties, such as proactively ask questions to obtain 
maximum information, start a conversation and contrast the interlocutor's 
information with your own, proactive transition from one topic to another. These 
types accompany the whole process of language learning and can be implemented 
already in the first lessons while learning vocabulary for acquaintance. 

In the process of forming communicative skills in philology students, the 
linguistic and country studies material is necessarily included in the lesson plan, as 
it helps to learn German based on knowledge about the culture, socio-political 
system, national traditions, and economy of German-speaking countries. 

Keywords: communicative skills, student, philologist, learning, formation, 
second foreign language, German, speech. 

 
Постановка проблеми. В умовах сьогодення розвиток соціально 

активної особистості є одним з основних завдань сучасного вищого 
навчального закладу освіти. Формування комунікативних навичок у                
будь– якого майбутнього фахівця є надзвичайно важливим і необхідним 
завданням, тим більше у філологів, які взаємодіють з іншими суб’єктами 
суспільства і така комунікація вже набуває професійної значущості. 
Комунікативні навички допомагають встановити взаємодію у процесі 
суспільної діяльності, що призводить до взаєморозуміння в умовах 
комунікації в тій чи іншій сфері професійної діяльності та соціального життя 
загалом. 

Важливість завдання формування комунікативних навичок у студентів– 
філологів під час вивчення другої іноземної мови, якою у нашому випадку є 
німецька очевидна оскільки студенти навчаються комунікації вже на двох 
іноземних мовах, так як першою є англійська. Базова англійська мова, зі 
знанням якої здобувачі вищої освіти вступають до вузу, дозволяє полегшити 
сприйняття на початковому етапі вивчення німецької мови, створюючи при 
цьому і певні труднощі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування 
комунікативних навичок не є новим в українській та зарубіжній педагогіці, адже 
ним займаються вчені не одне десятиліття. Формуванню комунікативних 
навичок у студентів присвячені дослідження таких вітчизняних науковців, як 
О. Романовський [1], який досліджує особистісно-орієнтований підхід у 
навчанні та моделювання реальних професійних і виробничих умов 
спілкування, спрямованих на підвищення комунікативної активності 
студентів, Ю. Дробязко [2], що розглядає співробітництво викладача і 
студента в процесі формування комунікативних умінь та навичок,                          
О. Смалько [3], що описує особливості формування у сучасної студентської 
презентаційних і комунікативних навичок,   
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Н. Кушевська [4], яка обґрунтовує формування комунікативних 
навичок у міжкультурній комунікації серед студентів юридичної 
спеціальності на заняттях з англійської мови, Л. Дзевицька [5], що досліджує 
особливості навчання німецької мови як другої іноземної на базі англійської 
для студентів – eкономістів.  

Мета статті - обґрунтування методики формування комунікативних 
навичок у студентів - філологів під час вивчення другої іноземної мови – 
німецької. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж говорити про методику 
формування комунікативних навичок під час вивчення другої іноземної мови 
у студентів – філологів потрібно вияснити, що являють собою комунікативні 
навички. Сам термін навички розглядаються в основному як психолого - 
педагогічне поняття, що характеризуються як дії, сформовані в процесі 
повторення і доведені до автоматизму [6]. Або ж як окремі елементи дії, які в 
результаті вправ стають автоматичними (неусвідомленими) [7], чи навіть 
автоматична практична дія [8]. Дії, сформованій шляхом частого повторення; 
властивий високий ступінь освоєння, відсутність поелементної свідомої 
регуляції. Чинники формування: мотивація, здатність до навчання, вправи; 
прогрес у засвоєнні, підкріплення, формування в цілому чи по частинах; 
рівень розвитку студента, його знання, уміння, зворотній зв’язок; повнота 
вияснення змісту дії, поступовість переходу від одного рівня оволодіння до 
другого [9]. 

На основі цих визначень формується відповідно поняття 
комунікативних навичок. Комунікативні навички - це здатність людини 
встановлювати контакт з іншими людьми, правильно інтерпретувати їх мову, 
поведінку і адекватно відповідати [10]. Або за іншим джерелом, 
комунікативні навички — це, по суті, вміння ефективно спілкуватися. Це 
здатність розуміти, що має на увазі співрозмовник, і бути зрозумілим йому, 
вміння домовлятися, досягати своєї мети через спілкування [11]. 

Таким чином комунікативні навички можна охарактеризувати як 
автоматичні практичні дії у спілкуванні, отримані в результаті тренувань, 
яким ефективно можна займатися і на заняттях з іноземної мови, де 
комунікативна спрямованість є одним з пріоритетних напрямків у методиці 
викладання.  

Більшість науковців виділяють три основних види комунікативних 
навичок — інформаційно-комунікативні, регуляційно-комунікативні та 
афективно-комунікативні. Під інформаційно-комунікативними навичками 
розуміють здатність вступати в спілкування, орієнтуючись на 
співрозмовників та ситуації, співвідносити різні способи спілкування 
(вербальні / невербальні). Ця категорія включає в себе наступні навички: 

• Висловлювати прохання. 
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• Приймати вітання від іншої людини, вітатися, запрошувати, 
ввічливо спілкуватися. 

• Дотримуватися правил поведінки з колегами, керівництвом, 
дітьми й т. і. 

• Розуміти ситуацію спілкування, наміри й мотиви партнерів. 
• Вміти слухати іншу людину. 
• Використовувати як слова, так і мову тіла — різні жести, 

міміку. 
• Виражати адекватно свої думки та емоції. 

Під регуляційно-комунікативними навичками мають на увазі здатність 
узгоджувати власні дії та слова із потребами співрозмовника, довіряти, 
надавати підтримку, допомогу, використовувати свої особисті навички при 
колективному розв'язанні проблем, оцінювати результат спільного 
спілкування. До цієї групи відносяться такі навички: 

• Здійснення контролю над трудовою діяльністю. 
• Обґрунтування колективних завдань. 
• Визначення ефективних методів спільного вирішення завдань. 
• Уміння поступатися, бути чесним при спілкуванні, ясно 

висловлювати свої наміри, радити. 
• Критичне оцінювання себе і партнерів, вираження згоди або 

незгоди, схвалення або несхвалення. 
Афективно-комунікативні навички — це здатність ділитися власними 

почуттями та інтересами зі співрозмовником, оцінювати його                     
емоційну поведінку, виявляти емпатію (бути чуйним, співпереживати, 
піклуватися) [11]. 

Саме інформаційно-комунікативні комунікативні навички можна 
ефективно формувати, розвивати, вдосконалювати, доводячи до 
автоматичних дій під час занять з іноземної мови, у нашому випадку з 
німецької. Як зазначалося вище, комунікативні навички відображають 
готовність особистості до виконання певних завдань, співіснування в соціумі, 
здійснення певного виду діяльності, обдумано діяти в професійному 
середовищі, виконувати поставлені завдання, маючи певну теоретичну та 
практичну базу для їх успішного виконання.  

У нашому випадку, говорячи про комунікаційні навички як окреме 
поняття, не потрібно забувати і про морально-психологічні, педагогічні, 
соціальні, фахові та ділові якості особистості, що допомагають їх 
сформувати. Комунікація у випадку професійної підготовки майбутніх 
філологів є лише однією з основних професійних якостей, необхідних у 
подальшій діяльності. Саме тому можна говорити про формування 
комунікативних навичок як основної складової загальної професійної 
компетентності філолога.  
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Мовні навички визначають мисленнєву діяльність особистості, 
допомагають здійснюватися багатьом психологічним та соціальним процесам 
становлення та розвитку особистості та її професіоналізму. 

Серед зовнішніх факторів формування комунікативних навичок можна 
назвати фізичний і психологічний стан комуніканта та вплив на нього 
оточення.  Враховуючи це, важливого значення набуває морально–
психологічна атмосфера проведення будь-якого заняття, в тому числі з 
іноземної мови. Сприятливим при вивченні німецької мови на базі 
англійської є те, що студент почуває себе більш впевнено, починаючи вчити 
нову мову і маючи при цьому знання іншої близької мови. Комунікація як 
соціально-психологічне явище відбувається  через спілкування, мислення, 
писемне мовлення,  читання. 

Оскільки під комунікативними навичками розуміється в першу чергу 
все-таки володіння лінгвістичними навичками, тобто певною базою мовного 
матеріалу тієї чи іншої мови, визначеними звичками до мовних стандартів і 
що важливо, попередніми знаннями, без яких не можна достатньо зрозуміти 
ту чи іншу інформацію про мову, яка вивчається. Якраз у нашому випадку 
студенту-філологу, який володіє добре українською та англійською мовами 
починати вивчення ще однієї іноземної мови – німецької – є простіше і 
легше, так як є розуміння, що таке знання лексики мови, її граматичних форм 
і правил, за якими відбувається комбінація слів, навички спілкування у 
відповідності до національних традицій та знання відповідності культур. 
Студенти вже вміють практично користуватися реальною, живою мовою, 
маніпулюючи мовними засобами в усвідомленому використанні цих 
структур відповідно до комунікативних функцій. 

Ці навички будуть розвивати також міжнаціональну і міжкультурну 
обізнаність майбутнього фахівця, здатного до компетентного спілкування та 
обміну інформацією з представниками інших країн. Вже відомі і 
відпрацьовані студентами в українській та англійській мовах навички 
культури спілкування, мовного етикету та міжнародних стандартів, 
усвідомлення співвідношення мовних структур з їх комунікаційними 
функціями дають початківцю можливість порівняльного аналізу.  

Виходячи з можливостей сучасної методологічної бази, яка пропонує 
суб’єктам навчального процесу широкий вибір педагогічних технологій, 
методів для формування позитивних професійних якостей особистості, 
можна виділяти наступні при вивченні німецької мови як другої іноземної. 

Одним із таких методів є розвиток діалогічного мовлення, яке 
супроводжує весь процес вивчення мови і яке можна впроваджувати вже на 
перших заняттях при вивченні лексики для знайомства. Діалогічне мовлення 
найкращим чином допомагає закріпити нову лексику на практиці вже у 
навчальній аудиторії, тобто під час «живого спілкування». Діалогічне 
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мовлення допамагає формувати такі базисні навички, що забезпечують будь-
яку природну мовну діяльність. як ініцативно ставити запитання для 
максимального отримання інформації, почати бесіду і протиставити 
інформації співрозмовника свою власну, ініціативного переходу з теми на 
тему.  

Розвиток у студентів навички брати участь у груповій бесіді 
відбувається опосередковано в ході виконання тренувальних вправ, 
спрямованиих на розвиток мовної ініціативи та безпосередньо з 
використанням системи прийомів управління груповою бесідою.   

Найпростішою формою процесу формування даної навички є реально-
комунікативні вправи типу: «Fragen Sie den Studenten an der Tafel oder Ihren 
Nachbarn oder Ihre Eltern über…». Далі необхідно вказати тему запитання. Для 
роботи в парах ця вправа має такий вигляд: «Ihr Kollege hat gestern 
ferngesehen. Was hat er gesehen? Besprechen Sie!» 

 З метою формування навичок ініціативного розпитування 
застосовуються вправи, коли один студент робить початкове повідомлення 
якоїсь тематики, наприклад: «Ich habe einen interessanten Artikel im Internet 
gelesen. Der Аrtikel heisst….». До цього повідомлення потрібно поставити 
низку запитань, які повинні відповідати певним вимогам: ставитися в 
логічній послідовності; формулювання наступного запитання повинно 
витікати з відповіді на попереднє; запитання потрібно формулювати так, щоб 
короткими були відповіді на них. Такі вправи потрібно супроводжувати 
змістовим опорним матеріалом німецькою мовою у вигляді пунктів плану та 
ключовими словами. 

Навички давати розгорнуті відповіді є наступним компонентом 
процесу формування комунікативних навичок у студентів-філологів. 
Навчання цій навичці починається з вправ типу «запитання-відповідь». 
Послідовність є такою: після самостійного прочитання короткого 
тематичного тексту студентам пропонується усно відповісти на запитання до 
цього тексту з вираженням власної думки. Або ж студентам пропонується 
зразок з розгорнутими відповідями, що містять пропуски; які потрібно 
заповнити інформацією з прочитаного тексту. Потім на основі цієї вправи 
студенти складають діалог з розгорнутими відповідями одного зі 
співрозмовників.  

Ефективним є також для формування навичок давати розгорнуті 
відповіді завдання, в якому студентам ставиться 2-3 запитання відразу. В 
такому разі утворюється ніби план висловлювання, наприклад: «Treiben Sie 
jetzt Sport? Wie oft..? Wo…? Mit wem..?».  Специфіка полягає в тому, що зміст 
відповіді не повинен залежати від поставленого запитання, забороняється 
також обмежуватися тільки прямою відповіддю на поставлене запитання, 
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адже початок відповіді повинен мати реактивний характер, а вся інша його 
частина – ініціативний.  

Ще однією з важливих є навичка висловлюватися без прямого або 
непрямого спонукання з боку співрозмовника, що передбачає ініціативний 
початок бесіди і протиставлення інформації співрозмовника своєї власної. 
Така навичка відпрацьовується створенням у студентів загальних 
«установок». Наприклад, встановлюється порядок, коли деякі інформативні 
бесіди починає лише призначений раніше студент. За вказівкою викладача 
студент готує вдома повідомлення, яким  почнеться групова бесіда. Під час 
повідомлення кожен студент має право при виникненні бажання доповнити 
інформацію чи щось уточнити, або ж з чимось не погодитися, зразу 
втручатися в хід бесіди. Для дотримання мовного етикету достатньо 
володіння студентами кліше: «Ich bitte um Entschuldigung…. Meiner Meinung 
nach….. Ich möchte fragen…..».  

З досвіду можемо сказати, що навіть на другому році навчання подібні 
випадки ініціативного включення в бесіду є поодинокими і їх потрібно 
постійно стимулювати, нагадуючи про їх необхідність. 

Перераховані вище навички ініціативного мовлення забезпечують 
процес інформативних бесід, які в цілому не втрачають характер звичайного 
діалогу викладача з аудиторією або окремими студентами, студентів між 
собою чи студента з групою.  

У процесі формування комунікативних навичок у студентів-філологів 
обов’язково включається матеріал лінгвокраїнознавчого характеру в план 
проведення занять, адже це допомагає засвоювати німецьку мову на основі 
знань про культуру, соціально–політичний устрій, національні традиції, 
економіку німецькомовних країн. Студенти виявляють жваву зацікавленість 
життям, побутом, дозвіллям, освітою своїх ровесників, можливостями 
працевлаштування. Лінгвокраїнознавча інформація у доступній та 
захоплюючій формі, як наприклад створення тематичних презентацій, 
написання листів – відповідей закордонним ровесникам, вивчення віршів та 
пісень, сприяє засвоєнню елементів культури Німеччини, Австрії, Швейцарії, 
Люксембургу, Ліхтенштейну та підвищує пізнавальну активність у студентів, 
формуючи у них позитивну мотивацію. 

Поряд з розвитком усного мовлення значну роль у досягненні 
необхідної міцності комунікативних навичок відіграє письмо, так як його 
процес складається з функціональних ланок отримання інформації: 
слухового, рухового, зорового, і оскільки воно неможливе на початковому 
етапі без внутрішнього промовляння, вправи з писемного мовлення 
забезпечують міцність запам’ятовування.  

Ключовим аспектом у вивченні німецької мови на базі англійської є 
формуванню у студентів міцних асоціативних зв’язків між словами, що 
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відображається у створенні стереотипів мікроперекладу. В комунікації 
студент зустрічається з труднощами сприйняття інформації німецькою 
мовою, так як зміст висловлювання конвертується більш знайомою мовою, 
тобто англійською. Комплексне оволодіння лексикою та граматичними 
словоформами в німецькій мові з опорою на рідну - українську та іноземну – 
англійську є необхідною умовою вивчення другої іноземної мові в процесі 
формування комунікативних навичок у студентів–філологів. 

Висновки. Таким чином, саме інформаційно-комунікативні 
комунікативні навички можна ефективно формувати, розвивати, 
вдосконалювати, доводячи до автоматичних дій під час занять з іноземної 
мови, у нашому випадку з німецької. Як зазначалося вище, комунікативні 
навички відображають готовність особистості до виконання певних завдань, 
співіснування в соціумі, здійснення певного виду діяльності, обдумано діяти 
в професійному середовищі, виконувати поставлені завдання, маючи певну 
теоретичну та практичну базу для їх успішного виконання.  

Мовні навички визначають мисленнєву діяльність особистості, 
допомагають здійснюватися багатьом психологічним та соціальним процесам 
становлення та розвитку особистості та її професіоналізму. Найкраще мовні 
навички формуються у діалогічному мовленні в таких його різновидах, як 
ініцативно ставити запитання для максимального отримання інформації, 
почати бесіду і протиставити інформації співрозмовника свою власну, 
ініціативного переходу з теми на тему. Ці види супроводжують весь процес 
вивчення мови і їх можна впроваджувати вже на перших заняттях при 
вивченні лексики для знайомства. 

У процесі формування комунікативних навичок у студентів – філологів 
обов’язково включається матеріал лінгвокраїнознавчого характеру в план 
проведення занять, адже це допомагає засвоювати німецьку мову на основі 
знань про культуру, соціально – політичний устрій, національні традиції, 
економіку німецькомовних країн. 

Подальше дослідження буде спрямоване на вивчення ефективних форм 
і методів формування писемного мовлення під час навчання другої іноземної 
мови – німецької. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Анотація. У статті висвітлено особливості професійної підготовки 
майбутнього педагога професійного навчання. Показано напрями, складові та 
сутність сучасних вимог до професійної підготовки майбутнього педагога 
професійного навчання в сучасних умовах. Наголошено на основних 
чинниках нових підходів до професійної підготовки майбутнього педагога 
професійного навчання. Становлення ринкових відносин у суспільстві 
окреслює необхідність підготовки компетентних педагогів, діяльність яких 
спрямовується на навчання в закладах професійної освіти. 

Здійснено аналіз досліджень науковців щодо важливого значення 
професійної підготовки майбутнього педагога професійного, які 
характеризуються системним експериментуванням, апробацією та 
застосуванням інновацій під час навчання у ЗВО. Дифиніція поняття 
«педагогічна діяльність» дала можливість виділити основні її складові:  

- конструктивну (усвідомлення перспектив своєї роботи, творче
перероблення навчального матеріалу, проєктування діяльності студентів); 

- організаторську (організація студентської та своєї діяльності);
- комунікативну (установлення взаємовідносин зі студентами та

іншими учасниками педагогічного процесу); 
- гностичну (вивчення методів впливу та об’єкта своєї діяльності);
проєктувальну (планування змісту та засобів функціонування

педагогічного процесу). 
Висвітлено об’єктивні й суб’єктивні передумови модернізації 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662


 

№ 11(11) 
   2022 

           171 

професійної підготовки сучасного педагога професійного навчання. 
Зарубіжний досвід підготовки педагогів професійного навчання 

показує, що в країнах – членах ЄС є загальноєвропейські стратегічні вектори, в 
основі яких виражена національна специфіка. Національна відмінність у моделях 
підготовки педагога професійного навчання, яка базується на національних 
контекстах розвитку професійної освіти.  

Обґрунтованим є висновок, що в підготовці майбутніх педагогів 
професійного навчання значну увагу необхідно приділяти науково-технічній 
галузевій підготовці. 

Ключові слова: професійна підготовка, педагог професійного 
навчання, професійна освіта, професійна майстерність. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE VOCATIONAL 
EDUCATION TEACHER UNDER MODERN CONDITIONS 

Abstract. The article highlights the specific features of the professional 
training of a future vocational education teacher. The directions, components and 
essence of modern requirements for the professional training of a future vocational 
education teacher under modern conditions are shown. Emphasis is on the main 
factors of new approaches to the professional training of the future vocational 
education teacher. The formation of market relations in society outlines the need to 
train competent teachers, whose activities are aimed at training in vocational 
education institutions. 

An analysis of research by scientists was carried out regarding the 
importance of professional training of the future professional teacher, which is 
characterized by systematic experimentation, testing and application of innovations 
during training in higher education institutions. The definition of the concept of 
"pedagogical activity" made it possible to highlight its main components: 

- constructive (awareness of the perspectives of one's work, creative
processing of educational material, planning of students' activities); 
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- organizational (organization of student and personal activities);
- communicative (establishing relationships with students and other

participants in the pedagogical process); 
- gnostic (studying methods of influence and the object of one's activity);
design (planning of the content and means of functioning of the pedagogical

process). 
The objective and subjective prerequisites for the modernization of the 

professional training of a modern teacher of vocational education are highlighted. 
The foreign experience of training teachers of vocational training shows that 

in EU member states there are pan-European strategic vectors, based on which 
national specificity is expressed. National difference in the models of teacher 
training of vocational training, which is based on national contexts of the 
development of vocational education. 

It is reasonable to conclude that in the training of future teachers of 
vocational training, significant attention should be paid to scientific and technical 
branch training. 

Keywords: professional training, vocational education teacher,  vocational 
education, professional skill. 

Постановка проблеми. Впродовж останніх 10 poків перед закладами 
вищої освіти України стоїть завдання переходу до підготовки професіоналів, 
які б мали змогу у своїй майбутній професійній діяльності поєднувати 
глибокі фундаментальні теоретичні знання і практичну підготовку з постійно 
зростаючими вимогами інформаційного суспільства. Основні положення 
щодо національної освіти і ролі педагогів професійного навчання знайшли 
відображення у законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 
(2014), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 
(2013), Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 

Реалії сучасного життя  спонукають до пошуку нових підходів до 
якісної зміни стану всієї системи професійної освіти в Україні, що має 
відповідати сучасному розвитку економіки й готувати фахівців до 
інноваційної діяльності. Зазначене обумовлює необхідність оновлення 
шляхів підготовки майбутніх освітян у вишах. 

Мета статті - полягає у дослідженні сучасних підходів до професійної 
підготовки майбутнього педагога професійного навчання у закладах вищої 
освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної 
підготовки майбутнього педагога професійного навчання висвітлювалась 
багатьма дослідниками: О. Огієнко, Г. Разумна, В. Ковальчук, Г. Ігнатенко, 
В. Курок та ін.  
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Науковцями розглядається проблема професійної підготовки 
майбутнього педагога професійного навчання в різних видах, а саме: як 
освоєння, розроблення й використання нововведень (Т. Демиденко, 
Л. Даниленко, І. Гавриш); як відмова від штампів, вихід за межі нормативної 
діяльності (В. Сластьонін, Л. Подимова); як здатність до генерації ідей, їх 
впровадження, аналізу та продуктивності (В. Загвязинський, Л. Ващенко); в 
руслі педагогічної творчості як вищий ступінь педагогічного винахідництва. 

Беручи до уваги дослідження науковців щодо важливого значення 
професійної підготовки майбутнього педагога професійного, які 
характеризуються системним експериментуванням, апробацією та 
застосуванням інновацій під час навчання у ЗВО, можна стверджувати 
актуальність зазначеного під час професійної підготовки майбутнього 
педагога професійного навчання в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні соціально-економічні 
перетворення, що відбуваються на теренах України під впливом 
євроінтеграційних процесів, поширилися на всі ланки суспільного життя, 
зокрема й на галузі професійної освіти. Зміни, що відбуваються в 
соціальному, політичному, духовному та економічному житті нашої країни, 
активізують потребу у фахівцях, здатних свідомо визначати траєкторію 
власного професійного становлення, відповідально ставитись до результатів 
професійної діяльності, чітко окреслювати напрями професійного розвитку 
та вдосконалення. 

Ми поділяємо точку зору А. Семенової [14] стосовно того, що пошук 
шляхів удосконалення освітнього процесу закладу вищої освіти в 
середовищі, яке швидко змінюється, є головною вимогою щодо забезпечення 
держави  висококваліфікованими фахівцями. Учена слушно зауважує [14], 
що цей процес пояснюється ознаками «революції в освіті», зокрема: 

- підвищенням вимог до фахівця. При цьому найважливішою
властивістю, що її набуває освіта, стає: гнучкість, здатність до 
переналагодження; це стосується як освітньої системи, так і її продукту – 
фахівця; 

- переходом від засвоєння знань до формування якостей,
необхідних для творчої діяльності й постійного опанування нової інформації. 
Основним орієнтиром освіти стає формування творчо мислячої особистості, 
здатної саморозвиватися; 

- стратегічними завданнями реформування вищої освіти в Україні
є трансформування кількісних показників освітніх послуг у якісні. 

Зазначене також підкреслює важливість потреби підготовки 
компетентних педагогів, діяльність яких спрямовується на навчання в 
закладах професійної освіти конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. 

У чинному Законі України «Про вищу освіту» компетентність подано 
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як здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей [8]. 

Становлення майбутнього педагога професійного навчання 
сільськогосподарського профілю нині дедалі більше залежить від 
формування в студента компетентнісно значущих якостей у поєднанні з 
умотивованим оволодінням динамічними фаховими знаннями, уміннями, 
навичками як психолого-педагогічними, так і сільськогосподарського 
виробництва [3].  

Натомість узвичаєна, усталена роками професійна підготовка 
майбутніх педагогів професійного навчання поки що недостатньо динамічно 
переорієнтовується з логіки освітньої (класичної) парадигми на ідеї 
компетентнісного підходу в освіті, коли, оволодіваючи професійним 
досвідом, студент здатен усвідомити проблему, проаналізувати способи її 
розв’язання, спроєктувати власну діяльність для оволодіння необхідними 
знаннями і вміннями, перевірити висунуті гіпотези, обрати найбільш 
обґрунтований варіант [6].  

Досліджуючи професійно-творчий розвиток майбутнього педагога 
професійного навчання в процесі фахової підготовки, вважаємо за необхідне 
звернутися до аналізу особливостей його підготовки до педагогічної 
діяльності. 

У педагогіці існує низка трактувань поняття «педагогічна діяльність». 
Зокрема, у словнику професійної освіти [5] педагогічна діяльність 
визначається як комплекс педагогічних дій. Автори виділяють основні її 
складові:  

- конструктивну (усвідомлення перспектив своєї роботи, творче
перероблення навчального матеріалу, проєктування діяльності студентів); 

- організаторську (організація студентської та своєї діяльності);
- комунікативну (установлення взаємовідносин зі студентами та

іншими учасниками педагогічного процесу); 
- гностичну (вивчення методів впливу та об’єкта своєї діяльності);
- проєктувальну (планування змісту та засобів функціонування

педагогічного процесу). 
За В. Ортинським, педагогічна діяльність – процес, у якому 

опосередковується й контролюється інформаційний обмін, відтворюється 
культура, відбувається становлення суспільної свідомості, здійснюється 
регуляція розвитку економічної, духовної та соціальної сфер і загалом 
суспільства [12].  

Г. Разумна [13], беручи до уваги значущість педагогічної діяльності в 
умовах сучасної освіти, вважає, що педагогічна наука потребує 
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вдосконалення підготовки педагога, шукаючи нові шляхи підвищення 
конкурентоспроможності та професіоналізму майбутнього спеціаліста, 
фахівця у галузі професійної освіти.  

Аналіз поглядів науковців на поняття «педагогічна діяльність» 
дозволяє зробити висновок, що всі вони єдині щодо творчого характеру 
педагогічної діяльності.  

Як зазначає С. Гончаренко, творити, шукати, експериментувати, 
постійно оновлювати зміст і методи роботи з формування особистості 
студента є тепер не лише правом, а й обов’язком учителів. Це закріплено в 
законах України «Про освіту», «Про фахову передвищу і вищу освіту» [5].  

Виходячи з аналізу наукових джерел, можемо стверджувати, що 
поняття «підготовка» можна тлумачити двояко. У першому випадку це 
навчання як цілісний процес формування готовності до виконання 
професійних завдань. У другому випадку «підготовку» розуміють як 
готовність, що виражається в системному накопиченні професійних знань, 
умінь та навичок, наявності певних компетентностей, необхідних 
майбутньому педагогу професійного навчання [3]. 

С. Гончаренко [5] під підготовкою розуміє педагогічний процес, 
результатом якого є сформовані професійні знання, уміння та навички. 
Означений процес реалізується в рамках відповідного циклу галузевого 
стандарту.  

Дослідження професійної підготовки знайшло відображення в працях 
І. Зязюна [7], на думку якого підготовка педагога прямо пов’язана з певними 
її орієнтирами, такими як подолання формалізму засвоєння знань, відсутність 
у студентів мотивації до навчання, самостійного мислення та 
самооцінювання.  

Актуальною є думка академіка НАПН України Н. Ничкало [11], що 
підготовка «кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем 
професійних знань, умінь, навичок мобільності, які відповідають вимогам 
науково-технічного прогресу й ринковим відносинам у педагогіці, виховання 
соціально активних членів суспільства, формування в них наукового 
світосприйняття, творчого мислення, кращих людських якостей та 
національної свідомості є головним завданням професійної освіти в умовах 
переходу до ринкових відносин, яка відповідає певному рівню кваліфікації». 

Цінними є напрацювання у сфері професійної освіти, зокрема 
фундаментальної професійної освіти (С. Артюх, П. Атутов, С. Батишев, 
А. Беляєва, Є. Зеєр, В. Ледньов, Н. Ничкало); професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх фахівців (Н. Брюханова, О. Дубасенюк, О. Коваленко, 
О. Мельниченко, О. Отич, В. Радкевич, Н. Рідей, Л. Сущенко, О. Тимошенко, 
О. Торубара, О. Щербак).  Термінологічні аспекти інженерно-педагогічної 
галузі досліджували провідні українські науковці Т. Калініченко, 
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О. Крокошенко, В. Манько, Н. Ничкало, Л. Тархан, Л. Шевчук, О. Щербак та ін. 
У своєму дослідженні В. Ковальчук [8] доводить, що сучасний стан 

підготовки майбутнього педагога залежить від модернізації всієї системи 
освіти.  

Педагогу професійного навчання необхідно бути взірцем нового типу 
модернізаційного світогляду і мати відповідну методологічну підготовку, 
щоб успішно формувати цей світогляд у студентів. Дослідник робить 
висновок, що модернізувати професійну та світоглядно-методологічну 
підготовку студентів – означає підготувати кваліфікованого педагога 
професійного навчання, здатного формувати гідного члена своєї нації, 
готувати студента до життя в екологічному, політичному, економічному, 
культурно-освітньому суспільному середовищі [8]. 

Висвітлюючи об’єктивні й суб’єктивні передумови модернізації 
професійної, світоглядної та методологічної підготовки сучасного педагога 
професійного навчання, В. Ковальчук виокремлює: 

об’єктивні передумови:  
1) глобалізаційні зміни (глобалізація, становлення інформаційного 

суспільства, нова світова динаміка, тероризм і загроза світової війни, 
локальні конфлікти і потреба формування «громадянина світу», 
полікультурне виховання тощо);  

2) внутрішні зміни (становлення державності, демократичні й ринкові 
перетворення, зміна духовно-морального клімату, загострення соціальних 
проблем бідності, демографії, екології тощо);  

суб’єктивні фактори:  
а) зміна ідеологічної парадигми розвитку;  
б) зміна співвідношення раціонального та ірраціонального знання 

(науки і релігії);  
в) змістове оновлення системи гуманітарного знання (філософія, 

політологія, соціологія);  
г) зміна загальнонаукової (природничої) картини світу [8].  
Окреслене співзвучне з модернізаційними змінами в системі освіти 

розвинутих зарубіжних країн. 
Коротко зупинимося на зарубіжному досвіді підготовки педагогів 

професійного навчання.  
Зазначимо, що категорія «педагог професійного навчання» широко 

трактується в міжнародній практиці. До цієї категорії відносять: педагогів 
(лекторів), які забезпечують викладання професійних дисциплін у коледжах; 
інструкторів, асистентів педагогів та педагогів практичного навчання, які 
забезпечують практичну підготовку в закладах професійної освіти (зокрема, у 
навчальних лабораторіях); тренерів, тьюторів, наставників, які здійснюють 
діяльність в умовах виробництва (зокрема, для забезпечення дуальної системи 
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підготовки кваліфікованих робітників); інструкторів та тренерів, які здійснюють 
перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян у закладах, які 
підтримуються урядом або комерційними підприємствами (зазвичай, йдеться про 
соціальну інклюзію згаданих громадян та розвиток у них базових професійних 
компетентностей); інструкторів та тренерів, які забезпечують навчальний процес 
у закладах та структурних підрозділах професійних організацій роботодавців 
(галузевих інститутах підвищення кваліфікації, торговельних палатах, приватних 
компаніях-провайдерах тренінгових послуг різної спеціалізації) [15].  

Сутністю процесу підготовки педагога професійного навчання в країнах – 
членах ЄС є загальноєвропейські стратегічні вектори, в основі яких виражена 
національна специфіка. Національна відмінність у моделях підготовки педагога 
професійного навчання базується на національних контекстах розвитку 
професійної освіти.  

В основі іспанської моделі лежить формування компетентностей 
майбутнього фахівця, прагнення до саморозвитку, встановлення зв’язків між 
стратегічним розвитком підприємства та персоналу, який забезпечує його 
розвиток, забезпечення розвитку моделі управління персоналом підприємства, 
взаємопов’язаність між програмами підготовки кваліфікованих  робітників та 
потребами регіонального розвитку [1]. 

За французькою моделю підготовка педагога професійного навчання 
полягає у врахуванні новітніх функцій педагога професійного навчання (таких, як 
відповідальність за організаційний розвиток та процес управління персоналом, 
соціальна адаптація осіб з особливими потребами) та сфер його відповідальності 
(оцінювання навчальних досягнень, здійснення взаємодії між соціальними 
партнерами, аналіз бізнес-процесів, оброблення результатів) [1]. 

Модель фінської підготовки педагога професійного навчання спрямована 
на диверсифікацію функцій педагога професійного навчання (а саме на розвиток 
уже сформованих компетентностей студентів, демонстрацію експертизи в 
професійній та педагогічній площинах, залученні до групової взаємодії) і тьютора 
на виробництві (зокрема, здійснення організації професійного розвитку 
працівників, залучення до безперервного вдосконалення професійних умінь) [1]. 

Аналізуючи систему підготовки педагога професійного навчання в 
Німеччині, можемо стверджувати, що німецькі заклади освіти орієнтуються 
на підготовку фахівців із високим рівнем творчого потенціалу, 
відповідальних професіоналів, які поєднують ґрунтовні професійні знання, 
методологічну культуру, здібності менеджера й організатора виробництва, 
володіють уміннями міжпрофесійної комунікації [8].  

У розвідках учених зазначено такі особливості німецької системи 
підготовки фахівців: заохочення талановитої молоді до навчально-
пізнавальної та наукової діяльності; взаємозв’язок навчання з практичною 
підготовкою; співробітництво університетів із міжнародними концернами й 
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іноземними дослідницькими інститутами [4]. 
Відтак, сучасна європейська концепція забезпечення якості підготовки 

педагогів професійного навчання передбачає, що відповідна система має бути: 
ефективною (передбачає найбільш оптимальне використання ресурсів та ефект 
енергії від їх взаємодії), результативною (що передбачає досягнення цілей 
відповідної підготовки), справедливою, інноваційною, відповідною до завдань, які 
вирішуються на національному та регіональному рівнях, та сприятливою для 
вирішення завдань зайнятості, підвищення продуктивності та соціальної 
інклюзії [1]. 

Метою навчання майбутнього фахівця в галузі сільськогосподарського 
виробництва в системі вищої освіти США є забезпечення підготовки 
висококваліфікованого випускника, здатного здійснювати професійну 
діяльність відповідно до потреб аграрного ринку праці [4]. Напрямами 
(програмами) підготовки є агробізнес, сільськогосподарські виробничі 
процеси, сільськогосподарська техніка, садівництво, сільськогосподарські 
ресурси і лісівництво, переробка сільськогосподарської продукції [4].  

За досідженнями В. Дуганця [4], сільськогосподарські програми вищої 
школи США складаються з таких компонентів: 1) навчання в 
аудиторії / лабораторії; 2) контроль сільськогосподарської кваліфікації 
(SAE); 3) участь у діяльності FFA (Future Farmers of Amerika). Саме 
поєднання вказаних компонентів аграрної освіти США, на думку вченого, 
забезпечує підготовку компетентних, мобільних, конкурентоспороможних на 
ринку праці фахівців. 

При підготовці фахівців у Великій Британії реалізується практико- 
орієнтований інноваційний підхід, в основі якого – підготовка фахівця до 
інноваційної діяльності, орієнтованої на аграрний ринок, на винахідництво 
для споживача інженерної продукції [1].  

Важливим є факт застосування в освітньому процесі закладів вищої 
освіти Великої Британії технології навчального проєктування. Працюючи в 
монопрофесійних і поліпрофесійних командах, майбутні фахівці успішно 
розвивають свій творчий потенціал засобами дослідницьких проєктів, 
зокрема: 1) елементарний груповий проєкт виконується в кінці першого 
семестра для розроблення концепції розв᾽язання проблеми (8 академічних 
годин, близько місяця); 2) груповий проєкт середньої складності як підсумок 
другого семестра; 3) проєкт «Промислова задача» виконується переважно 
впродовж другого року навчання, завершується розробленням бізнес-плану 
та створенням прототипу [1]. 

Можемо стверджувати, що за такої організації студент проходить 
повний цикл проєктування, творчо розвиває інженерно-технічні, економічні, 
юридичні та інші вміння. 

Для нашого дослідження короткий аналіз окресленого є особливо 



 

№ 11(11) 
   2022 

           179 

цінним, адже підготовка педагога професійного навчання інтегрує дві 
складові: технічну і педагогічну. 

Дослідження професійної підготовки майбутніх педагогів 
професійного навчання багатоаспектні в плані суб’єктів освітнього процесу: 
І. Бендера досліджує підготовку фахівців із механізації сільського 
господарства [2];  

І. Каньковський – інженерів-педагогів автотранспортного профілю [8]; 
М. Михнюк – викладачів спеціальних дисципін професійно-технічних 

навчальних закадів [10]; Р. Гуревич – фахівців електро та радіотехнічного 
профілів [6]; Р. Горбатюк – фахівців комп’ютерного профілю [5]; 
В. Мозговий – фахівців аграрного профілю [10]. 

Обґрунтованим є висновок, що в підготовці майбутніх педагогів 
професійного навчання значну увагу необхідно приділяти науково-технічній 
галузевій підготовці, яка б забезпечувала оволодіння знаннями сучасної 
техніки та технологій виробництва відповідно до спеціалізації. 

Науковці [9] вважають, що важливою є інтеграція теоретичної та 
практичної підготовки як ключових складових у професійній діяльності 
педагога. Вона повинна спрямовувати студентів на неперервний професійний 
розвиток, самовдосконалення, розкриття внутрішнього потенціалу, творчість. 
Навчання дисциплін професійної підготовки педагогів професійного 
навчання повинно будуватися на встановленні міжпредметних зв’язків із 
урахуванням перспектив розвитку галузей виробництва.  

Висновки. Означене спрямування в підготовці майбутнього педагога 
професійного навчання орієнтує на якісні зміни в освітньому процесі, 
наближає його результати до стандартів європейського рівня. Тобто в 
контексті нашого дослідження виокремлюється проблема професійно-
творчого розвиток майбутнього педагога професійного навчання в процесі 
професійної підготовки. Її вирішення потребує вдосконалення та оновлення 
підходів, принципів, змісту, форм, технологій та методів підготовки фахівця 
до професійної діяльності.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
 МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

Анотація. У статті розглядаються особливості використання ІКТ у 
процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Адже, активне впровадження 
інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства торкнулося і 
системи освіти. Застосування сучасних комп’ютерних технологій відкриває 
нові перспективи в удосконаленні системи освіти. У наш час постійно постає 
питання ефективності сучасної освіти та особливості її організації в умовах 
інформатизації суспільства, змінюється роль того, хто навчає, його рівень 
підготовленості не тільки в галузі використання сучасних інформаційних 
технологій, але саме як ініціатора включення в нову комунікаційну 
атмосферу життя – інформаційне суспільство. Саме в цьому руслі постає 
питання фахової підготовки майбутніх учителів фізики, що базується на 
використанні ІКТ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
дає змогу створити на екрані ком’ютера живу, наочну й динамічну картинку 
фізичного досліду або явища, яке важко пояснити, і відкриває для вчителя 
широкі можливості для удосконалення уроків. Комп’ютерне моделювання 
може прислужитися могутнім інструментом для формування знань про 
природу. Уміле поєднання інформаційних технологій і традиційних методів 
навчання фізики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння 
фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного 
застосування. Використання інформаційно-комунікаційних засобів не тільки 
підтримують бажання пізнавальної діяльності здобувачів освіти, а й 
осучаснюють предмет, роблять його наочнішим. Засоби ІКТ дозволяють 
індивідуалізувати освітній процес, що особливо є важливим, коли студент, 
сам виконує досліди і спостереження, виконує самостійні індивідуальні 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662


 № 11(11) 
 2022 

 184 

дослідницькі завдання та індивідуальні систематичні дослідження, що 
набувають системного характеру у здійсненні пізнання оточуючого світу. В 
статті розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для організації лабораторного практикуму з фізики, як 
фундаментальної складової навчально-виховного процесу в підготовці 
майбутніх вчителів. 

Ключові слова: підготовка вчителя фізики, студенти, інформаційно-
комунікаційні технології, професійна підготовка. 
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USE OF ICT IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE 
TEACHERS OF PHYSICS 

Abstract. The article examines the peculiarities of the use of ICT in the 
process of training future physics teachers. After all, the active implementation of 
information technologies in all spheres of society has also affected the education 
system. The use of modern computer technologies opens up new perspectives in 
improving the education system. In our time, the question of the effectiveness of 
modern education and the peculiarities of its organization in the conditions of the 
informatization of society constantly arises, the role of the one who teaches is 
changing, his level of preparation is not only in the field of using modern 
information technologies, but precisely as an initiator of inclusion in the new 
communication atmosphere of life - the information society . It is in this direction 
that the question of professional training of future physics teachers based on the 
use of ICT arises. The use of information and communication technologies makes 
it possible to create on the computer screen a live, visual and dynamic picture of a 
physical experiment or a phenomenon that is difficult to explain, and opens up 
wide opportunities for the teacher to improve lessons. Computer modeling can be a 
powerful tool for building knowledge about nature. A skillful combination of 
information technologies and traditional methods of teaching physics will give the 
desired result: a high level of assimilation of fundamental knowledge of physics 
and awareness of their practical application. The use of information and 
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communication tools not only supports the desire for cognitive activity of those 
seeking education, but also modernizes the subject and makes it more visible. ICT 
tools make it possible to individualize the educational process, which is especially 
important when the student himself performs experiments and observations, 
performs independent individual research tasks and individual systematic studies 
that acquire a systematic character in the realization of knowledge of the 
surrounding world. The article examines the peculiarities of the use of information 
and communication technologies for the organization of a laboratory workshop in 
physics, as a fundamental component of the educational process in the preparation 
of future teachers. 

Keywords: physics teacher training, students, information and 
communication technologies, professional training. 

Постановка проблеми. Інформаційно-комунікаційні технології 
поступово трансформують усі сфери суспільного життя, формують нові 
системи потреб, спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять 
процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне 
впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства 
торкнулося і системи освіти. Традиційні форми навчання поступово 
змінюються новітніми технологіями, спрямованими на формування навичок 
та умінь, що відповідають вимогам суспільства. Сучасні вимоги суспільства 
до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і 
рівень шкільної освіти, що зумовило необхідність її реформування. 
Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в 
інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі 
навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюються 
інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, 
її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі 
репродуктивної діяльності. Освітній процес сьогодні повинен бути 
орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні 
особливості та здібності. У зв’язку з цим зрозуміло, що в назріла 
необхідність в удосконаленні та модернізації освітнього процесу підотовки 
майбутніх учителів до нових умов роботи, ролей і мети, що швидко 
змінюються. 

Застосування сучасних комп’ютерних технологій відкриває нові 
перспективи в удосконаленні системи освіти. У наш час постійно постає 
питання ефективності сучасної освіти та особливості її організації в умовах 
інформатизації суспільства, змінюється роль того, хто навчає, його рівень 
підготовленості не тільки в галузі використання сучасних інформаційних 
технологій, але саме як ініціатора включення в нову комунікаційну 
атмосферу життя – інформаційне суспільство. Саме в цьому руслі постає 
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питання фахової підготовки майбутніх учителів фізики, що базується на 
використанні ІКТ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інформатизації 
освіти присвячені праці В.Ю. Бикова, С.У. Гончаренка, Р.С. Гуревича, 
М.І. Жалдака, І.Г. Захарової, Ю.І. Машбиця, Є.С. Полат, С.О. Сисоєвої, 
І.В. Роберт та інших. Питання застосування інформаційних технологій у 
навчанні активно досліджуються В.П. Андрущенком, Г.О. Балл, Н.Р. Балик, 
І.Є. Булах, Р.С. Гуревичем, А.М. Довгялло, А.П. Єршовим, М.І. Жалдаком, 
Ю.О. Жуком, О.Ю. Комісаровою, О.І. Ляшенком, Ю.І. Машбицем, 
В.М. Монаховим, С.Д. Смірновим, М.Л. Смульсоном, Н.Д. Угриновичем 
та ін. Різноманіття  питань  та  методичних  напрацювань, що висвітлено у 
працях даних науковців, демонструють важливість та необхідність 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 
закладів освіти. Але сьогодення ставить нові виклики до вчителя нового 
покоління, вимагаючи бути гнучким, креативним, мобільним, здатним до 
вдосконалення і самонавчання упродовж усього життя, до пошуку все нових 
та нових засобів та технологій навчання, в тому числі і фізики.  

Мета статті – розкрити особливості використання можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки майбутніх 
учителів фізики. 

Виклад основного матеріалу. Одним із пріоритетних напрямів 
процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти. Мета 
інформатизації полягає в глобальній інтенсифікації інтелектуальної 
діяльності за рахунок використання інформаційних технологій: 
комп’ютерних і телекомунікаційних.  

Відзначимо, що інформаційні технології надають можливість: 
– раціонально організувати пізнавальну діяльність студентів у ході

освітнього процесу; 
– зробити навчання ефективнішим, залучаючи всі види сприйняття

студента до мультимедійного контексту і озброюючи інтелект новим 
концептуальним інструментарієм;  

– побудувати відкриту систему освіти, що забезпечує кожній
особистості власну траєкторію навчання; 

– залучити в процес активного навчання ті категорії студентів, що
відрізняються здібностями і стилем навчання; 

– використовувати специфічні властивості комп’ютера, що дозволяють
індивідуалізувати освітній процес; 

– інтенсифікувати всі рівні освітнього процесу.
Основна освітня цінність інформаційних технологій в тому, що вони

дозволяють створити невимірне яскравіше мультисенсорне інтерактивне 
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середовище навчання з майже необмеженими потенційними можливостями, 
що потрапляють у розпорядження і викладача, і студента. 

Сучасні засоби навчання змінюють підходи до використання 
інформаційних технологій, створюючи ефективне навчальне середовище з 
орієнтацією на індивідуальні можливості та потреби студентів [1]. 

Фізика відноситься до однієї з найважливіших галузей сучасного 
природознавства, яка спрямована на вивчення природи, й одночасно 
виступає як науково дослідна наука, що сприяє у пізнанні всього оточуючого 
світу. Тому відповідним чином поставлені досліди та експерименти в 
штучних лабораторних умовах, поряд з виконуваними спостереженнями за 
явищами і процесами, що самовільно відбуваються у природі, є формою 
емпіричного пізнання об’єктивної дійсності і разом з тим слугує одним із 
методів наукового пізнання та досить вагомим методом дослідження 
природних процесів і явищ. Зазначене особливо стосується оптичних явищ, 
оскільки для фіксування основних параметрів і фізичних величин, що є 
найбільш характерними саме для оптичних явищ, і, зокрема, з тими з них, що 
обумовлені та відтворені за допомогою лазерного випромінювання. Оскільки 
такі дослідження виконуються з лазерним випромінюванням, з 
оригінальними і неповторними його властивостями (монохроматичністю, 
когерентністю, поляризованістю та вузькою спрямованістю) та 
використанням відповідних педагогічних програмних засобів, запровадження 
конкретної техніки й інформаційно-комунікативних технологій, цей підхід 
суттєво змінює перебіг навчально-пізнавальної діяльності дослідника (учня 
або студента). Такі зміни пов’язані з можливістю спрощення, з одного боку, 
виконуваних експериментів, а з другого боку – дають можливість у ході 
експериментування виконати одночасно низку нових дій за рахунок 
використання функцій засобів ІКТ. При цьому значного поширення набули 
наукові спостереження та експерименти. 

Наукове спостереження зводиться до цілеспрямованого і планомірного 
сприйняття предметів і явищ оточуючої дійсності та сукупності їх властивостей 
з метою одержання відповідної інформації про об’єкт пізнання за допомогою 
органів чуття. Відтак, у ході організації та вже під час реалізації наукового 
спостереження досить важливу роль відіграє теоретичне мислення. При цьому 
людина (дослідник), що досліджує об’єкт пізнання, не просто реєструє і фіксує 
нові факти, а свідомо їх відшуковує і, керуючись висунутою ідеєю та гіпотезою, 
на підставі своїх передбачень, констатує відповідні факти і накопичує їх, а 
згодом, узагальнюючи всю одержану інформацію формулює відповідні 
висновки. Одержані результати наукових спостережень відповідним чином 
інтерпретуються на основі конкретної фізичної теорії. 

У ході наукових досліджень, однаковою мірою як і в ході навчальних 
спостережень, що організовуються і проводяться у процесі навчання з 
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різними дидактичними цілями, широко використовуються різноманітні 
спеціальні засоби (мікроскопи, телескопи, фото- і телеапаратуру, 
комп’ютерну техніку і т.п.), котрі, з одного боку, компенсують наявну 
природну обмеженість органів чуття людини, а з другого – дозволяють 
використовувати подібні засоби з метою фіксування та кількісної оцінки 
різноманітних параметрів і фізичних величин, одночасно підвищуючи 
точність та об’єктивність результатів спостережень. 

Експеримент – як метод наукового пізнання оточуючого світу, 
ґрунтується на тому, що досліджуване явище чи процес відтворюються 
дослідником в штучних (лабораторних) умовах, що передбачає можливість 
активного впливу на перебіг явищ і процесів та фіксування відповідних змін 
у ході самого явища, а також супроводжується достатньо точним 
вимірюванням, а відтак і відповідною математичною обробкою одержаних 
результатів. Тому експеримент як за своєю структурою, так і за процесом 
його виконання суттєво відрізняється від спостереження. Основна 
відмінність зводиться до того, що для виконання експерименту обов’язковою 
є наявність спеціальних матеріальних і технічних засобів, що поєднуються в 
експериментальні установки і прилади, через які є можливість впливати на 
досліджувані об’єкти або процеси. 

При цьому слід наголосити, що в освітньому процесі фізичний 
експеримент, як і спостереження, може ефективно використовуватися для 
реалізації і вирішення різних дидактичних цілей у ході вивчення нового 
матеріалу, під час його повторення і закріплення, з метою формування і 
розвитку теоретичних умінь і навичок, а також для перевірки рівнів і глибини 
опанування основами курсу фізики і з метою контролю системи набутих 
знань, умінь і навичок. Разом з тим навчальний фізичний експеримент може 
ефективно використовуватися під час різних організаційних форм 
проведення занять з фізики, зокрема: 

- у вигляді демонстрації і демонстраційних дослідів;
- як фронтальні спостереження і досліди та фронтальні лабораторні

роботи; 
- фізичні практикуми, що наближені до реальних дослідницьких робіт;
- самостійні дослідження і домашні експерименти, що виконуються

індивідуально чи групою студентів. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу 

створити на екрані ком’ютера живу, наочну й динамічну картинку фізичного 
досліду або явища, яке важко пояснити, і відкриває для вчителя широкі 
можливості для удосконалення уроків. Комп’ютерне моделювання може 
прислужитися могутнім інструментом для формування знань про природу. 

Уміле поєднання інформаційних технологій і традиційних методів 
навчання фізики дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння 
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фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного 
застосування. Використання інформаційно-комунікаційних засобів не тільки 
підтримують бажання пізнавальної діяльності здобувачів освіти, а й 
осучаснюють предмет, роблять його наочнішим. 

Позитивними моментами використання інформаційно-комунікаційних 
засобів є [2]: 

1) покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без
надмірних зусиль запам’ятовуються; 

2) інформаційно-комунікаційні технології дають можливість
відтворювати фізичні процеси, про які на заняттях можна лише говорити, 
звертаючись до уяви здобувачів освіти та спираючись на їхнє абстрактне 
мислення; 

3) є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати
деякі епізоди, завдяки використанню можливостей комп’ютерної техніки; 

4) використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє
створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття 
інформації. 

Аналіз емпіричних і теоретичних аспектів пізнання та розвитку їх 
взаємозв’язків у становленні сучасної фізичної науки, а також дослідження 
співвідношення теорії та експерименту у закладах загальної середньої освіти 
та у закладах вищої освіти дозволяє визначити сутність навчального 
фізичного експерименту, яка зводиться до доцільності розуміння його як 
досить важливої і обов’язкової цілісної системи в освітньому процесі, яка 
певною мірою впливає на освітній процес, послідовність введення фізичних 
понять, постулатів, законів і наслідків із фізичних теорій, на аналіз прикладів 
практичного застосування знань з фізики, будови і дії устаткування, машин і 
механізмів тощо. 

Комп’ютеризація, як сучасна тенденція розвитку навчального 
експерименту, дозволяє суттєво розширити інформативні можливості 
системи наукового фізичного експерименту у відтворенні через відповідні 
моделі природних явищ і процесів, які у звичайних умовах неможливо 
виконати чи ускладнено вивчати і досліджувати. До того ж засоби ІКТ 
дозволяють індивідуалізувати освітній процес, що особливо є важливим, 
коли студент, сам виконує досліди і спостереження, виконує самостійні 
індивідуальні дослідницькі завдання та індивідуальні систематичні 
дослідження, що набувають системного характеру у здійсненні пізнання 
оточуючого світу. 

За цих обставин треба виокремити таке положення, що комп’ютерна 
техніка та засоби ІКТ не можуть замінити роботу з реальними об’єктами, 
фізичними приладами та матеріальними моделями. Мета комп’ютерного 
моделювання полягає в тому, щоб доповнити ту інформацію, яку студенти 
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отримують з різних першоджерел або під час занять, в ході виконання 
спостережень і дослідів, або у процесі формування спершу ближчих, а 
згодом – більш віддалених взаємозв’язків і взаємозалежностей у явищах і 
процесах, або для розкриття на основі прийнятих моделей механізму і 
сутності перебігу цих процесів і явищ. 

Таким чином, у підготовці майбутнього фахівця досить важливим є 
ознайомлення його з усіма можливими варіантами і прикладами практичного 
запровадження засобів ІКТ в освітньому процесі з фізики і розкриття 
специфічних особливостей конкретних прикладів вирішення різних 
дидактичних цілей у навчанні з використанням вже наявних розробок, 
комплектів і комплексів, але ще недостатньо апробованих. 

Зрозуміло, що найбільший ефект від ознайомлення майбутнього 
фахівця з елементами нових вирішень слід очікувати тоді, коли студент 
(майбутній фахівець) сам індивідуально відповідно до власних переконань, 
побажань і можливостей опановує нові ідеї і пропозиції, і самостійно 
співвідносить їх із своїми власними баченнями і можливостями оцінки та 
впровадження в особисту практичну діяльність. 

На наше глибоке переконання, найдоцільніше подібне ознайомлення 
майбутнього вчителя фізики, з новими сучасними ідеями у запровадженні 
досягнень квантової електроніки і лазерної техніки та засобів ІКТ в 
освітньому процесі з фізики реалізовувати в ході фізичного практикуму, який 
є обов’язковим у процесі вивчення навчальної дисципліни і максимально 
орієнтований на індивідуальну самостійну діяльність студента. 

Вирішення проблеми широкого запровадження комп’ютерної техніки у 
навчальному експерименті з оптики виявилося досить непростим внаслідок 
відсутності добре розроблених програмних засобів, які б відповідали 
сучасним вимогам, сприяли більш ефективній індивідуальній роботі студента 
при підготовці до виконання робіт фізичного практикуму, дозволили б 
проводити якісний аналіз та перевірку отриманих результатів і були б 
узгоджені з сучасним оптичним обладнанням. 

З цією метою було створено комп’ютерні програми «Віртуальна 
лабораторія», в яких змодельовані лабораторні роботи з використанням 
лазера. 

Запропонована методика індивідуальної підготовки та виконання 
студентом лабораторних робіт фізичного практикуму  зводиться до того, що 
кожна лабораторна робота, має  три основні етапи її виконання: 

1. Перший етап зводиться до індивідуальної роботи студента з
підготовки до фізичного практикуму, що передбачає вивчення й опанування 
віртуального завдання, яка проводиться на основі пропонованого ППЗ до 
конкретної лабораторної роботи. 
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2. Другий етап пов’язаний із виконанням роботи, що будується на
реальному дослідженні з реальним обладнанням і отриманням реальних 
результатів 

3. Третій етап передбачає аналіз та перевірку результатів, що
поєднують реальне і віртуальне дослідження та співставлення даних з 
можливим коригуванням кінцевого результату 

На першому етапі «Індивідуальна робота студента з підготовки до 
фізичного практикуму» студент знайомиться з темою та метою лабораторної 
роботи, вивчає теоретичний матеріал, що сприяє в досягненні мети в ході 
експериментального дослідження. 

Далі студент виконує віртуальний експеримент, що є аналогом реальної 
роботи в лабораторії. На цьому етапі студент має досконало ознайомитися з 
методикою дослідження явища, виконанням досліду, виконанням 
вимірювань та обчисленням фізичної величини та похибок її визначення. 

Наприклад, під час виконання роботи «Визначення довжини хвилі 
випромінювання лазера за допомогою подвійної щілини Юнга». Віртуальний 
експеримент проводиться в середовищі LabView. Реальні фізичні процеси 
імітуються програмним забезпеченням, усі дії по створенню якого  зводяться 
до побудови структурної схеми додатку в інтерактивній графічній системі з 
набором усіх необхідних бібліотечних образів, з яких складають об’єкти, що 
називаються Віртуальними Інструментами (VI).  

Створені алгоритми, віртуальні прилади та індикатори й прописані 
залежності між фізичними величинами дозволяють проводити роботу, яка в 
цілому візуалізує реальний експеримент. В результаті отримуємо віртуальну 
лабораторію для вивчення довжини хвилі. Наприклад, у досліді з 
інтерференції світла, якщо інтерференційні смуги, які мають завжди 
однакову ширину, виражені кільцями, то для визначення їхнього радіусу R 
зручно використати лінійку із двома повзунками, що легко ковзають по ній. 

Ознайомившись з теоретичними відомостями до роботи, студент 
запускає запропонований у вказівках програмний продукт віртуальної 
лабораторної роботи. Хід виконання віртуального експерименту 
максимально наближений до тих дій, що необхідно проводити під час 
реального практикуму. А тому студент має змогу досконало вивчити 
запропонований спосіб і знайти найбільш оптимальний шлях по 
дослідженню залежності. Отримані при цьому знання й навички значно 
збільшують успішність і точність виконання реального експерименту. 

Натиснувши кнопку Run на панелі інструментів, студент запускає 
віртуальний експеримент  й приступає до його виконання. 

Змінюючи параметри проведення дослідження, студент в лабораторній 
роботі має можливість в той же час спостерігати досліджувані 
закономірності. В залежності від довжини хвилі  лазерного випромінювання, 
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яку можна задавати через віртуальну лабораторію, інтерференційна картина 
буде змінювати колір кілець, і відповідно буде змінюватися їх діаметр, що 
може вимірюватися описаною лінійкою.  

Для того щоб визначити довжину хвилі лазерного випромінювання, як і 
в реальній роботі, студенту необхідно виміряти діаметри темних кілець з 
відомими номерами. Положення повзунків лінійки відносно 
інтерференційної картини обирається користувачем як по вертикалі, так і по 
горизонталі. Положення повзунків лінійок відображається на відповідних 
цифрових дисплеях. Саму лінійку відносно зображення можна переміщувати  
повзунковим регулятором. Зрозуміло, що для отримання достовірних 
результатів, шкала повинна проходити через центр картини кілець. 

Дані, отримані з використанням віртуальних приладів студент заносить 
до запропонованої у вказівках таблиці і обчислює необхідні величини.  

У разі досконалого ознайомлення з теоретичними відомостями до 
роботи студент у ході виконання віртуального експерименту досить швидко 
може встановити залежність між досліджуваними величинами. Це дає змогу 
визначити оптимальні  для експерименту межі вимірювання величини. 

Після проведення віртуального експерименту, в достатній мірі 
ознайомившись із способом дослідження фізичного явища, студент має 
розпочати роботу над звітом про результати до роботи та підготуватися до 
відповідей на контрольні запитання.  Оформляючи звіт до роботи, студент 
вказує тему, мету, устаткування, короткі теоретичні відомості, оформлену 
таблицю з результатами віртуального експерименту, розрахунок похибок та 
наводить зразок висновку. 

Висновки. Таким чином, визначені особливості використання 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки 
майбутніх учителів фізики дають можливість удосконалити освітній процес 
навчання фізики, підготувати майбутнього вчителя до професійної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані із 
вивченням ефективності окремих засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій для формування загальних та вузькоспеціальних компетентностей 
у майбутніх учителів фізики.  
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РОЗВИТОК ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

Анотація. У статті висвітлені ключові аспекти впливу діджиталізації 
на розвиток освіти за сучасних умов. Визначено, що сучасні інформаційні 
технології можуть бути ефективно використані в освітніх системах з метою 
навчання, виховання, розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, 
організації пізнавальної діяльності. Соціальний розвиток у поєднанні з 
діджиталізацією змінює очікування тих, хто шукає освіту, не лише щодо 
форми та методу отримання цих навичок, але й щодо їх здатності їх 
здобувати. Встановлено, що діджиталізація освіти перетворює традиційну 
освітню систему на новий напрямок для якісної освіти, а саме збільшується 
кількість віртуальних освітніх платформ; електронні ресурси можуть 
використовуватися неодноразово для надання освітніх послуг різного змісту; 
запроваджуються нові технології в освіті та цифрові освітні платформи. 
З’ясовано, що серед поточних і можливих майбутніх реформ освіти в Україні 
експерти вважають найбільш провідним і перспективним напрямком 
цифровізацію навчальних програм. З’ясовано, що в Україні сфера 
«цифрових» навичок і компетенцій повільно розвивається окремо від 
академічної освіти, що призводить до надзвичайно низького рівня цифрової 
грамотності в усіх існуючих секторах національної системи освіти та не 
відповідає потребам ринку праці. Виявлено, що в умовах діджиталізації 
триває дослідження становлення цифрових технологій, реконструкція знань, 
побудованих у формі перетворення інформації в знання; перехід до освітніх 
змін – від засвоєння систем знань до опанування структур діяльності; перехід 
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до інших моделей освітніх просторів, де суб’єктом освіти є різного роду 
ресурс, у тому числі знання. Одним із найважливіших питань діджиталізації 
освіти є те, що інновація цифрового освітнього простору – це не лише 
технологічна інновація, а й зміна змісту та складу контенту освіти, структури 
та організаційних принципів закладів освіти. Встановлено, що процес 
діджиталізації також починає відігравати активну роль у навчальній програмі 
для покращення взаємодії між викладачами та здобувачами освіти. 
Визначено, що успішність впровадження заходів діджиталізації у сферу 
освіти безпосередньо залежить від рівня національної підтримки, що 
передбачає створення національних програм (механізмів) цифровізації 
освіти. 

Ключові слова: діджиталізація, заклад освіти, вища освіта, розвиток, 
цифровізація, інформаційні технології. 
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DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 

DIGITALIZATION 
 
Abstract. The article highlights the key aspects of the impact of 

digitalization on the development of education under modern conditions. It was 
determined that modern information technologies can be effectively used in 
educational systems for the purpose of training, education, development of creative 
abilities of education seekers, organization of cognitive activity. Social 
development combined with digitization is changing the expectations of those 
seeking education, not only about the form and method of acquiring these skills, 
but also about their ability to acquire them. It has been established that the 
digitalization of education transforms the traditional educational system into a new 
direction for quality education, namely, the number of virtual educational 
platforms increases; electronic resources can be used repeatedly to provide 
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educational services of various contents; new technologies in education and digital 
educational platforms are introduced. It was found that among the current and 
possible future reforms of education in Ukraine, experts consider digitalization of 
educational programs to be the most leading and promising direction. It was found 
that in Ukraine, the field of "digital" skills and competencies is slowly developing 
separately from academic education, which leads to an extremely low level of 
digital literacy in all existing sectors of the national education system and does not 
meet the needs of the labor market. It was revealed that in the conditions of 
digitalization, research into the formation of digital technologies, the 
reconstruction of knowledge, built in the form of transforming information into 
knowledge, is ongoing; the transition to educational changes - from the 
assimilation of knowledge systems to the mastery of activity structures; transition 
to other models of educational spaces, where the subject of education is a resource 
of various kinds, including knowledge. One of the most important issues of 
digitization of education is that the innovation of the digital educational space is 
not only a technological innovation, but also a change in the content and content of 
education, the structure and organizational principles of educational institutions. It 
has been found that the process of digitization is also starting to play an active role 
in the curriculum to improve the interaction between teachers and learners. It was 
determined that the success of the implementation of digitalization measures in the 
field of education directly depends on the level of national support, which involves 
the creation of national programs (mechanisms) for digitalization of education. 

Key words: digitalization, educational institution, higher education, 
development, digitalization, information technologies. 

 
Постановка проблеми. Останніми роками в освіті сформувався тренд 

на діджиталізацію, особливо на тлі епідемії та інших стресових ситуацій. 
Однак у закладах освіти часто плутають цифровізацію чи оцифровку зі 
збільшенням кількості технологій та обладнання. Проте є чимало навчальних 
закладів із великим досвідом ефективного використання цифрових 
технологій в освіті. 

Діджиталізація освіти сприяє індивідуальному кар’єрному розвитку 
здобувачів освіти, управлінню власними результатами навчання та 
подоланню психологічних бар’єрів традиційної освіти. 

З огляду на такі засади особливої актуальності у статті набувають 
питання впливу діджиталізації на розвиток освіти в умовах сучасності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематичні аспекти 
впливу діджитлізації на освіту вивчали Бабаєв В., Биков В., Заплатинський 
В., Мокієнко Ю., Момот Т., Олексенко Р., Пінчук О., Семко І., Сисоєва С., 
Спірін О., Стадник Г., Туль С., Уряднікова І. та інші. Однак потребують 
більш ґрунтовнішого розкриття питання впливу діджиталізації на розвиток 
освіти за сучасних умов. 
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Метою статті передбачено висвітлити ключові аспекти впливу 
діджиталізації на розвиток освіти за сучасних умов. 

Виклад основного матеріалу. Сучасну систему освіти пронизали 
інноваційні процеси комп’ютеризації та цифровізації. Враховуючи 
важливість освіти як одного з найважливіших інститутів суспільства, 
важливо приділити особливу увагу аналізу всього комплексу 
соціокультурних наслідків, пов’язаних із розширенням інформації. При 
цьому чітко проглядаються дві підпроблеми у складній взаємодії одна з 
одною. По-перше, сучасні освітні системи характеризуються інтенсивним 
використанням сучасних інформаційних технологій і супроводжуються 
помітними змінами як в організаційній структурі, так і в методах і прийомах 
викладання різних дисциплін. По-друге, доцільно підготувати                       
молодих людей жити та діяти в інформаційному світі з усіма його              
характеристиками [1]. 

Сучасні інформаційні технології можуть бути ефективно використані в 
освітніх системах з метою навчання, виховання, розвитку творчих здібностей 
здобувачів освіти, організації пізнавальної діяльності. Використання ІТ в 
освіті готує нове покоління до майбутнього життя в інформаційному світі, де 
фінансова та економічна освіта не є винятком. Процес навчання стає більш 
динамічним завдяки гейміфікації, персоналізації та оцифровці контенту. 
Дистанційні канали передачі знань стають все більш популярними. Заклади 
освіти більше не обмежені фізичними кордонами. Мережа інтернет дозволяє 
залучати дослідницькі проекти та учасників з усього світу до освітніх 
програм, які пропонують заклади освіти. 

Соціальний розвиток у поєднанні з діджиталізацією змінює очікування 
тих, хто шукає освіту, не лише щодо форми та методу отримання цих 
навичок, але й щодо їх здатності їх здобувати. Значне збільшення 
доступності, пошуку та швидкості передачі інформації змінює структуру 
курсу та його проведення, насамперед у напрямку розширення онлайн-
навчання. А це в свою чергу створює нові вимоги до компетентності 
викладачів. Так, викладачі повинні володіти комплексом інформаційно-
комунікаційних навичок для ефективної реалізації навчальної програми в 
сучасних ситуаціях. Окрім професійно-педагогічних навичок, сучасні 
викладачі повинні володіти різноманітними цифровими навичками, що 
призведе до змін у освіті. З огляду на те, діджиталізація сприятиме розвитку 
освітніх послуг, таких як короткотермінові програми навчання для 
отримання обмежених професійних навичок, необхідних для виконання 
конкретної роботи чи зайняття певної посади [2]. 

Діджиталізація освіти перетворює традиційну освітню систему на 
новий напрямок для якісної освіти. Зокрема: збільшується кількість 
віртуальних освітніх платформ; електронні ресурси можуть 
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використовуватися неодноразово для надання освітніх послуг різного змісту; 
запроваджуються нові технології в освіті та цифрові освітні платформи. 

В умовах діджиталізації у напрямку розвитку освіти виникають такі 
інструменти як [3]: онлайн-навчання; електронні освітні ресурси; 
електронний документообіг; тренування з симулятором віртуальної 
реальності; відбувається формування необхідних компетенцій у цифровому 
світі. 

Серед поточних і можливих майбутніх реформ освіти в Україні 
експерти вважають найбільш провідним і перспективним напрямком 
цифровізацію навчальних програм. 

Важливим кроком у розвитку освіти в умовах діджиталізації є 
прийняття Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження 
плану заходів з її реалізації [4]. Зміст цього документу визначає низку 
проблем, пов’язаних із розвитком цифрових технологій, які потребують 
невідкладного вирішення: 1) питання правового регулювання розвитку 
цифрових технологій; 2) системи та описів цифрових компетенцій (Digital 
Competency Framework); 3) вимог до цифрових навичок та цифрових 
компетенцій для різних категорій працівників; 4) професійних стандартів та 
навчальних програм для розвитку інформаційних та цифрових навичок 
фахівців різних професій; 5) єдиного підходу до визначення цифрових 
технологій в єдиних вимогах; 6) єдиних вимог до цифрових навичок в 
освітніх системах та цифрових навичок у професійних стандартах; 7) системи 
індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок і цифрових 
компетенцій; 8) координації заходів на рівні правоохоронних органів та 
органів місцевого самоврядування щодо їх впровадження у сферу цифрових 
технологій та розвитку цифрових компетенцій; 9) схеми сертифікації, 
наприклад рівня цифрових навичок тощо. 

В Україні сфера «цифрових» навичок і компетенцій повільно 
розвивається окремо від академічної освіти, що призводить до надзвичайно 
низького рівня цифрової грамотності в усіх існуючих секторах національної 
системи освіти та не відповідає потребам ринку праці. Краща ситуація в 
українському комерційному секторі (неформальна освіта), який є значно 
гнучкішим та чуйнішим на реакцію, з точки зору передачі та впровадження 
інноваційних методів навчання. Там за допомогою більш сучасних методів, 
технічної підтримки та кваліфікованих викладачів вдалося реалізувати 
найсучасніший національний проект у «цифровій» освіті та технологіях. 
Тому в нинішній ситуації необхідно побудувати комплексну національну 
систему цифрової грамотності, яка поєднує зусилля академічної та 
нерегулярної освіти на основі співпраці державно-приватного сектору. 
Перелік цифрових навичок і компетенцій для цільових груп в окремих 
секторах, розробка якісного змісту освіти, гармонізація європейських і 
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світових наукових ініціатив і нормативно-правової бази, створення 
технологічних умов для використання ІКТ в освітніх процесах – це основні 
аспекти розвитку освіти в умовах діджиталізації. 

Серед переваг діджиталізації з організаційно-економічної точки зору 
можна назвати [5]: підвищення ефективності адміністративних процесів; 
інтеграція існуючих і цифрових систем файлів для швидшого пошуку; 
покращення доступності і сприйнятності кращому обміну інформацією з 
колегами по всьому світу; прискорення реагування на навчальні цільові 
коментарі та запити; зниження витрат і сприяння охороні навколишнього 
середовища; вміння використовувати своєчасний і точний аналіз; гнучкість 
допоміжного персоналу; забезпечення безперервності навчального процесу, в 
тому числі в надзвичайних ситуаціях (відсутність коштів на опалення 
будівлі, карантин, війна тощо). 

В умовах діджиталізації триває: дослідження становлення цифрових 
технологій, реконструкція знань, побудованих у формі перетворення 
інформації в знання; перехід до освітніх змін – від засвоєння систем знань до 
опанування структур діяльності; перехід до інших моделей освітніх 
просторів, де суб’єктом освіти є різного роду ресурс, у тому числі знання. 

Одним із найважливіших питань діджиталізації освіти є те, що 
інновація цифрового освітнього простору – це не лише технологічна 
інновація, а й зміна змісту та складу контенту освіти, структури та 
організаційних принципів закладів освіти. Це потребує перегляду 
концептуальних специфікацій, категоріального змісту та концепцій існуючих 
освітніх наук, їх адаптації до цифрового освітнього простору (або розробки 
нового контенту) [6]. 

Навіть в Україні запровадження нових інновацій у освіту відбувається 
поступово порівняно з розвиненими країнами, але наслідки їхнього впливу є 
перевіреними та відчутними для всіх викладачів. Міністерство освіти і науки 
України щороку має намір впроваджувати у свою роботу нові технології 
регулювання освітнього процесу, грамотно використовуючи при цьому 
можливості цифровізації та сприяючи інноваціям в освітній інформації. 

Діджиталізація професійної освіти характеризується доступом 
здобувачів освіти до технологій (student access), доступом викладачів до 
навичок (teacher access) і доступом адміністраторів до технологій 
(administrative access) [7]. Пріоритетами побудови інформаційно-освітніх 
середовищ мають стати широке використання в освітньому процесі 
комп’ютероцентричних засобів та навчання ІКТ, практичне впровадження 
технологій дистанційного навчання, забезпечення ІКТ-підтримки науково-
дослідної роботи, широке впровадження ІКТ. 

Процес діджиталізації також починає відігравати активну роль у 
навчальній програмі для покращення взаємодії між викладачами та 
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здобувачами освіти. Крім того, завдяки використанню дистанційних курсів із 
доступом до навчальних матеріалів, проведенню онлайн-тестування та 
підвищенню відкритості процесу оцінювання знань здобувачів освіти 
вдалося підвищити прозорість роботи викладача та зменшити прояв 
суб’єктивного ставлення до здобувачів освіти. 

Працюючи в цифровому освітньому просторі, не можна ігнорувати 
ризики діджиталізації в освіті, зокрема [8]: ризики втрати елементарних 
пізнавальних навичок (читання, рахунку, письма), низька якість навчання; 
ризики високих вимог до психологічних якостей, підвищена конфліктність; 
ризики зменшення особистого контакту, «витік мізків» талановитої молоді та 
іноземних викладачів, низька загальна освіта, проблеми з контролем якості; 
ризики зміни у вимогах до змісту навчання, подальші зміни в планах 
навчання; ризики зміни кваліфікації професіонала, зменшенні потреб в 
«інтелектуальному» фахівцеві, зменшенні «гламурності» його технічного 
іміджу, зменшенні частку вищої освіти; ризики переходу до «освітніх 
послуг», відхід від фундаменталізму, зміна/перерозподіл роботи адміністрації 
та викладачів, зростання конфліктності, зниження якості освіти; ризики 
втрати статусу, зменшення кількості студентів. 

У контексті розвитку освіти в умовах діджиталізації доцільно також 
враховувати міжнародний досвід таких процесів. Діджиталізація освіти 
сьогодні – це не просто тренд, це один із основних векторів розвитку цілої 
галузі. Процеси вдосконалення шкільних і неуніверситетських курсів 
тривають у всьому світі. Європейська модель цифровізації освіти найближча 
до України, тому в ході розвитку освіти в Україні варто опиратись на 
реформи в освіті, які проводять у європейських країнах. 

Висновки. За підсумками проведеного дослідження встановлено, що 
процес діджиталізації в освіти створив умови для значного прискорення 
зв’язків між окремими закладами освіти та окремими установами у сфері 
освіти, вплинув на посилення академічних обмінів між здобувачами освіти та 
викладачами і проведення спільних наукових заходів, досліджень та обміну 
інформацією. Діджиталізація освіти дуже потрібна Україні. Успішність 
впровадження заходів діджиталізації у сферу освіти безпосередньо залежить 
від рівня національної підтримки, що передбачає створення національних 
програм (механізмів) цифровізації освіти. Цифровізація освіти потребує 
визначення освітніх пріоритетів у трансформації сутнісної позиції освітніх 
наук, модифікації форм, методів, засобів і прийомів виховання та розвитку 
освіти здобувачів освіти. Питання діджиталізації освіти в Україні є 
актуальним і потребує вирішення низки завдань на рівні керівництва 
національних державних органів та закладів освіти. Дослідження показують, 
що заклади освіти є центрами розробки нових технологій для впровадження 
інновацій. Створення вітчизняного цифрового закладу освіти показало, що 
освіта є важливою відповіддю на виклики часу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОГО 
БРЕНДУ ВИКЛАДАЧА 

Анотація. У статті розкриті особливості формування особистого 
бренду викладача ЗВО в умовах сьогодення. Визначено, що особистий бренд 
викладача передбачає постійний саморозвиток, підвищення рівня знань, 
педагогічної майстерності, професіоналізм, постійне спілкування з цільовою 
аудиторією. Встановлено, що на формування особистого бренду викладача 
впливає безпосередньо імідж, при чому перевагою іміджу викладача в 
соціальному середовищі Інтернету є можливість знайти партнерів по 
співпраці, залучити абітурієнтів до навчання у ЗВО. Процес формування та 
управління особистим іміджем викладачів ЗВО залежить як від самих 
викладачів, так і від освітньої системи. Характерною рисою сучасної 
іміджевої освіти є її комунікативна спрямованість. Формування особистого 
бренду викладача ЗВО є не тільки добровільним процесом, але й може бути 
адресним. Особистий бренд викладача дозволяє розкрити особистий 
потенціал, використовувати новітні методи самореалізації, підвищувати 
самооцінку та впевненість у своїх силах, відчути власні потреби. Визначено, 
що характерними рисами особистого бренду викладача є експертність 
(сильні сторони в галузі спеціалізації), соціальна роль (становище в 
суспільному житті), особистісність (цінності та особисті якості в основному 
відображаються в тоні спілкування з аудиторією та словах, які використовує 
викладач). Формування особистого бренду викладача передбачає 
проходження кожного етапу навчання впродовж життя, і при тому вимагає 
ефективного оволодіння цифровими технологіями, іноземними мовами. 
Доведено що формування особистого бренду викладача є складним, 
поетапним процесом, який передбачає прагнення до реалізації 
індивідуальних якостей, мотивації до саморегуляції, критичного аналізу своєї 
професійної компетентності, ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу, 
набуття літературних знань і високих навчальних умінь. Бренд викладача 
ЗВО є одним із ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності як 
ЗВО, так і викладача безпосередньо. Виявлено, що процес формування 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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особистого бренду викладача повинен бути спрямований на розуміння та 
бачення викладачем своєї кар’єри та перспектив, визначення умов розвитку 
та ознайомлення з основними шляхами професійної реалізації. 

Ключові слова: особистий бренд викладача, імідж викладача, ЗВО, 
соціальне середовище, цифровізація. 
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FEATURES OF FORMING A TEACHER'S PERSONAL BRAND 

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of the formation of a personal 

brand of a teacher of higher education in today's conditions. It was determined that 
the teacher's personal brand involves constant self-development, increasing the 
level of knowledge, pedagogical skills, professionalism, and constant 
communication with the target audience. It has been established that the formation 
of a teacher's personal brand is directly influenced by the image, and the advantage 
of the teacher's image in the social environment of the Internet is the opportunity to 
find cooperation partners, to attract applicants to study at higher education 
institutions. The process of formation and management of the personal image of 
teachers of higher education institutions depends both on the teachers themselves 
and on the educational system. A characteristic feature of modern image education 
is its communicative focus. Formation of the personal brand of a teacher of higher 
education is not only a voluntary process, but it can also be targeted. The teacher's 
personal brand allows you to reveal your personal potential, use the latest methods 
of self-realization, increase your self-esteem and confidence in your abilities, and 
feel your own needs. It was determined that the characteristic features of a 
teacher's personal brand are expertise (strengths in the field of specialization), 
social role (position in public life), personality (values and personal qualities are 
mainly reflected in the tone of communication with the audience and the words 
used by the teacher). The formation of a teacher's personal brand involves the 
completion of each stage of education throughout life, and at the same time 
requires effective mastery of digital technologies and foreign languages. It has 
been proven that the formation of a teacher's personal brand is a complex, step-by-
step process that involves striving for the realization of individual qualities, 
motivation for self-regulation, critical analysis of one's professional competence, 
thorough assimilation of theoretical material, acquisition of literary knowledge and 
high educational skills. The brand of a teacher of higher educational institutions is 
one of the effective means of increasing the competitiveness of both higher 
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education institutions and the teacher directly. It was revealed that the process of 
forming a teacher's personal brand should be aimed at the teacher's understanding 
and vision of his career and prospects, determining the conditions for development 
and familiarization with the main ways of professional realization. 

Keywords: teacher's personal brand, teacher's image, higher education, 
social environment, digitalization. 

 
Постановка проблеми. Проблема формування та розвитку особистого 

бренду викладача не є новою для психолого-педагогічної спільноти. Проте в 
сучасних умовах для переходу ЗВО на дистанційний/змішаний формат 
навчання потрібен новий формат спілкування зі студентами. Перед 
адміністраціями ЗВО стоїть завдання ефективно організувати альтернативні 
навчальні програми та забезпечити викладачів оптимальними для цієї 
освітньої моделі навичками, методами та інструментами. Зрозуміло, що 
реалії сьогодення актуалізують необхідність зміни векторів освіти та 
розвитку професійно-особистісного бренду вчителя. На цьому фоні 
актуальним є питання формування особистого бренду викладача в сучасних 
умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вирішенням проблем 
формування особистого бренду викладача працює зовсім незначна кількість 
науковців, серед яких ґрунтовні дослідженні здійснюють Євтушенко Г., 
Кадлубович Т., Лаврійчук В., Підчук Д., Плахотнік О., Стовба Т., Трач О., 
Черняк Д., Юник І. та інші. 

З огляду на те, питання особистого бренду сучасного викладача 
залишаються одними із малодосліджених, у зв’язку з чим існує недостатній 
інтерес до організації системної роботи, спрямованої на формування 
особистого бренду викладача вищої школи. 

Метою статті є розкриття особливостей формування особистого 
бренду викладача ЗВО в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Особистий бренд викладача – це 
постійний саморозвиток, підвищення рівня знань, педагогічної майстерності, 
професіоналізм, постійне спілкування з цільовою аудиторією. Створення 
особистого бренду вимагає тривалої роботи, креативності та стратегічного 
мислення, але це доступно кожному, особливо викладачам, які є лідерами 
думок та експертами у сфері вищої освіти. 

Виключну роль у створенні особистого бренду відіграє наукова 
діяльність викладачів, яка включає проведення науково-практичних 
конференцій, симпозіумів, круглих столів, науково-методичних семінарів, 
марафонів, професійно-технічних конкурсів, публікацію результатів 
досліджень у журналах, розробку та видання монографій, методичних 
рекомендацій, навчальних посібників, підручників в Україні та за кордоном. 
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Ці заходи не лише реально підтверджують високий професійний рівень 
викладачів та демонструють їхній особистий досвід, а й сприяють зміцненню 
авторитету професійної спільноти для обміну досягненнями науки та освіти 
та отримання нових знань і досвіду [1]. 

В епоху глобальної комп’ютеризації та цифровізації формування 
особистого бренду викладача в соціальному середовищі Інтернет є 
актуальним вирішенням цієї проблеми. Враховуючи популярність соціальних 
медіа в Інтернеті, можна створювати персональні сторінки в соціальних 
мережах для формування бренду викладачів. Персональна сторінка 
викладача повинна також доповнювати імідж викладача і при тому мати 
відповідний вигляд і зміст. 

Враховуючи те, що на формування особистого бренду викладача 
впливає безпосередньо імідж, то перевагою іміджу викладача в соціальному 
середовищі Інтернету є можливість знайти партнерів по співпраці, залучити 
абітурієнтів до навчання у ЗВО, надати цікаву та корисну інформацію про 
свою сферу діяльності тощо [2]. 

Професійно-особистісний імідж викладача передбачає гармонійне 
поєднання зовнішніх і внутрішніх, особистісно-професійних якостей, і при 
чому покликаний продемонструвати бажання, волю і вміння викладача вести 
тематичне спілкування з учасниками навчального процесу. Свій професійний 
імідж викладачі можуть реалізувати завдяки системним здібностям. Це 
сприятиме підвищенню якості освіти, інноваційному розвитку освіти за 
світовими стандартами, значному зростанню інтелектуального, культурного, 
духовно-морального потенціалу [3]. 

Процес формування та управління особистим іміджем викладачів ЗВО 
залежить як від самих викладачів, так і від освітньої системи. Уявлення ЗВО 
про вплив іміджу викладача на процес навчання вплинуло на розробку та 
реалізацію різноманітних заходів. Характерною рисою сучасної іміджевої 
освіти є її комунікативна спрямованість. Тому особливо ефективними є 
методи навчання, які спираються на контакт і взаємодію, забезпечують 
налагодження діалогу. У зв’язку з цим необхідно використовувати ряд 
сучасних методів для забезпечення формування практичних навичок у 
контексті формування іміджу викладачів. Зокрема, потрібно проводити [4]:  
1) лекція-дискусії, які мають бути спрямовані на вільний діалог та обмін 
думками між викладачами, студентами та фахівцями інших галузей, за 
рахунок чого досягається самовизначення викладача, створюється чітка 
професійна позиція по відношенню до своєї роботи, натхнення і «повага» до 
обраної професії, прагнення до саморозвитку; 2) лекція-презентації, які 
мають бути спрямовані на розширення знань з досліджуваної проблеми, чого 
можна досягти за допомогою використання комп’ютера та інформаційних 
технологій. 
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Основною перевагою цих методів є висока корисна цінність, а також 
симбіоз теоретичного матеріалу викладача та практичного досвіду. На цих 
лекціях один викладач ділиться досвідом з іншим, демонструються методики 
навчання та авторські програми, отримуються рекомендації. 

У контексті формування особистого бренду викладача важливе місце 
займає контент сторінок у соціальних мережах. Наприклад, замість того, щоб 
репостити непотрібну інформацію, можна стати експертом і поділитися 
своїми думками щодо актуальних проблем [5]. 

Формування особистого бренду викладача ЗВО є не тільки 
добровільним процесом, але й може бути адресним (самостійно або з 
використанням брендингових послуг). Проте бренд викладач, сформований 
без системного інформаційного впливу на цільову групу, буде недостатньо 
ефективним через відсутність системного підходу. Крім того, виникнення 
сильного дисбалансу між ключовими репутаційними перевагами та 
недоліками наукового та освітнього персоналу (професіоналів та окремих 
осіб), якого можна було б уникнути шляхом цілеспрямованої модифікації за 
допомогою імітації, унеможливлює процес формування особистого               
бренду [6]. 

На думку експертів, правильно сформований особистий бренд 
викладача може виділятися і мати добру репутацію, підвищувати 
конкурентоспроможність на ринку праці, впливати на отримання стабільного 
доходу. Особистий бренд викладача дозволяє розкрити особистий потенціал, 
використовувати новітні методи самореалізації, підвищувати самооцінку та 
впевненість у своїх силах, відчути власні потреби. Створення та підтримка 
персонального бренду викладача на національному рівні сприятиме 
підвищенню поінформованості про професію викладача в очах студентів, 
батьків, однолітків та громадськості. 

Доцільно зауважити, що характерними рисами особистого бренду 
викладача є [7]: 

1) експертність (сильні сторони в галузі спеціалізації); 
2) соціальна роль (становище в суспільному житті); 
3) особистість (цінності та особисті якості в основному відображаються 

в тоні спілкування з аудиторією та словах, які використовує викладач); 
З огляду на те, слід зазначити, що створення особистого бренду 

характеризується тривалим процесом, який потребує великих зусиль. 
Реалізація наведених нижче рекомендацій сприяє формуванню 

особистого бренду викладачів ЗВО, а саме [8]: 1) підтримання комфортної 
індивідуальної дистанції в команді та перебування в гармонії із залученням 
до комунікативних заходів, які можуть бути важливими для формування 
особистого бренду; 2) у процесі спілкування з представниками цільової 
аудиторії та особами, які приймають рішення, що безпосередньо впливає на 
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ефективність бренду викладача ЗВО (це може сприяти професійному 
розвитку викладача, популяризувати його чесноти); 3) готовність брати 
участь у взаємовигідному кобрендингу (особливо з іншими викладачами ЗВО 
або самим ЗВО), якщо цінність є максимально близькою, немає ризику 
втрати впливу на цільову групу та зберігається здатність підтримувати 
комфортну дистанцію спілкування між викладачами; 4) ігнорування поняття 
необхідності сприяння обов’язковому спілкуванню з іншими членами 
команди та ототожнення такого мислення зі свідомою згодою взяти на себе 
роль пригнобленого; 5) спрямувати зусилля на аналіз можливості зміни 
професійної команди (переведення на іншу кафедру чи університет) та 
готуватися до реалізації необхідних ресурсів для підвищення свого 
потенціалу. 

Формування особистого бренду викладача передбачає проходження 
кожного етапу навчання впродовж життя, і при тому вимагає ефективного 
оволодіння цифровими технологіями, іноземними мовами [9]. 

Необхідно зазначити, що платформа Moodle, соцмережі та різноманітні 
додатки можуть бути ефективними інструментами для побудови комунікації 
з абітурієнтами, залучення нової аудиторії до авторських курсів, що і 
виступає основою формування особистого бренда викладача. Обмін ідеями 
та досвідом з колегами, початок нового проекту, встановлення партнерства 
для наукової роботи це також важливі елементи процесу формування 
особистого бренду викладача, який вимагає креативності та стратегічного 
мислення. 

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження, 
зазначимо, що формування особистого бренду викладача є складним, 
поетапним процесом, який передбачає прагнення до реалізації 
індивідуальних якостей, мотивації до саморегуляції, критичного аналізу своєї 
професійної компетентності, ґрунтовного засвоєння теоретичних матеріалу, 
набуття літературних знань і високих навчальних умінь. Бренд викладача 
ЗВО є одним із ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності як 
ЗВО, так і викладача безпосередньо. Процес формування особистого бренду 
викладача повинен бути спрямований на розуміння та бачення викладачем 
своєї кар’єри та перспектив, визначення умов розвитку та ознайомлення з 
основними шляхами професійної реалізації. 
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СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ МОТИВАЦІІЇ СТУДЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС АСИНХРОННОЇ 

ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  
МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН КУРСІВ  

ПЛАТФОРМИ COURSERA 

Анотація. Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення 
ефективності навчання діловій англійській мові студентів економічних 
спеціальностей 1-го та 2-го курсів під час асинхронної форми дистанційного 
навчання з використанням навчальних ресурсів мережі Інтернет, зокрема 
онлайн курсів, розміщених на навчальній платформі www.coursera.org. 
Описана методика змішаного навчання студентів з використанням вказаного 
ресурсу, яка передбачає активну самостійну роботу студентів із вибраним 
курсом, активну взаємодію із викладачем під час роботи з курсом, 
отриманням студентами відповідного сертифікату, презентацію вивченого 
матеріалу та обговорення результатів роботи у групі. 

Результати проведеного соціологічного опитування через анкетування 
студентів економічних спеціальностей 5 навчальних груп Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
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ім. Ігоря Сікорського» свідчать про високу процесуальну мотивацію 
студентів, ефективність та перспективність подальшої розробки методики 
змішаного навчання, яка передбачає системну роботу студентів з онлайн 
курсами рейтингових навчальних платформ таких як www.coursera.org. Така 
робота повинна бути організована відповідно до основних принципів 
використання інформаційних та навчальних ресурсів у навчанні: 
адаптивність, навчання за принципом занурення, залучення студентів до 
планування, контролю та рефлексії індивідуальної роботи, врахування під 
час навчання ергономічних особливостей взаємодії людини з комп’ютером та 
роботи в електронному середовищі. 

Відповідно до отриманих результатів визначено, що робота із 
навчальними онлайн курсами, розміщеними на платформі www.coursera.org  
характеризується високим мотиваційним потенціалом щодо розвитку 
студентами іншомовної комунікативної компетентності  у читанні, 
аудіюванні, говорінні та письмі. Крім того, така робота сприяє розвитку у 
студентів навичок планування та рефлексії своєї навчальної діяльності та 
автономності. 

Ключові слова: ділова англійська мова; асинхронна форма дистанційного 
навчання, навчальні ресурси мережі Інтернет; методика змішаного навчання; 
навчальна цифрова платформа;  процесуальна мотивація студентів. 
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COMPONENTS OF INTRINSIC MOTIVATION OF STUDENTS 
DURING ASYNCHRONOUS DISTANCE LEARNING OF BUSINESS 

ENGLISH WITH THE USE OF COURSERA ONLINE COURSES 

Abstract. The article discusses the issue of improving the efficiency of 
teaching Business English to students of economic specialties using educational 
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Internet resources, hosted on the platform www.coursera.org, during asynchronous 
distance learning. The described method of blended learning involves the active 
independent work of students with online courses of the platform www 
coursera.org and active discussion of the results of this work with a teacher and 
other students..  

The results of the survey indicate a high motivation of students to learning 
Business English according to the main principles of the blended learning 
approach. 

According to the survey conducted in the framework of the first stage of 
experimental research, during the work with the offered educational materials of 
the Internet, the intrinsic motivation of students was at a high level. In particular, 
the students themselves found such work useful and effective for developing 
competence in listening, reading, writing and speaking. Observation of the 
practical classes showed that students' involvement in the educational process has 
increased significantly. Students 'subjective feelings about the effectiveness of 
their online learning resources were supported by objective data, including the 
students' performance charts, which were recorded by the platform. 

Based on the results of the study, it can be argued that the use of coursera 
massive open online courses in the framework of blended learning method (both in 
Ukrainian and in a foreign languages) in the teaching practice of higher 
educational establishments is very promising for improving the quality of 
education not only in Business English but also in other professional disciplines. 
Moreover, the use of coursera massive open online courses in the framework of 
blended learning method will help students to develop continuing education tools 
and high intrinsic motivation to use these tools in their future professional and 
personal growth.   

Keywords: blended learning; asynchronous distance learning, Business 
English; digital educational environment; educational Internet resources. 

 
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій на сучасному етапі розвитку суспільства та 
пандемія Covid 19, яка почалась у 2019-му році, призвели до того, що заклади 
вищої освіти досить добре адаптувались та пропрацювати всі складові організації 
навчання у дистанційному форматі, зокрема організації навчання студентів 
економічних спеціальностей ділової англійської мови [1; 3; 4; 9;10;]. Проте, 
після введення в Україні військового стану у зв’язку з збройним вторгненням 
в Україну Російської Федерації, актуальним стало питання ефективної 
організації процесу навчання студентів в асинхронному форматі 
дистанційного навчання і, таким чином, почали активно досліджуватись всі 
можливі варіанти організації такого навчання, зокрема навчання ділової 
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англійської мови з використанням онлайн курсів навчальної платформи 
www.coursera.org. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті раніше 
проведених досліджень та педагогічних спостережень нами було доведено, 
що використання навчальних та інформаційних ресурсів мережі Інтернет у 
дистанційному навчанні ділової англійської мови та англійської мови 
професійного спрямування є доречним, ефективним та асоціюється з 
високою процесуальною мотивацією студентів [3].  При цьому, звичайно, 
відзначалось, що відбір Інтернет- ресурсів повинен відбуватись відповідно до 
наступних принципів: адаптивність, навчання за принципом занурення, 
залучення студентів до планування, контролю та рефлексії індивідуальної 
роботи, врахування під час навчання ергономічних особливостей взаємодії 
людини з комп’ютером та роботи в електронному середовищі [2;5;7;9]. 
Крім того, нами зазначалось, що робота студентів з Інтернет-ресурсами 
повинна відбуватись з використанням методів активізації пізнавальної і 
навчальної діяльності студентів [3]. Була  також відзначена ефективність 
використання у дистанційному навчанні онлайн курсів таких рейтингових 
навчальних платформ як www.edx.org та www.coursera.org [4].  Проте 
ефективність використання цих онлайн курсів у асинхронному форматі 
дистанційного навчання у закладах вищої освіти, зокрема рівень 
процесуальної мотивації студентів під час роботи з такими курсами, 
залишається малодослідженою. 

Таким чином, мета даної статті полягає у тому, щоб дослідити рівень 
процесуальної мотивації студентів, як активних учасників навчального 
процесу, під час роботи з онлайн курсами навчальної платформи 
www.coursera.org та визначити  ставлення студентів економічних 
спеціальностей Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» до використання курсів on-line 
платформи www.coursera.org у навчальному процесі ділової англійської 
мови. 

Виклад основного матеріалу. Таким чином для асинхронної форми 
дистанційного навчання ми запропонували студентам першого та другого 
курсів економічних спеціальностей Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» обрати 
довільно курс на платформі www.coursers.org, надіслати інформацію про 
обраний курс у спеціально створену із студентами групу у Telegram та 
протягом семестру обговорювали у цьому чаті результати їх роботи та 
досягнення. Наприкінці семестру студентам було запропоновано зробити 
коротку презентацію вивченого матеріалу та надіслати у загальну Telgram 
групу отримані сертифікати. Фінальні презентації студентів показали їх 
високі навчальні досягнення з вивчення англійської мови, а наше педагогічне 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
http://www.coursers.org/


 

№ 11(11) 
   2022 

           215 

спостереження свідчило про їх високу процесуальну мотивацію, що 
підтверджувало, теоретично, наше припущення щодо ефективності та 
доцільносі використання онлайн курсів платформи www.coursera .org під час 
дистанційної форми асинхронного навчання.  

Проте, щоб підтвердити наше припущення ми вирішили також 
отримати зворотній зв'язок від студентів та дослідити рівень їх процесуальної 
мотивації. З цією метою нами була розроблена відповідна анкета та 
проведене соціологічне опитування. У опитуванні взяли участь 102 студенти 
економічних спеціальностей 1-го та 2-го курсу факультету менеджменту та 
маркетингу Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» . Нижче ми наводимо дану анкету. 

Таблиця 1. 
Структура анкети для опитування студентів 1-го та 2-го курсів 

факультету менеджменту та маркетингу. 
№ 
з/п 

Запитання 

1 Які онлайн курси платформи www.coursera.org Ви пройшли за минулий 
навчальний семестр? 

2 Чи отримали Ви сертифікат? 
3 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 

навчальної платформи www.coursera.org виявився для розвитку Ваших навичок 
читання англійською мовою. 

4 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 
навчальної платформи www.coursera.org виявився для розвитку Ваших навичок 
аудіювання англійською мовою. 

5 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 
навчальної платформи www.coursera.org виявився для розвитку Ваших навичок 
говоріння англійською мовою. 

6 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 
навчальної платформи www.coursera.org виявився для розвитку Ваших навичок 
письма англійською мовою. 

7 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 
навчальної платформи www.coursera.org виявився для розширення Вашого 
словникового запасу. 

8 Оцініть, будь-ласка, наскільки корисним онлайн курс (онлайн курси) 
навчальної платформи www.coursera.org виявився для отримання англійською 
мовою знань за напрямом фахової підготовки. 

9 Чи вважаєте Ви доцільним та ефективним використання онлайн курсів 
платформи www.coursera.org під час асинхронної форми дистанційного навчання 
ділової англійської мови? 

10 Чи вважаєте Ви доцільним та ефективним використання онлайн курсів 
платформи www.coursera.org під час синхронної форми дистанційного навчання 
ділової англійської мови? 
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11 Чи вважаєте Ви доцільним та ефективним використання онлайн курсів 
платформи www.coursera.org під час традиційного аудиторного навчання ділової 
англійської мови? 

12  Оцініть, будь-ласка, наскільки приємним та позитивним виявився Ваш 
досвід навчання за допомогою  онлайн курсів навчальної платформи 
www.coursera.org. 

13 Оцініть, будь-ласка, яка вірогідність того що у майбутньому Ви будете 
самостійно навчатись за допомогою онлайн курсів навчальної платформи 
www.coursera.org. 

1.  Ваш вік 

2. Ваша стать 

Технічна реалізація провдення опитування. Анкета готувалась  за 
допомогою сервісу Google Forms, а її розповсюдження через посилання 
відбувалось за допомогою  Telegram-спільнот кожної групи. Було опитано 
5 навчальних груп студентів економічних спеціальностей. Загальна кількість 
респондентів становила 102 особи. Опитування не було анонімним, але 
передбачало авторизацію респондентів відповідно облікових записів Google. 
Це гарантувало неможливість багатократних відповідей на питання однією 
особою та спотворення результатів вимірювань. 

Таким чином, нижче ми наведемо та проаналізуємо результати 
проведеного опитування. 

Відповідно до першого запитання анкети, ми наводимо перелік on-line 
курсів платформи www.coursera.org, що були пройдені респондентами під час 
вивчення ділової англійської мови: Social media marketing; Microeconomics: 
The power of markets Microeconomics Principles; Successful negotiation: 
essential strategies and skills; Introduction to social media marketing; Business 
English; Academic English; Graphic Design; Specialization Marketing; 
Financial markets; Training and practicing in English Public Speaking; Data, 
Data, Everywhere; Business English: Networking; Social media marketing from 
Meta. Слід зазначити, що студенти могли обирати курс довільно, без 
обмежень і рекомендацій, але вони обрали курси, пов’язані з вивченням 
ділової англійської мови чи з майбутньою професійною діяльністю. 

Друге запитання мало на меті визначити чи отримали студенти 
сертифікати після проходження курсів. У результаті опитування виявилось, 
що 83.3% студентів отримали сертифікати, що свідчить про успішне 
завершення ними обраного курсу. 

Нижче ми наводимо розподіл відповідей студентів на третє запитання 
анкети щодо їх думки стосовно ефективності роботи з онлайн курсами 
навчальної платформи www.coursera.org щодо розвитку навичок читання 
англійською мовою.

http://www.coursera.org/
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Отримані дані свідчать, що, безперечно, більшість студентів, а саме 83%, 
вважають таку роботу ефективною.  

Нижче ми наводимо розподіл відповідей студентів на всі інші 
запитання анкети, що мали на меті визначити їх думку стосовно 
ефективності роботи з онлайн курсами навчальної платформи 
www.coursera.org щодо розвитку навичок говоріння, письма та аудіювання 
англійською мовою, отримання ними знань з фаху підготовки та 
вірогідність їх автономної роботи із вказаними навчальними ресурсами 
після закінчення курсу ділової англійської мови. 
 

 
Рис 2. Розподіл структури відповідей за питаннями 3-5 анкети 
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Рис 3. Розподіл структури відповідей за питаннями 6-8 анкети 
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Рис 3. Розподіл структури відповідей за питаннями 9-12 анкети 



  

        № 11(11) 
           2022 
 

 

 

 
  220 

 

 
Рис 4. Розподіл структури відповідей за питаннями 9-13 анкети 

 
Розподіл респондентів за віком та статтю склад відповідно: 17 років - 

4,9%;18 років- 78,5%; 19 років – 15,6%; 20 років- 1%;чоловіки - 27,5%;             
жінки – 72,5%. 

Висновки 
На підставі проведено соціологічного дослідження можна зробити 

наступні висновки: 
1. Систематична робота студентів економічних 

спеціальностей з онлайн курсами таких рейтингових навчальних 
платформ як www.coursera.org є доцільною та ефективною підчас 
асинхронного формату дистанційного навчання ділової англійської 
мови у закладах вищої освіти України. 

2. Робота студентів економічних спеціальностей з онлайн 
курсами таких рейтингових навчальних платформ як www.coursera.org 
із супроводом викладача та за умови обговорення результатів роботи у 
групі, характеризується високою процесуальною мотивацією студентів. 

3. Під час роботи студентів з навчальними ресурсами 
платформи www.coursera.org студенти розвивають навчальну 
автономію. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ   

Анотація. В Україні триває реформування системи освіти. 
Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає 
у внесенні якісно нових елементів у навчально-виховний процес. 
Пропонуються нові технології, інший педагогічний менталітет. Сучасний 
етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до 
особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу 
учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку 
освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, 
творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів 
до освіти,  суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, 
управлінням педагогічним процесом. Таким чином, інноваційність є однією з 
домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня 
парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчої потенції 
людини, її спрямованості на самовизначення, стабільно активної 
життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і 
розв'язання нових завдань. Підвищення рівня професійної майстерності 
вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній 
школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати 
зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови 
розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання. 
В умовах розвитку демократичного українського суспільства, у процесі 
приєднання до Європейської спільноти, актуальними постають питання 
прозорості й відкритості діяльності органів державної влади, формування до 
них довіри. Це вимагає інноваційних методів у державно-громадському 
управлінні освітнім простором, побудові взаємовідносин держави та 
суспільства, удосконалення стилю державно-управлінської діяльності у 
вирішенні суспільних проблем, зміцнення довіри громадянського суспільства 
до влади, підвищення ефективності функціонування органів влади, 
підтримки їх єдності.   
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES – A TOOL FOR MODERNIZING 
EDUCATION IN THE MODERN SCHOOL 

Abstract. The education system is being reformed in Ukraine. The tool for 
the formation of new education is innovative activity, which consists in 
introducing qualitatively new elements into the educational process. New 
technologies, a different pedagogical mentality are offered. The modern stage of 
modernization of the education system is characterized by increased attention to 
the individual, directing the efforts of teachers to the development of the creative 
potential of participants in the educational process. Implementation of new vectors 
of education development requires the use of innovative pedagogical technologies, 
creative search for new or improved concepts, principles, approaches to education, 
significant changes in the content, forms and methods of education, upbringing, 
management of the pedagogical process. Thus, innovation is one of the dominant 
trends in human development. Taking this into account, the new educational 
paradigm is built on the principles of preservation and development of the creative 
potential of a person, its focus on self-determination, stable active life in changing 
social conditions, readiness to perceive and solve new tasks. Increasing the level of 
the teacher's professional skills is the main task at all stages of the school's 
development. A modern school today needs a teacher who could update and 
improve the content of his activities. It is possible to cope with this task only if 
there is a reasonable combination of traditional and innovative forms and methods 
of education. In the conditions of the development of the democratic Ukrainian 
society, in the process of joining the European Community, the issues of 
transparency and openness of the activities of state authorities and the formation of 
trust in them become relevant. This requires innovative methods in the state-public 
management of the educational space, building relations between the state and 
society, improving the style of state-management activity in solving social 
problems, strengthening the trust of civil society in the authorities, increasing the 
efficiency of the functioning of the authorities, supporting their unity. 

Keywords: modernization, innovations, pedagogical technology, modern 
education. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасного суспільства 
неможливо уявити собі існування ефективної держави без дієвої системи 
управління освітою, що відповідає вимогам сучасності. Зокрема, у п. 1 ст. 5 
Закону України «Про освіту» зазначається таке: «Освіта є державним 
пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і 
культурний розвиток суспільства. Фінансування освіти є інвестицією в 
людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави» [3]. 
Формування освіти стало прямим результатом оновлення освітньої системи, 
її повноцінного входження в нові соціально-економічні і політичні умови. 
Одним з найважливіших факторів, що сприяли появі нових закладів освіти 
різної форми власності, є розширення фінансових можливостей тих, хто 
отримує освітні послуги. Реформаційні зміни в Україні, які відбуваються в її 
соціально-економічній сфері загалом і в освітній зокрема вимагають 
реалізації дієвого державно-громадського управління закладами освіти. 
Застосування оновлених підходів та методів державно-громадського 
управління закладами освіти вимагає забезпечувати власне та 
загальнодержавне, соціально-економічне зростання. Усебічний розвиток 
високорозвинених країн здійснюється за рахунок створення і реалізації нових 
технологій у різних галузях науки та освіти. Можна констатувати, що 
людство вступило у нову еру – постіндустріального суспільства. В його 
основі – нова парадигма, відповідно до якої суспільство базується у                   
своєму розвитку й прогресивному поступі не на матеріальних, а 
постматеріальних цінностях, основною серед яких є фахівці у сфері 
державного управління [4, С. 82]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження інноваційних 
технологій в освіті ведуться з кінця 50-х років ХХ сторіччя, у вітчизняній 
практиці термін «інновація в освіті» почав використовуватися лише у 
середині 80-х років XX століття у зв’язку з процесами перебудови радянської 
освітньої системи. Проблемам інноваційної діяльності в освітній сфері було 
присвячено чимало досліджень провідних вчених, серед яких                                  
К. Ангеловськи, Л. Ващенко, О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник,                     
О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс,                           
Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І. Беха, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларіна, 
О. Пєхота, О. Попова, Л. Подимова, А. Прігожина, В. Сластьоніна,                          
А. Хуторський та інші. Але, незважаючи на велику кількість досліджень у 
цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як до визначення поняття 
«освітня інновація», так і до класифікації інновацій, орієнтованих на освітні 
цілі, що мають певні специфічні особливості та властивості. Основу і зміст 
інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність 
якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у 
традиційну систему. Теоретичною основою методології і інноваційних 
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технологій є дослідження сучасних педагогів В. Безпалько, Б. Лихачова,               
М. Кларина, В. Монахома, Г. Селевка. Розробкою інноваційних технологій 
навчання займалися також А. Єршов (комп’ютерні (інформаційні) 
технології), А.С. Бєлкін (педагогічна технологія створення ситуацій успіху), 
Ж. Піаже, Л. Виготський, Ч. Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт (технологія розвитку 
критичного мислення), В. Коваленко, Б. Нікітін, П. Підкасистий,                              
М. Стронінта (ігрові технології), О. Пометун, Л. Пироженко (інтерактивні 
технології), К. Баханов, Д. Дьюї, В. Кілпатрик, В. Гузєєв, І. Єрмаков,                      
О. Пехота, І. Чечель (технології проєктного навчання). Дослідники проблем 
педагогічної інноватики намагаються співвіднести нове у педагогіці з 
корисним, прогресивним, позитивним, сучасним, передовим [4, С. 83]. 

Мета статті – спроба встановити взаємозв’язок понять «модернізація» 
та «інноваційність», показати послідовність впровадження та можливості 
використання інновацій у навчанні молодших школярів як важливі умови 
модернізації змісту освіти. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж століть головними засобами 
організації суспільства виступають держава і громада, що теж розвиваються 
на базі синтезу інформації про вчорашній і сьогоднішній стан суспільства, 
зумовлений політичними, ідеологічними, економічними, культурологічними, 
релігійними, етнічними та іншими факторами, і прийдешній стан, від якого 
залежатимуть, як виглядатимуть громада й держава в майбутньому і чи є 
вони вічними, чи тільки тимчасовими характеристиками й атрибутами 
цивілізації впродовж певного етапу. 

Запровадження інновацій викликане самими процесами, що 
складаються в освітніх закладах, зміною ставлення до процесу навчання його 
суб’єктів: вчителів, учнів, батьків, громадськості. Та й самі форми і методи 
навчання з часом застарівають, а тому й потребують оновлення. Всі 
погодяться, що неможливо навчитися чогось на все життя, а отже, у нас, 
освітян, виникла потреба постійно поглиблювати й оновлювати свої знання, 
уміння, навички, шукати активні форми навчання з метою підвищення 
мотивації до нього, підвищення рівня успішності. Звісно, дорослі, як і діти, 
ефективно вчаться, коли мають мотивацію. Підвищити мотивацію до 
навчання можна лише тоді, коли посилатися на справжні потреби тих, хто 
навчається, і створити умови для їх забезпечення. Учні повинні думати, 
розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього 
вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в 
конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме 
цьому сприяють інноваційні технології, використання яких не є самоціллю, а 
лише засобом для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє 
співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно 
реалізувати особистісно орієнтоване навчання, виховати компетентну 
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особистість [6, С.12]. Ефективність діяльності на уроці з використанням 
інноваційних технологій залежить насамперед від благополуччя в соціально-
психологічному аспекті. Учень буде активним, якщо його не лякає атмосфера 
заняття, що складається з різних аспектів його власної діяльності й діяльності 
вчителя. Учень активний, якщо на занятті відсутня критика його особистості 
з боку вчителя або однокласників, а зауваження мають конструктивний 
характер і стосуються насамперед результатів його діяльності. Він відчуває 
себе в безпеці, якщо будь-який його внесок у навчальний процес цінується. 
Тільки за відсутності страху перед тим новим, що пропонує педагог, учень 
дозволить собі експерементувати з моделями поведінки, знаходячи 
оптимальний результат своєї поведінки, визначаючи свою роль у спільній 
роботі, обираючи і формуючи свою позицію, свою точку зору, 
«конструюючи» свої знання. Як і в інших сферах суспільного буття, в 
системі освіти інноваційні процеси є не просто впровадженням нового. Вони 
реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, умов, змісту, засобів, методів, 
форм діяльності, яким властиві новизна, високий потенціал підвищення 
ефективності діяльності загалом або у певних їх сферах, здатність 
забезпечити довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими 
нововведеннями. Специфічними особливостями інноваційного навчання є 
його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної 
переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних 
ситуаціях.  

Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості 
для здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя:  

 знань про людину, природу і суспільство, що сприяють 
формуванню наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації 
у виборі сфери майбутньої практичної діяльності;  

 досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, 
трудової діяльності, що сприяє формуванню основних інтелектуальних, 
трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у 
повсякденному 5 житті для участі у суспільному виробництві, 
продовженні освіти та самоосвіти;  

 досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для 
розвитку індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її 
підготовку до життя в умовах соціально-економічного та науково-
технічного прогресу;  

 досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують 
молодь до активної участі в житті країни, створення сім’ї, планування 
особистого життя на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей 
сучасного суспільства [6, С. 8].  
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Співзвучною цим положенням є думка українського вченого Івана 
Зязюна, який стверджує, що смислом і метою сучасної освіти повинна стати 
«людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація її 
відносин з собою та іншими людьми, зі світом. … Система освіти 
створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує 
повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення — щастя 
людини». Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові 
вимоги, які спонукають людину краще розуміти інших і світ загалом. З 
урахуванням цього пріоритетними завданнями сучасної освіти є навчання 
навчатися, навчання працювати, навчання співіснувати, навчання жити. 
Навчання навчатися полягає у виробленні вміння оволодівати та оперувати 
найрізноманітнішою інформацією. Навчання працювати має на меті 
формування здатності ефективно оволодівати професійними навичками, 
вміння знаходити вихід у найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, 
співпрацювати в колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими 
ролями та ефективно їх виконувати. Навчання співіснувати полягає у 
розвитку таланту до налагоджування соціальних, дружніх і родинних 
стосунків, вихованні здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з 
іншими людьми. Завданням навчання жити є формування в молодої людини 
цілісного світогляду і світосприйняття, вміння осмислено бачити 
особистісний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути відповідальною 
за себе, усвідомлювати відповідальність за долю людства [6, С. 13]. 

Аналіз інноваційної діяльності показує, що в їх практиці в основному 
впроваджуються технології, серед яких можна виділити: особистісно-
орієнтоване навчання та виховання, громадянську освіту, профільне 
навчання, технологію групової навчальної діяльності, теорію рівневої 
диференціації навчання, психолого-педагогічне проектування соціального 
розвитку особистості учнів, інформаційні технології, здоров’язберігаючі 
технології навчання, проективне навчання, теорію проблемного навчання, 
інтерактивні технології, технологію формування творчої особистості, 
театральну педагогіку, технологію навчання як дослідження, технологію 
гуманізації педагогічної діяльності, трансформацію педагогічних ідей                 
В.О. Сухомлинського в практику роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів, розвиток критичного мислення, технологію комплексно-цільового 
управління закладом освіти, теорію ігрових технологій, теорію раннього та 
інтенсивного навчання грамоті. Крім технологій особистісно-орієнтованого 
навчання виділяють наступні групи педагогічних технологій: традиційні, 
педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності 
учнів; педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління 
та організації навчального процесу; педагогічні технології на основі 
дидактичного удосконалення та реконструюванні матеріалу; окремі 
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предметні педагогічні технології; альтернативні, та вроджені педагогічні 
технології; педагогічні технології розвиваючого навчання та педагогічні 
технології авторських шкіл [6, С. 22]. 

В. О. Сухомлинський писав, що кожна дитина іде в школу з вогником в 
душі, й завдання педагога – підтримати цей вогник, щоб він не погас. Для цього 
потрібно перебувати в постійному пошуку цікавих форм, прийомів, засобів, 
технологій навчання, вміло поєднувати елементи передового педагогічного 
досвіду та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.  

До недавнього часу більшість із нас покладалася на ті методи навчання, 
які завжди використовували, на освітні традиції. Але час не стоїть на місці і 
життя йде вперед, вносячи свої корективи. Сьогодні потрібно бути дуже 
чутливим до всього нового. Саме все нове, відшукане, переудосконалене 
зараз називають «педагогічною інновацією», тобто – це процес створення, 
поширення і використання нових засобів (нововведень) для розв’язування 
тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися по-іншому. На сьогодні 
вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу 
має бути учень та студент. Від його активності на уроці, вміння працювати з 
учителем, викладачем, однокласниками, одногрупниками залежить успіх в 
опануванні програмового матеріалу[6, С. 15]. На жаль, учнів, як і студентів 
зазвичай більше хвилюють оцінки, ніж сам процес навчання. Проте шкільні 
оцінки не визначають майбутнє дитини. Як навчити дитину вчитися 
самостійно? Як уникнути пасивності учнів на уроці? Як «свій» урок зробити 
«їхнім» уроком? Як учительське «треба» перетворити на учнівське «хочу»? 
Що зробити, щоб учні не відсиджувалися, а проявляли себе? Як зробити урок 
цікавим, різноманітним, ефективним, щоб діти не втрачали цікавості до 
здобуття знань, щоб «тягнулися» до додаткової літератури? 

Завдяки інноваційним процесам у навчальному закладі:  
1.  Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей.  
2.  Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.  
3. Підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що 

підтверджується результатами участі педагогів в професійних конкурсах.  
4. Передовими педагогами закладу розповсюджується досвід роботи з 

проблемної теми через відкриті уроки, заходи  [6, С. 26].  
Позитивні результати дає використання інноваційних технологій в 

вихованні і навчанні дітей:  
• підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання та 

рівень навчальних досягнень;  
• збільшилась кількість учнів, які приймають участь в інтелектуальних 

та творчих конкурсах;  
• підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;  



  

        № 11(11) 
           2022 
 

 

 

 
  230 

 

• підвищився рівень креативного та критичного мислення;  
• ефективна творча робота в групах, парах;  
• збільшилась кількість дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях 

конструктивної та творчої діяльності; 
• підвищується рівень вихованості учнів. 
Аналізуючи результативність роботи з впровадження інноваційних 

технологій ми прийшли до висновку:  
1. Інновації є об’єктивним процесом еволюції освіти.  
2. Жодна інноваційна технологія не є універсальною.  
3. Запровадження будь-якої інновації потребує змін – матеріально-

технічних, психологічних.  
4. Запровадження інновацій потребує програмного і методичного 

забезпечення; знання методики інновацій.  
5. Новітні технології потребують зміни всього життя класу, а також 

багато часу для підготовки як учнів, так і вчителя.  
6. Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, 

адже до них треба звикнути.  
7. Краще старанно підготувати кілька занять у навчальному році, ніж 

часто проводити їх нашвидкуруч.  
8. Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб 

досягнення навчальної мети [6, С. 11].  
Кожен учитель – творець власної технології.  
Вже не перший рік педагоги шкіл застосовують різноманітні 

інноваційні технології в навчально-виховному процесі, проте ще й нині ми 
часто сперечаємося, які форми роботи кращі: традиційні чи інноваційні. Але 
за цей час виконане, на наш погляд, головне завдання: учитель поглянув з 
іншого боку на свою роботу, відбулися зрушення в його свідомості,                 
а значить – він шукатиме оптимальні форми і методи роботи на своїх уроках. 
Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими, хоча і великими заслугами, 
заплющивши очі на кардинальні зміни у світі, або пробувати щось змінити у 
своєму ставленні до новітніх освітніх технологій [6, С. 28]. 

Інновації у вищій школі передбачають:  
а) створення електронної бази даних про інновації у вищій освіті, 

організація науково-дослідницьких (фундаментальних і прикладних) та 
навчально- методичних робіт з проблем професійної освіти;  

б) вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, 
європейського та світового досвіду в цій сфері;  

в) організація і проведення конференцій, семінарів і тренінгових курсів 
з інноваційних методик викладання гуманітарних та природничо-
математичних дисциплін для професійного загалу [1, С. 15]. 
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Сьогодні у ЗВО України широко використовується рейтингова система 
контролю організації навчального процесу й оцінки знань студентів. Головна 
мета впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів – 
поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, 
стимулювання активної самостійної роботи студентів, підвищення 
об'єктивності оцінки знань, виявлення індивідуальних здібностей студентів, а 
також створення умов для здорової конкуренції, націленої на здобуття більш 
високого місця у рейтинговому списку групи, спеціальності, факультету. Ця 
система надає можливість розпочати впровадження кредитно-модульної 
системи, як того вимагає Болонський процес [2, с. 340-341]. 

Здійснюється розробка авторських курсів нового покоління, які на 
етапі формування можуть бути застосовані для індивідивідуального навчання 
обдарованих студентів, а у подальшому, за умов наявності матеріальної бази, 
для широкого використання у навчальному процесі. 

Інтеграція вищої школи України до загальноєвропейського освітнього 
простору пов'язана з проблемами, розв’язання яких бачиться у реформуванні 
системи підготовки кадрів згідно з міжнародними вимогами. В умовах 
зростання обсягів інформації з багатьох галузей науки, техніки та технології, 
кардинальних змін у 

соціальній сфері, висунення високих професійних вимог до майбутніх 
педагогів необхідно інтенсифікувати процес навчання, створити умови для 
підготовки висококваліфікованих учительських кадрів, використовуючи 
новітні технології і методики навчання [1, С. 27]. 

У багатьох зарубіжних навчальних закладах останнім часом з'явилися 
так звані гібридні курси (hybrid courses). Це специфічна форма поєднання 
очного і дистанційного навчання, за якої окремі курси студент самостійно 
вивчає в електронному форматі, що не виключає його безпосередніх 
контактів з викладачем. Інтегрування дистанційного навчання в очне 
спирається на нове трактування змісту поняття «дистанціювання студента від 
викладача», в якому 

підкреслюється не фізичний, а педагогічний аспект феномена 
дистанціювання. Останнє тлумачиться як можливість забезпечення з 
допомогою дистанціювання студента від викладача його більшої 
автономності, що дозволяє суттєво покращити організацію самостійної 
роботи [1, С. 36]. 

Саме тому, можемо стверджувати, що інноваційні технології сприяють 
формуванню в учнів позитивних мотивів навчання та активізації навчальної 
діяльності. За допомогою інноваційних технологій учитель розвиває у 
молодших школярів уміння вчитися і бажання самостійно здобувати 
ґрунтовні знання[4, С. 94]. 

Висновки. Отже, за допомогою сучасних інноваційних технологій 
забезпечується можливість досягнення ефективного результату в розвитку 
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особистісних якостей в процесі засвоєння знань, умінь, навичок. Інноваційна 
діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, 
навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-
дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до 
творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. 

Гуманістично-орієнтований та інноваційно спрямований навчальний 
процес професійної педагогічної підготовки вчителів закладає підґрунтя їх 
професійного вдосконалення впродовж всієї життєдіяльності. 

Інновації в системі освіти мають подвійну спрямованість. Вони 
передбачають зміни не тільки в системі власне педагогічної підготовки, але й 
мають обов’язкове врахування змін, що відбуваються у всіх типах 
навчальних загальноосвітніх закладах, а також історико-педагогічних 
тенденцій у цій сфері. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ В НУШ 

Анотація. У статті піднімається актуальна проблема громадянського 
виховання дітей в НУШ. Розглянуто: різні сучасні концепції громадянського 
виховання в НУШ. 

Визначено головне завдання Нової української школи у формуванні 
свідомого громадянина України, для якого демократичне громадянське 
суспільство є осередком для розкриття його здібностей і можливостей, 
задоволення особистих та суспільних інтересів. Розглядаються основні 
характеристики та властивості побудови конструктивної соціальної 
поведінки учня у процесах управління в усіх галузях, які здійснюються за 
широкої участі громадськості. Наведені приклади стратегічних аспектів 
соціалізації (громадянське виховання) молодших школярів в умовах НУШ 
(залучення учнів до різних розмов щодо освітнього процесу в класі, школі; 
діалоги замість дебатів; участь в онлайн-дискурсі; використання 
захоплюючих ресурсів; участь в конкурсах, олімпіадах; навчання 
медіаграмотності; участь у практичних проєктах своєї громади та ін.), що є 
невід’ємною частиною озброєння молодих людей навичками 21-го століття: 
уміє працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 
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конфлікти, досягати компромісів; поважає закони, дотримується обов’язків, 
знає права людини; підтримує соціокультурне різноманіття. Досліджуються 
різні аспекти громадянського виховання, щоб учні отримували глибоке 
розуміння того, що потрібно, щоб бути громадянином і брати участь у 
демократичних процесах школи, селища, країни. 

Мета дослідження передбачала розгляд різних аспектів проблеми 
громадянського виховання на сучасному етапі у світлі модернізації освіти в 
світлі Концепції нової української школи.  

Розглядаються можливості шкіл для громадської участі (як місцевий 
заклад, який може об’єднати молодих і літніх людей) у всій громаді. 
Окреслено особливості правовової компетентності особистості (здатність 
активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та 
обов’язки в умовах розвитку демократичного суспільства). Обговорюється 
необхідність у створенні оптимального середовища, що підтримує здорове 
зростання учня шляхами розвитку: фізичному, психологічному, 
когнітивному, соціальному та емоційному. 

Ключові слова: НУШ, громадянське виховання, Концепція нової 
української школи, стратегічні аспекти соціалізації, демократія, демократичні 
процеси. 
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Abstract. The article raises the actual problem of civic education of children 
in NUS. Considered: various modern concepts of civic education in the NUS. 
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The main task of the New Ukrainian School is defined in the formation of a 
conscious citizen of Ukraine, for whom democratic civil society is a center for 
revealing his abilities and opportunities, satisfying personal and public interests. 
The main characteristics and properties of the construction of constructive social 
behavior of the student in management processes in all fields, which are carried out 
with the broad participation of the public, are considered. Examples of strategic 
aspects of socialization (civic education) of junior high school students in the 
conditions of NUS are given (involvement of students in various conversations 
about the educational process in the classroom, school; dialogues instead of 
debates; participation in online discourse; use of exciting resources; participation 
in competitions, Olympiads; media literacy training ; participation in practical 
projects of one's community, etc.), which is an integral part of arming young 
people with 21st century skills: knows how to work with others for results, prevent 
and resolve conflicts, reach compromises; respects laws, fulfills obligations, knows 
human rights; supports socio-cultural diversity. Various aspects of civic education 
are studied so that students get a deep understanding of what it takes to be a citizen 
and participate in the democratic processes of the school, village, and country. 

The purpose of the study included consideration of various aspects of the 
problem of civic education at the current stage in the light of the modernization of 
education in the light of the Concept of a new Ukrainian school. 

The potential of schools for civic engagement (as a local institution that can 
bring young and old people together) in the whole community is considered. The 
peculiarities of the legal competence of an individual are outlined (the ability to 
actively, responsibly and effectively implement civil rights and duties in the 
conditions of the development of a democratic society). The need to create an 
optimal environment that supports the healthy growth of the student in ways of 
development: physical, psychological, cognitive, social and emotional is discussed. 

Keywords: NUSH, civic education, Concept of the new Ukrainian school, 
strategic aspects of socialization, democracy, democratic processes.. 

 
Постановка проблеми. Шкільна освіта в Україні переживає етап 

значних трансформацій. Ключовими орієнтирами для визначення необхідних 
змін є потреби сталого розвитку суспільства в широкому розумінні, а також 
прогнози спеціалістів щодо майбутніх потреб ринку праці у зв’язку зі 
швидким витісненням роботами людей зі сфер виробництва та послуг. 
Потреби сталого розвитку зумовлюють необхідність створення адаптивної 
системи, за розвиток і вдосконалення якої відповідальність переходить від 
держави до всього суспільства. Відповідно, у такій системі увага зосереджена 
на якості процесів управління в усіх галузях, які здійснюються за широкої 
участі громадськості.  
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Стрімкий технічний прогрес викликає потребу в підготовці сучасних 
учнів до тих професій і видів діяльності, які не будуть витіснені машинами, 
принаймні в найближчому майбутньому. Очевидно, що управлінська праця, 
громадянська участь і здійснення громадянських прав є саме такими видами 
діяльності. Сліди кризи сучасної демократії також посилюють увагу до 
підготовки громадянина, здатного до ефективної участі в демократичних 
процесах.  

Тому шкільна освіта України переорієнтовується на формування 
компетентностей учнів, необхідних для створення та відтворення адаптивної 
соціальної системи, здатної до самовдосконалення, управлінської роботи, 
громадянської участі у розвитку своєї школи, держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему громадянського 
виховання вивчали науковці у таких аспектах: виховання громадянських 
якостей соціально-активної особистості (І. Бех, Н. Бібік, І. Зязюн,                          
О. Кононенко, В. Кремень, О. Сухомлинська та ін.); засади національно-
патріотичних цінностей (Р. Сопівник, Г. Петрів, В. Громовий та ін.); 
громадянська освіта, як основа демократії (Т. Бакк, Т. Ладиченко,                              
Л. Марголін, 

В. Дубровський, О. Желіба, С. Клепко, Т. Мелещенко та ін.); концепція 
громадянської освіти в Україні (І. Жадан, Т. Клинченко, Л. Мицик та ін.). 

Науковці (М. Боришевський, О. Вишневський, Т. Дем’янюк,                         
Б. Павленик, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін.) розглядають різні аспекти 
проблем громадянського виховання на сучасному етапі у світлі модернізації 
освіти в світлі Концепції нової української школи та новітніми побажаннями 
суспільства. 

Мета статті – окреслити сучасні концепції громадянського виховання 
в НУШ. 

Виклад основного матеріалу. На зміни в системах освіти, окрім 
глобальних та регіональних тенденцій, впливають передусім державні 
стратегії розвитку. Якщо країна обирає демократичну модель майбутнього, у 
співтоваристві європейських демократій, і уряд справді прагне досягти цієї 
моделі, одним із пріоритетів є підготовка нинішнього та майбутніх поколінь 
до життя та ефективного виконання соціальних ролей у суспільстві. Тобто 
маються на увазі компоненти та рівень соціальної та громадянської 
компетентності. Оскільки випускник школи, досягнувши повноліття, 
отримує можливість реалізувати громадянські права, він повинен бути 
готовий до цього. Тому школа як первинний і базовий інститут 
громадянської соціалізації має забезпечувати умови для формування 
теоретичної та практичної складових соціальної та громадянської 
компетентності на рівні, достатньому для ефективної реалізації своїх прав та 
свідомого виконання обов’язків щодо раціональної громадянської участі. 
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Найвищий, елітарний рівень передбачає здатність створювати, 
організовувати та відтворювати демократичні інститути в різних сферах 
суспільства. Сучасні школярі залучаються до громадянського дискурсу – 
конструктивного діалогу, спрямованого на просування суспільних інтересів – 
і активних дій задовго до першого голосування.  

Суспільство вже давно цікавиться тим, як її молодь готується до 
громадянства і як вони навчаються брати участь у громадянському житті. У 
Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 
2025 року (06.06.2022 №527) зазначається, що серед основних складових 
національно-патріотичного виховання в концепції виокремлені 
громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та 
екологічне виховання. Метою національно-патріотичного вихованим 
визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 
гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і 
конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань 
українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування 
активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності 
громадян па основі духовно-моральних цінностей Українського народу, 
національної самобутності [5]. 

Українська спільнота усвідомлює, що громадянське виховання є 
важливою для підтримки нашої конституційної демократії. Звички розуму, а 
також «звички серця», схильності, які формують демократичний етнос, не 
успадковуються. 

Зокрема, кожне нове покоління виступає новою нацією, яка повинна 
здобути знання, навчитися навичкам і розвивати схильності чи риси 
приватного та громадського характеру, які лежать в основі конституційної 
демократії. Цю схильність потрібно виховувати словом, вивченням і силою 
прикладу. Демократія не є «машиною, яка б йшла сама по собі», але її треба 
свідомо відтворювати, одне покоління за іншим. 

У своїх дослідженнях науковці (Т. Кравчинська, О. Дем’янчук,                    
C. Клепко, О. Пометун, О. Сухомлинська, та ін.) висвітлюють питання 
громадянської освіти.  

У Концепції «Нова українська школа» визначається, що громадянські 
та соціальні компетентності включають володіння культурою демократії, 
правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, 
толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя: 

− навчання основам самоідентифікації, усвідомленню 
приналежності до спільноти, громади, держави; 

− виховання поваги до державної мови та державних символів; 
− сприяння гармонійній соціалізації у спільноті, формуванню 

розуміння різних соціальних ролей; 
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− формування здатності до спільної колективної діяльності, 
сприяння набуттю досвіду досягнення спільних цілей [1;2]. 
Розглянемо, як школа може сприяти розвитку «демократичних 

компетенцій» серед учнів. Школи слід розглядати не лише як інститути, які 
передають учням певні знання та навички, а й як середовище, яке їх 
соціалізує. Учні вчаться основам самоідентифікації, усвідомленню 
приналежності до спільноти, громади, держави, а також виховуємо у малих 
громадян України повагу до державної мови та державних символів.  

Мета освіти спрямовується на підготовку молоді як повноцінних та 
активних учасників усіх аспектів демократичного життя: національно-
патріотичного; критично оцінювати ситуації; нового форматора медіаосвіти; 
волонтера та ін. Навички та схильності, необхідні для активної участі в усіх 
аспектах демократичного життя, включають: здатність критично мислити, 
відчуття ефективності, прихильність до співчутливих дій та бажання активно 
брати участь у політичному житті шляхом участі в місцевих процесах 
прийняття рішень, лобіювання, голосування тощо, а також базова потреба 
вміти читати, писати та робити арифметичні завдання [3]. 

Розглядаючи правову компетентність особистості (ключових, 
найголовніших якостей молодої людини, що полягає в здатності активно, 
відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки в 
умовах розвитку демократичного суспільства) звертаємо увагу на те, що  
освітня діяльність змінює життя учнів та допомагає їх виховувати як 
громадян, які зможуть жити і продукувати нові соціальні, технологічні, 
екологічні умови [5]. Зокрема, це: реалізація і послідовне відстоювання своїх 
прав;  уміння застосовувати процедури і технології захисту власних 
інтересів, прав і свобод інших людей; виконувати громадянські обов’язки в 
межах школи, місцевої громади, держави та її політичних інститутів; 
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що в межах чинного 
законодавства України відповідають інтересам самореалізації  особистості та 
захищають її права. 

Основою соціальної та емоційної компетентності – це здатність 
взаємодіяти з іншими, регулювати власні емоції та поведінку, вирішувати 
проблеми та ефективно спілкуватися [4]. Здатність дитини розвивати дружні 
стосунки, спілкуватися з іншими та мати товаришів по іграм залежить від 
багатьох факторів, які розвиваються в ранньому дитинстві  

Навчитися гратися та взаємодіяти з іншими є метою всього життя, яка 
починається з раннього дитинства. Соціальні компетентності дітей сумісні з 
їхніми академічними навичками, вони є основою та суттю навчання в школі. 

 Науковці (Н. Бібік, А. Герасимчук, С. Ігнатенко, С. Лапаєнко,                        
В. Лисяк, О. Маркова, К. Палієнко, В. Солнцева, С. Страшко та ін.) 
стверджують, що академічні досягнення учнів залежать від середовища, яке 
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підтримує  їхнє здорове зростання шляхами розвитку: фізичному, 
психологічному, когнітивному, соціальному та емоційному. Аналогічно, 
дослідження виявляють відсутність такої підтримки, яка може бути причинно 
шкідливою для освітніх цілей. Основними елементами здорового шкільного 
середовища є доступ до медичних послуг, здорового харчування та фізичної 
активності, чистого повітря та води, а також навчання щодо правильного 
вибору. Так учні вчаться (на уроках, на прикладах) цінувати своє власне 
здоров’я та здоров’я свого оточення.  

Будучи одним з небагатьох соціальних інститутів, присутніх практично 
в кожній громаді України, школи можуть і повинні відігравати важливу роль 
в активізації громадянської діяльності. Вони можуть зробити це, 
допомагаючи молодим людям розвивати та практикувати знання, 
переконання та поведінку, необхідні для участі в громадянському житті. 
Школи також можуть безпосередньо надавати можливості для громадської 
участі як місцевий заклад, який може об’єднати молодих і літніх людей у 
всій громаді. Для цього громадянське навчання має бути невід’ємною 
частиною озброєння молодих людей навичками 21-го століття. 

Соціалізацію молодших школярів в умовах НУШ упроваджуємо у 
таких стратегічних аспектах. 

Громадянський дискурс у дії передбачає залучення учнів до різних 
розмов щодо освітнього процесу в класі, школі. Будучи частиною цього 
процесу, кожен учень має більше шансів зробити це в майбутньому; 

Діалоги замість дебатів. Діалог – це виявлення двозначності, 
запрошення до запитань і виявлення колективного значення. Діалоги 
сприяють розумінню розбіжностей і шанують мовчання під час цього 
процесу, а не намагаються піднести одну ідею над іншою в часто гарячих 
дискусіях. 

Участь в онлайн-дискурсі може допомогти підготувати дітей до 
громадянського онлайн-дискурсу. Публікація ідей у невеликих класних чатах, 
або відгуків учням на загальношкільних загальнодоступних форумах. 
Невеликі структуровані розмови можуть навчати нормам, які захищають 
учнів, коли вони пізніше самостійно беруть участь в онлайн-бесідах; 

Використання захоплюючих ресурсів: Mission 1.5: гра від ООН для 
розв’язання кліматичних проблем; «Цілі сталого розвитку»: гра від ООН про 
глобальні цілі; «Критикотики»: гра від «Освіторії» про критичне мислення; 
Мінзмін «Маленький набір для великих змін»: проєкт громадянської освіти 
для дітей, які живуть у селах, громадах, маленьких містах, які в інтерактивній 
формі пояснює, що таке зміни, як потрібно сортувати сміття і що таке 
децентралізація. 

Учні, які люблять громадянську освіту, також можуть із задоволенням 
брати участь в конкурсах, олімпіадах. Деякі з них включають наступне: 
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олімпіада з української мови «Всеосвіта», «На урок»; Всеукраїнський 
інтернет-конкурс «(Не)звичайна школа» «На урок»; інтернет-конкурс «З 
Україною в серці!», «Безпека під час війни», «Я – громадянин. Я маю право!» 
та ін. «Всеосвіта»; Всеукраїнський конкурс із правового просвітництва 
«Конституція для всіх: і великих і малих» та ін. 

Учні початкової школи також потребують навчання 
медіаграмотності. Що таке дезінформація? Яким чином новини та соціальні 
мережі сприяють поширенню дезінформації? Який вплив це має на наше 
демократичне суспільство та інститути у період воєнного стану? Ці питання 
мають бути основним компонентом громадянського виховання, оскільки 
вони відіграють важливу роль у сучасній громадянській активності. Хоча ці 
теми не завжди легко опрацювати, є кілька високоякісних ресурсів, які 
можуть допомогти дітям зорієнтуватися у складному світі новин та 
інформаційної грамотності: Filter.mkip.gov.ua: гра «Так-Ні», «Медіазнайко»; 
дидактична гра «Отримую чи передаю» з кубиками Лего; Український 
інститут розвитку освіти та ЮНІСЕФ «Тихі ігри» та ін. 

Молодші школярі мають не просто вчитися тому, як бути громадянами, 
вони повинні фактично брати участь у практичних проєктах своєї громади, 
які допомагають учням вивчати проблеми місцевої громади, уточнювати 
тему, досліджувати рішення щодо державної політики, досягати консенсусу, 
спілкуватися з партнерами та представниками громади, а потім брати участь 
у громадських діях, щоб відстоювати свої політичні пропозиції. 

Ці стратегії закликають дітей брати участь і взаємодіяти з іншими; 
зосереджені на активному розвитку навичок, а не на простому поширенні 
фактів. Таким чином. учні отримують глибоке розуміння того, що потрібно, 
щоб бути громадянином і брати участь у демократичних процесах школи, 
селища, країни. Ці навички підготують сучасних школярів до завдання взяти 
на себе відповідальність за демократію нашого суспільства. 

Висновки. Таким чином, громадянське виховання є та має бути 
першочерговою турботою. Немає важливішого завдання, ніж розвиток 
інформованого, ефективного та відповідального громадянина. Демократії 
підтримують ті, які мають необхідні знання, навички та схильності. Без 
обґрунтованої прихильності громадян до основних цінностей і принципів 
демократії вільне та відкрите суспільство не може бути успішним. Тому 
вкрай важливо, щоб освітяни, політики та представники громадянського 
суспільства виступали та зверталися за підтримкою громадянського 
виховання в усіх сегментах суспільства починаючи із закладу дошкільної 
освіти, НУШ, ЗВО та ін. 

Громадянське виховання в демократичному суспільстві, безсумнівно, 
має бути спрямоване на сприяння розумінню ідеалів демократії та 
обґрунтованої відданості цінностям і принципам. 
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Анотація. Залучення України до світового освітнього простору, 
переосмислення освітніх цілей, перехід від знаннєвої парадигми навчання до 
компетентнісної висуває нові вимоги до професійної підготовки учителя 
іноземної мови, зокрема англійської. Компетентнісна парадигма навчання 
спрямована на забезпечення нової якості професійної підготовки учителя. 
Професійна компетентність учителя охоплює методичну компетентність в 
силу  специфіки предмету «Англійська мова». Компетентний учитель 
англійської мови повинен не тільки добре володіти англомовною 
комунікативною компетентністю, але і вміти організувати навчальний 
процес, планувати урок у різних типах шкіл і за різних умов. Беручи до уваги 
значимість методичної компетентності учителя англійської мови, слід 
окреслити шляхи її формування. Навчальна дисципліна «Шкільний курс 
англійської мови та методика її навчання» є платформою, на основі якої 
здійснюється підготовка майбутнього учителя англійської мови. В цьому 
контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед закладами вищої 
освіти, є правильна організація процесу формування методично 
компетентного учителя англійської мови. 

Формування методичної компетентності майбутніх учителів 
англійської мови слід здійснювати на основі міжпредметної інтеграції 
дисциплін при дотриманні дидактичних принципів системності, 
послідовності, цілісності та поетапності. Для цього доцільним є 
використання потенціалу практичних занять з англійської мови. Інтеграція 
курсу методики навчання англійської мови і практики усного та писемного 
мовлення, практичної фонетики/ граматики, країнознавства може базуватися 
на організованому спостереженні за діяльністю викладача, рефлексії із 
власного досвіду вивчення англійської мови. спробі підготувати фрагмент 
заняття. У процесі вивчення фахової методики студенти детально вивчають 
теорію у поєднанні з практикою навчання мовного матеріалу та різних видів 
мовленнєвої діяльності. 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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Зростання методичної компетентності учителя англійської мови є 
безперервним процесом і відбувається впродовж всієї професійної кар’єри. 

Ключові слова: професійна компетентність, методична 
компетентність, майбутні учителі,  знання, уміння, навички. 
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FORMATION OF THE METHODOLOGICAL COMPETENCE OF 

THE ENGLISH LANGUAGE TEACHER 
 

Abstract. The involvement of Ukraine in the global educational process, the 
rethinking of educational goals, the transition from a knowledge paradigm to a 
competence paradigm put forward new requirements for the professional training 
of  the foreign language teachers. The competence paradigm is aimed at ensuring a 
new quality of teacher professional training. The teacher's professional competence 
includes the methodological competence due to the specificity of the discipline 
“English”. A competent English teacher must have a good command of the 
language, and be able to organize the educational process, to plan a lesson in 
different types of schools and under different conditions. Taking into account the 
significance of the methodological competence of the English language teacher, it 
is necessary to outline the ways of its formation. The course of “Methodology of 
Teaching English” is a platform on the basis of which training of a future English 
language teacher is carried out. In this context, the most important task facing 
institutions of higher education is the correct organization of the process of the 
formation of the methodological competent English language teacher. 

The formation of the methodological competence of the future English 
language teachers should be carried out on the basis of an interdisciplinary 
integration observing the didactic principles of a systematic approach, consistency, 
integrity and step by step teaching. For this purpose, it is advisable to use the 
potential of the practical classes in English. The integration of the English 
language teaching methodology course and the practice of oral and written 
communication, practical phonetics/grammar, and country studies can be based on 
an organized observation of the teacher's activities, the reflection on one's own 
experience of learning English. an attempt  to prepare a fragment of a lesson. 

 In the process of studying the methodology of teaching a foreign language, 
students learn the theory and acquire the skills in teaching language material and 
various types of speech activity.  
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The growth of methodological competence of an English language teacher is 
a continuous process and occurs throughout the entire professional career. 

Keywords: professional competence, methodological competence, future 
teachers, knowledge, habits, skills. 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, які відбуваються 

в Україні, розширення міжнародних зв’язків з країнами Європи, США, обмін 
студентами та викладачами обумовлюють переосмислення цілей освіти, 
висувають нові вимоги щодо професійної підготовки майбутніх учителів, у 
тому числі учителів іноземної мови. 

Сьогодні спостерігається перехід від накопичування знань, навичок і 
умінь до формування і розвитку у студентів здатності вирішувати  проблемні 
завдання, застосовувати отриманий досвід при вирішенні практичних дій, 
адаптуватися до змін в освіті, в майбутній професії. Компетентнісний підхід 
спрямований на забезпечення нової якості професійної підготовки учителя 
іноземних мов. У межах компетентнісного підходу професійна 
компетентність учителя розглядається як основна освітня мета. Приймаючи 
до уваги особливості формування іншомовної комунікативної 
компетентності, можна констатувати, що методична компетентність є 
складовою професійної компетентності учителя. 

Згідно Загальноєвропейських рекомендацій  з мовної освіти 
компетентний учитель повинен володіти на високому рівні (В2-С2) 
іншомовною комунікативною та професійною компетентностями. З одного 
боку, він має володіти здатністю до коректного інтонаційного, лексико-
граматичного оформлення  своїх висловлювань, сприйняття та розуміння 
усного та писемного мовлення інших, реалізації усно-мовленнєвої 
комунікації у діалогічній та монологічній формах у реальних ситуаціях 
спілкування, до продукування писемного тексту. З іншого боку, майбутній 
учитель має володіти сукупністю професійно - педагогічних 
компетентностей, а саме творчо конструювати навчальний процес, 
ураховувати особливості учнів на різних етапах навчання, аналізувати свою 
професійну діяльність, прогнозувати шляхи розвитку інтелектуальної та 
емоційної сфер особистості учнів, організовувати навчання у різних типах 
шкіл та в умовах глобальних змін [1]. Однією із важливих 
субкомпетентностей професійної компетентності є здатність і готовність  до  
постійної освіти і самоосвіти, як умови розвитку особистості. Тому 
затребуваним є компетентний випускник, який уміє критично мислити, 
самостійно приймати рішення, здатний підготувати учнів до діалогу культур 
та готовий до навчання впродовж життя.  

У таких умовах слід оптимізувати методичну підготовку випускників 
педагогічних закладів вищої освіти. 
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Оскільки формування методичної компетентності майбутнього учителя 
іноземної мови є важливим, виникає необхідність у пошуках шляхів її 
формування, прийомів та засобів навчання в умовах педагогічних 
університетів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки у методичній 
літературі з’явилося багато наукових доробок присвячених формуванню 
методичної компетентності майбутніх учителів. Методична компетентність 
розглядається як основа для формування  англомовної професійно орієнтованої 
комунікативної компетентності, тобто здатності і готовності випускника 
закладу вищої освіти  до вирішення професійних задач. 

   Формування методичної компетентності майбутніх учителів 
здійснюється на практичних заняття з методики навчання іноземної мови. 
Тому багато досліджень присвячені побудові практичних занять з фахової 
методики на основі використання відеозапису ситуацій (О.В.Гончарук), кейс 
методу (К.М.Красікова, М.М.Сосяк), відеозапису фрагментів уроків, 
самостійної роботи та інформаційно-комунікаційних засобів (Н.В.Майєр), 
застосування технології «перевернутого заняття» (М.М.Сосяк). Попри усі 
наукові доробки проблема формування методичної компетентності 
майбутніх учителів все ще залишається актуальною в силу соціального 
замовлення  на підготовку висококваліфікованих учителів, запровадження 
новітніх технологій та засобів навчання.  

Мета статті – дослідження процесу формування методичної 
компетентності майбутнього учителя англійської мови. 

Виклад основного матеріалу.  
   У методичній літературі представлено ряд визначень поняття 

«методична компетенція» або «методична компетентність». Однак єдиної 
думки щодо сутності цього поняття немає. О.М.Соловова розглядає  
методичну компетенцію як суму знань, навичок  і  умінь,  здатностей і  
готовність  використовувати їх у професійній діяльності [2, с. 8].   
М.В.Аракава розуміє під «методичною компетенцією» здатність учителя 
планувати та організовувати навчальну діяльність на уроці, беручи до уваги зміст 
та умови навчання [3]. К.С.Махмурян включає у зміст поняття «методична 
компетенція» методичні знання, уміння і навички, методичні здібності, 
методичне  мислення,  методичну  і  комунікативну  діяльність [4, с. 29]. 
Визначення поняття «методична компетенція» О.М.Соловової та 
К.С.Махмурян близькі за  суттю. Різниця полягає у тому, що К.С.Махмурян 
уточнює характер знань, навичок, умінь, здібностей та наголошує на 
формуванні у майбутніх учителів  методичного мислення. 

   Е.Г.Азімов, О.М. Щукін інтерпретують поняття «методична 
компетентність» як здатність використовувати іноземну мову у професійних 
цілях, у процесі її навчання [5].  
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О.М.Ігна розглядає «методичну компетентність» як багатокомпонентну 
структуру, яка  охоплює особистісні характеристики учителя, його здатність і 
готовність до організації навчального процесу, спрямованого, з одного боку, 
на формування та розвиток в учнів комунікативної компетентності, а з 
іншого, здійснення науково-методичної діяльності [6,с.91]. Методична 
компетентність учителя іноземної мови - це результат психолого-
педагогічної, методичної, предметної підготовки, отриманого досвіду та 
науково-дослідницької діяльності. 

О.Б. Бігич деталізує компонентну структуру «методичної 
компетентності» і позначає цим терміном «сукупність методичних знань, 
навичок і вмінь та індивідних, суб’єктних й особистісних якостей вчителя 
іноземної мови початкової школи», які проявляються в умінні учителя 
«проектувати, адаптувати, організовувати, вмотивовувати, досліджувати й 
контролювати навчальний, пізнавальний, виховний і розвиваючий                 
аспекти іншомовної освіти молодших школярів, а також спілкуватися з 
ними» [7, c. 12-13].  

Проте, поняття  «методична компетентність» учителя можна 
розглядати з точки зору як теоретичного, так і практико-орієнтованого 
підходів до навчання як готовність учителя до планування та проведення 
уроків, спрямованих на розвиток комунікативної компетентності учнів, 
використання сучасних методів, підходів та засобів навчання і здатності до 
творчої самореалізації та самоудосконалення. 

Отже, поняття «методична компетентність» є багатокомпонентним і 
представляє собою динамічну комбінацію методичних знань, практико-
орієнтованих умінь, готовності самостійно вирішувати проблемні методичні 
завдання щодо формування комунікативної компетентності, оцінювати їх 
результат та здатності до самоосвіти, самореалізації, навчання впродовж 
життя. 

Методична компетентність має динамічний характер, оскільки 
спостерігається постійне оновлення отриманих знань, сформованих умінь, 
стилю діяльності учителя. Модернізація стратегій та підходів до навчання, 
методів та засобів навчання уточнюють зміст методичної компетентності 
учителя іноземної мови. 

О.Ю. Нікітіна, О.Ю.Афанасьєва, М.Г.Федотова відзначають, що зміст 
поняття «методична компетентність» характеризується відносністю, яка 
простежується в удосконаленні впродовж педагогічної діяльності                  
учителя [8]. 

Рівень методичної компетентності учителя впливає на ефективність 
навчального процесу. 

Відповідно до  нового професійного стандарту методична 
компетентність учителя іноземної мови охоплює такі види компетентностей: 
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-мовно-комунікативну, яка передбачає володіння рідною та 
іноземною мовами, стратегіями спілкування, лексичними одиницями та 
граматичними правилами для стилістично правильного оформлення 
мовлення професійного спрямування. Сюди слід включити уміння учителя 
створювати навчально-мовленнєві ситуації для формування компетентності 
учнів в аудіюванні та читанні, усному та писемному  мовленні, а також 
укладати та підбирати комплекси вправ для тренування та практикування 
учнів у вживанні фонетичного і лексико-граматичного матеріалу.  

-предметну – здатність використовувати предметні знання та 
інтегрувати їх із знаннями з інших навчальних дисциплін. Учитель має знати 
закономірності процесу навчання англійської мови, відбирати відповідні 
методи, прийоми, засоби, технології формування іншомовної комунікативної 
компетентності учнів. 

-інформаційно-цифрову, яка окреслює здатність учителя здійснювати 
пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній 
діяльності, вміння використовувати сучасні Інтернет ресурси, технології 
Веб2.0 у процесі навчання та створювати власні лінгво-дидактичні продукти.  

-психологічну, яка передбачає здатність учителя ураховувати вікові, 
індивідуально-психологічні  особливості учнів у процесі навчання, їх 
інтереси та мотиви навчально-пізнавальної діяльності. Учитель має вміти 
використовувати стратегії, які сприяють розвитку  позитивної самооцінки 
учнів, організовувати навчання у співпраці, запроваджувати кооперативні 
форми роботи. 

-емоційно-етичну, яка підкреслює значення оволодіння учителем 
сучасними формами, методами, технологіями і засобами навчання, що 
сприяють розвитку уваги, саморегуляції, управління емоціями і 
порозумінню, а також методами ведення діалогу та полілогу.  

- проектну, яка  визначає здатність учителя до ефективного 
проектування уроку англійської мови, укладання сценаріїв позакласних 
заходів з урахуванням етапу навчання та можливостей використання 
сучасних форм, методів та засобів навчання. 

- оцінювальну, що передбачає знання учителем різних видів 
оцінювання та методик здійснення формувального, поточного і підсумкового 
оцінювань. 

- інноваційну, котра окреслює здатність учителя використовувати 
інноваційні підходи до навчання, знання особливостей їх застосування у 
стандартних і нестандартних ситуаціях, а також уміння створити інноваційно 
дидактичне  середовище. 

- здатність до навчання впродовж життя - це здатність до визначення 
умов і ресурсів  професійного розвитку  впродовж життя. 
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- рефлексивну, яка окреслює здатність учителя до здійснення 
самооцінки власної педагогічної діяльності, діяльності колег та учнів [9]. 

  Велике значення відіграють здоровозбережувальна, інклюзивна, 
прогностична та організаційна компетентності. Ці компетентність 
передбачають здатність учителя до створення здорового освітнього 
середовища, уміння працювати з учнями з особливими освітніми потребами, 
організовувати навчально-пізнавальну діяльність. 

   Перераховані вище види професійної компетентності учителя 
англійської мови можуть змінюватися в залежності від соціальної ситуації, 
освітніх тенденцій, виду навчального закладу, вікової категорії учнів.  

   Розглядаючи питання формування методичної компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов головним показником її змісту слід 
вважати міжпредметну інтеграцію дисциплін на основі дотримання 
дидактичних принципів системності, послідовності, цілісності та 
поетапності. 

   Спостереження за навчальним процесом  у вищих закладах освіти, 
досвід роботи  свідчить про те, що формування професійно-педагогічної 
компетентності студентів здійснюється, в основному, на практичних заняттях 
з дисципліни «Шкільний курс англійської мови та методика її навчання». 

 Основним завданням цієї дисципліни є: 
- створити у студентів-бакалаврів належну теоретичну базу для 

розуміння закономірностей процесу формування іншомовної комунікативної 
компетентності учнів, взаємозв’язку  методики навчання іноземних мов з 
іншими науками; сформувати уявлення про професійну компетентність 
учителя іноземної мови, про систему навчання іноземної мови та мовленнєву 
діяльність і спілкування, систему вправ; сформувати уявлення про 
організацію та забезпечення процесу навчання англійської мови. 

- сформувати у студентів методичні навички, необхідні для 
формування мовних компетентностей учнів та розвитку їх мовленнєвих 
компетентностей; 

- сформувати методичні уміння, необхідні для плануванням 
фрагментів уроків з навчання мовного матеріалу, розвитку аудитивної 
компетентності, компетентності у діалогічному та монологічному мовленні, 
читанні та письмі; 

- розвивати у студентів інноваційне методичне мислення, яке 
допоможе при  побудові уроків, відборі сучасних стратегій та підходів до 
навчання, використанні сучасних засобів, проектуванні  навчально-
мовленнєвих ситуацій для реалізації спілкування [10]. 

   Досягнення цих завдань ускладнюється через скорочення термінів 
підготовки майбутнього учителя іноземної мови на рівні «бакалавра», 
зменшення кількості навчальних годин на вивчення дисципліни «Шкільний 
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курс англійської мови та методики її навчання». У цьому зв’язку виникає 
потреба у розробці технології, яка дозволяє ефективно використати 
потенціал практичних занять з англійської мови для методичної підготовки 
майбутніх учителів. 

   Інтеграція курсу методики навчання англійської мови і практики 
усного та писемного мовлення, практичної фонетики/граматики, 
країнознавства може базуватися на організованому спостереженні за 
діяльністю викладача, рефлексії із власного досвіду вивчення англійської 
мови. Таке поєднання навчальних дисциплін сприятиме ефективному 
формуванню методичної компетентності майбутнього учителя англійської 
мови. 

  При  формуванні методичної компетентності студентів  розрізняємо 
три етапи. 

   1.Пропедевтичний етап має на меті підготовку студентів до більш 
глибокого і детального  вивчення фахової методики. Він базується на 
механізмі сприйняття, розуміння та осмислення інформації, представленої 
викладачем на заняттях з практики усного та писемного мовлення, 
практичної фонетики/граматики або країнознавства. 

   На заняттях з практики усного та писемного мовлення студенти 
можуть спостерігати за тим, як викладач організовує усну комунікацію, 
створює доброзичливу атмосферу на занятті, мотивує студентів, які форми 
роботи використовує, як розташовані робочі місця і як це впливає на 
організацію групової комунікації. На  цих заняттях студенти знайомляться з 
основними стратегіями засвоєння лексичного матеріалу, способами 
формулювання навчально-мовленнєвих ситуацій для автоматизації дій з 
новими лексичними одиницями та організації усного мовлення. Студенти 
мають можливість усвідомити труднощі, які виникають у них при 
сприйманні аудіотекстів та продукуванні власних висловлювань. Викладач 
може запропонувати студентам  побудувати інтелект карту для 
систематизації лексичного матеріалу або денотатну карту для формулювання 
усного висловлювання. Самостійне укладання студентами словничків, 
тематичних списків лексики, словникових коментаріїв, понятійно-
семантичних списків слів, денотатних карт, індивідуальних опорних схем 
лексичних засобів полегшить студентам оволодіння лексичними засобами та 
ознайомить із  стратегіями систематизації лексичного матеріалу, які, у 
подальшому, можна використати у професійній діяльності.  Спостереження 
студентів  за організацією навчальної діяльності викладача, оволодіння 
стратегіями запам’ятовування навчального матеріалу  формує у них 
індивідуальний досвід вивчення іноземної мови та орієнтаційну основу для 
подальшого вивчення фахової методики. Саме власний досвід вивчення 
іноземної мови студента створює підґрунтя для формування індивідуального 
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стилю навчання у вигляді опорної навчально-інформаційної бази даних: 
«власна граматика», довідковий інструментарій (схеми, таблиці, опорні 
картки, коментарії), банк граматичних вправ і тестів, індивідуальні 
щоденники. 

  Розширення та засвоєння знань відіграє важливу роль при поліпшенні 
комунікативних умінь, що має місце у процесі створення викладачем 
реальних мовленнєвих ситуацій з метою реалізації різних функціональних 
цілей. 

    На заняттях з практичної фонетики студенти можуть виконувати ряд 
завдань: 

- проаналізувати, як викладач ураховує проблему інтерференції та 
трансференції при формуванні фонетичної компетентності; 

- простежити, які вправи використовуються при формуванні 
фонетичної компетентності; 

- проаналізувати, які вимоги ставить викладач до інтонаційного 
оформлення усних висловлювань; 

- простежити, які прийоми використовуються при формуванні 
слухо-вимовних/інтонаційних навичок; 

- проаналізувати, як викладач здійснює формування фонетичної 
компетентності на рівні автентичних діалогів/пісень/джазових 
наспівів/скоромовок/поезії; 

- простежити, як викладач оцінює рівень сформованості 
фонетичних навичок студентів і заповнити таблицю 

Традиційна шкала Словесна оцінка Інші види оцінювання 
   
- скласти банк методичних завдань для навчання фонетики; 
- підібрати вірші/ пісні/джазові наспіви/скоромовки для 

формування фонетичної компетентності та укласти буклет; 
- простежити, як викладач проводить фонетичне опрацювання 

автентичних матеріалів, пісень чи віршів; 
- проаналізувати, які засоби організації рефлексії переважають на 

заняттях з практичної фонетики: аудитивні чи візуальні, тактильні чи когнітивні; 
- простежити. як викладач здійснює рефлексію сформованості 

фонетичних навичок 
Відсутня Емоційна 

рефлексія 
Оцінка 
діяльності 

Оцінка 
результату 

Рефлексія 
викладача 

     
-  усвідомити свій тип мовця, знати його переваги та недоліки; 
- аналізувати фонетичний аспект свого мовлення та опрацьовувати 

фонетичні відхилення від норми. 



  

№ 11(11) 
   2022 
 

 

 

 
                  253 

 

Запропоновані завдання студенти виконують в індивідуальному 
режимі. 

  При засвоєнні дисципліни «Практична граматика» студенти 
сприймають, розпізнають та співвідносять  граматичні структури із 
значенням. Виконуючи граматичні вправи, вони усвідомлюють свій рівень 
володіння граматичною компетентністю та ознайомлюються з прийоми, які 
допомагають самостійно здобувати граматичні знання. На занятті студент 
спостерігає над тим, як викладач пояснює новий граматичний матеріал, які 
типи навчальної інформації використовуються для формування граматичної 
компетентності, аналізує труднощі засвоєння граматичних знань та 
самостійно підбирає і виконує тестові завдання чи вправи з метою 
автоматизації дій з новою структурою. Викладач  може запропонувати 
студентові сформувати правило-інструкцію у формі алгоритму, побудувати 
модель чи схему граматичної форми для кращого її усвідомлення, укласти 
таблицю, побудувати денотатну карту граматичних значень, метафоричних 
малюнків, вести власні записи із самостійним формулюванням правил і 
прикладів до них. Ознайомлення з різними типами навчальної інформації 
допомагає студентам в усвідомленні шляхів отримання нових знань, нових 
способів учіння, створенні «власної системи граматики». Це полегшить 
оволодіння студентами прийомами та способами подачі граматичного 
матеріалу учням. На практичних заняттях з методики навчання англійської 
мови студенти будуть готові робити методичний аналіз граматичних 
структур, аналізувати прийоми та способи формування граматичної 
компетентності, особливості пояснення граматичного матеріалу. 

   На практичних заняттях з країнознавства студентів слід 
ознайомлювати із ефективними способами  засвоєння лінгвокультури, 
мовних засобів, прийомів організації ситуацій спілкування. Об’єктами 
лінгвокультури є особливості менталітету, елементи культури, які 
представлено у традиціях, звичаях, поведінці, атрибутах способу життя. 
Джерелом цієї інформації слугує аутентичний текст, який репрезентує 
іншомовну культуру. Іншомовна культура відображається на лексичному 
рівні, тому студенти мають можливість підбирати формули мовленнєвого 
етикету, реалії, фразеологізми, прислів’я, безеквівалентну лексику, фонові 
слова, стійкі словосполучення та укладати: 

- власні словники-списки специфічних  лексичних одиниць; 
- списки мовленнєвих формул; 
- лінгвокраїнознавчі коментарії; 
- власні довідкові коментарії до прочитаного тексту у формі 

фактичної довідки, коментування контексту чи позиції автора. 
  Отриманий студентами досвід вивчення дисципліни «Країнознавство» 

сприятиме, у подальшому, розумінню мети процесу формування 
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лінгвосоціокультурної компетентності учнів, значення інтегрованого 
формування лінгвосоціокультурної компетентності і мовних/мовленнєвих 
компетентностей та правильному відбору засобів її формування. 

II. Основний етап формування методичної компетентності майбутніх 
учителів 

передбачає теоретичне оволодіння студентами знаннями з дисципліни 
«Шкільний курс англійської мови та її навчання», а також формування 
практичних умінь вирішення методичних задач уроку англійської мови.  

  На етапі теоретичного оволодіння методичними знаннями студенти 
повинні здобути уявлення про методику  навчання англійської мови як науку, 
її понятійний апарат, зв'язок з іншими науками, цілі та засоби навчання 
англійської мови, мовленнєву діяльність та спілкування, систему навчання, 
шляхи формування мовних/мовленнєвих компетентностей учнів, урок 
англійської мови, планування та організацію навчання на різних етапах. 

  Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити на заняттях із 
застосуванням  кейс технології. Кейс представляє собою набір навчальних 
матеріалів до конкретної теми. Викладач окреслює мету кейсу, подає 
короткий опис теоретичного матеріалу, формулює навчальну задачу, робить 
посилання на літературу, яку студент повинен самостійно опрацювати для 
вирішення поставленої задачі. Кейси можна представляти у друкованому або 
електронному варіантах. Матеріал кейсу призначено для самостійного 
опрацювання студентами.  

   На практичних заняттях студенти мають можливість обговорити з 
викладачем труднощі у вирішенні практичної задачі, представити власні 
способи її вирішення. З метою формування методичних умінь, умінь 
критично оцінювати інформацію викладач використовує прийоми 
інтерактивного навчання: метод «Прес», «займи позицію», «зміни позицію», 
дискусія, дебати. 

   Етап формування практичних умінь має на меті навчити студентів 
будувати фрагменти уроків та планувати урок англійської мови в цілому. 
Студенти повинні оволодіти методичними вміннями необхідними для 
формування в учнів мовних та мовленнєвих компетентностей. Для цього 
вони мають навчитися робити методичний аналіз труднощів засвоєння 
мовного матеріалу, видів мовленнєвої діяльності, аналізувати способи і 
прийоми їх навчання, планувати і проводити фрагменти уроків. Формування 
практичних умінь здійснюється на трьох рівнях.  

  На рецептивному рівні студенти ознайомлюються з системою вправ, 
які рекомендуються авторами діючих навчально-методичних комплексів, та 
представленими викладачем фрагментами уроків. Результатом цього рівня є 
вміння студента навести приклади вправ для автоматизації дій учнів з 
мовним матеріалом, навчання діалогічного та монологічного мовлення,  
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приклади правил, типів навчальної інформації, перед текстових і після 
текстових завдань, представити різницю між схемами, які слугують для 
навчання монологічного та діалогічного мовлення. Під керівництвом 
викладача студенти аналізують етапи, мету та прийоми конкретного 
фрагменту уроку, а також навчальний матеріал, який лежить в основі 
фрагменту уроку.  

  Розігрування, представлених викладачем фрагментів уроків, 
відбувається на репродуктивному рівні у формі ділової гри. Після презентації 
фрагменту уроку  студенти обговорюють труднощі, які виникали у процесі 
його проведення, формулюють методичні зауваження, модифікують його 
зміст, підбирають нові прийоми навчання. 

  Метою продуктивного рівня є розробка власних фрагментів уроку на 
основі матеріалу одного з діючих підручників англійської мови. Студенти 
готують необхідні наочні посібники, підбирають Інтернет матеріали, 
розробляють власні вправи, навчально-мовленнєві ситуації для спілкування. 
На практичному занятті студенти демонструють власні фрагменти уроку, 
виконуючи роль учителя. Інші студенти виконують роль учнів та експертів. 
Після демонстрації фрагментів уроків студенти обговорюють позитивні 
моменти і наголошують на труднощах та методичних огріхах.  

   III. Етап самоосвіти. Ріст методичної компетентності учителя 
англійської мови є безперервним процесом, який має місце при отриманні 
ступеня «магістра» та впродовж всієї професійної кар’єри. Учителі мають 
можливість приймати участь у підготовці та впровадженні проектів, у роботі 
«круглих столів», вебінарів, наукових конференціях, методичних семінарів з 
метою ознайомлення з новими технологіями навчання, обміну досвідом. 

  Висновки. Формування методичної компетентності майбутнього 
учителя англійської мови є актуальним в силу переорієнтації з 
накопичування знань, умінь та навичок на здатність  студента  практично 
діяти, застосовувати свій досвід у подальшій професійній діяльності. 
Методична компетентність є структурним компонентом професійної 
компетентності. Для забезпечення результативності процесу формування 
методичної компетентності слід використати потенціал практичних занять з 
англійської мови, країнознавства, практичної фонетики/граматики, а також 
правильно організувати вивчення дисципліни «Шкільний курс англійської 
мови та методика її навчання» у закладах вищої освіти. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 
СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ З ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація. Система підготовки професіоналів з інноваційної діяльності 
в Україні гостро потребує масштабних ефективних інновацій, які можуть 
допомогти досягти високоякісних результатів навчання з опорою на запити 
роботодавців, практиків, бізнесу. Зміни треба розпочинати з активізації 
інтеграції успішних міжнародних моделей навчання та створення умов у 
ЗВО, які заохочують та підтримують новаторів та підприємців у сфері освіти 
або фахівців у галузі освіти. Означені перетворення мають бути 
різноманітними,  систематичними, націленими  на зміну системи підготовки 
у вітчизняній  освіти. Доведено, що глибокі, багатогранні та всеосяжні 
інновації, як матеріальні, так і нематеріальні, здатні швидко генерувати 
ефекти, що масштабуються. Радикальне підвищення ефективності та якості 
теорії та практики викладання та навчання, а також ролі студента, викладача, 
спільноти, суспільства та культури суспільства мають бути у центрі уваги 
цих змін. Інші перспективні підходи мають бути спрямовані на покращення 
трудової етики та відносини студентів до навчання, формування фахових 
компетентностей, а також підвищення продуктивності навчання. З’ясовано, 
що підготовка професіонала з менеджменту інновацій, має ґрунтуватись на 
основи особистісно-соціального, компетентнісного, особистісно-
орієнтованого підходів. Комплекс принципів підготовки управлінських 
кадрів діяльності у сфері інновацій передбачає необхідність врахувати як і 
загальні особливості освітнього процесу у ЗВО, так і підходи до 
обґрунтування системи принципів підготовки майбутніх фахівців з 
менеджменту. Означена низка дидактичних принципів відтворює 
послідовність етапів готовності до управління інноваціями: від 
цілепокладання та формулювання завдань до реалізації діагностики та 
контролю результатів. У статті розкрито основні аспекти реорганізації та 
інноваційної діяльності у сфері освіти, основні принципи, компетентності, 
вектори гармонізації та вдосконалення підготовки професіоналів з 
інноваційної діяльності 
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HARMONIZATION AND IMPROVEMENT OF DOMESTIC 
SYSTEMS OF TRAINING INNOVATION PROFESSIONALS 

Abstract. The system of training innovation professionals in Ukraine is in 
dire need of extensive effective innovations, which can help achieve high-quality 
learning outcomes based on the needs of employers, practitioners, and businesses. 
The changes should be initiated by intensifying the integration of successful 
international learning models and creating an environment in higher education 
institutions that encourages and supports innovators and entrepreneurs in education 
or specialists in education. These changes should be diverse, systematic, and aimed 
at changing the system of training in domestic education. It is proven that deep, 
multi-faceted and comprehensive innovations, both tangible and intangible, are 
able to rapidly generate scalable effects. These changes should focus on radical 
improvement in the effectiveness and quality of teaching and learning theory and 
practice, as well as the role of student, teacher, community, society, and culture of 
society. Other promising approaches should be aimed at improving work ethics 
and students' attitude to learning, developing professional competencies, and 
improving learning productivity. It is found that training of professional in 
innovation management should be based on personal and social, competence-
based, and person-centered approaches. The set of principles for training 
innovation management specialists implies the need to take into account both 
general features of educational process in higher education institutions, and 
approaches to substantiating the system of principles for training future 
management specialists. The said set of didactic principles reproduces the 
sequence of stages of readiness for innovation management: from goal setting and 
task formulation to the diagnostics implementation and result monitoring. The 
article reveals the main aspects of reorganization and innovation activities in 
education, basic principles, competencies, vectors of harmonization and 
improvement of training of innovation professionals. 

Keywords: harmonization and improvement of training, professionals, 
innovation activity, innovation, competencies, principles, readiness for 
professional activity. 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції до світової спільноти, 
кардинальної зміни ролі України в світовому політичному та освітянському 
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просторі,  в умовах важких часів військового стану питання розвитку 
системи професійної підготовки до управління інноваційною діяльністю та 
підвищення її ефективності є вельми актуальним та вирішальним. Сучасні 
стратегії інноваційної модернізації залежать від управлінського потенціалу, в 
основі якого лежать людський, організаційний та інформаційний капітал, 
який прямо залежить від підготовки управлінських кадрів. Водночас 
результативність підприємницької, виробничої, сервісної тощо діяльності 
передусім визначається кількістю і якістю впроваджуваних інновацій. 

Рівень викликів динаміки та інтенсивності світових соціально-
економічних процесів є дуже високим, однак система підготовки фахівців у 
сфері управління інноваціями, що діє в Україні, потребує кардинального 
оновлення в світлі сучасних соціально-економічних глобальних процесів. 
Імперативи, моделі, методи та технології практики підготовки кадрів з 
управління інноваціями вимагають суттєвого оновлення та співвіднесення з 
провідною загальносвітовою практикою, практикою країн які живуть в стані 
перманентних бойових дій.  

У зв’язку з цим першочерговим завданням постає детальне вивчення 
питань вдосконалення підготовки управлінських кадрів для сфери розробки 
та впровадження інновацій взагалі та до процесів інноватики в конкретних 
сферах виробництва зокрема. Необхідна відповідна система підготовки 
професіоналів-управителів з розгалуженими компетенціями у сфері 
інновацій. Це звертає увагу на менеджмент освітніх систем у сфері 
підготовки спеціалістів з управління інноваціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософські концепції 
інноваційного розвитку освіти досліджували такі вчені, як В. Андрущенко, 
Р. Вернидуб, В. Воронкова, В. Гайденко, І. Зязюн, А. Кравченко, О. Кивлюк, 
В. Кушерець, В. Луговий, В. Лутай, В. Муляр, І. Немчинов, Г. Нестеренко, 
Н. Ничкало, В. Огнев’юк, Л. Панченко, М. Романенко, І. Предборська, 
В. Савєльєв, С. Терепищий та ін.  

Пошуком орієнтирів модернізації сучасної освіти у відповідь на 
потребу набуття нею інноваційного статусу, а також аналізом соціально-
філософських та етичних проблем утвердження інновацій займались 
Т. Андрущенко, В. Бакіров, І. Бех, Т. Вагнер, Г. Васянович, В. Вашкевич, 
Т. Жижко, С. Клепко, В. Кремень, С. Кримський, В. Кривцов, С. Куцепал, 
О. Пруднікова, Т. Розова, П. Саух, Д. Свириденко, Г. Цвєткова та ін. 
Проблематику освітньої інноватики в сучасних соціальних контекстах 
розглядали К. Ангеловські, О. Киричук, М. Кларін, В. Лазарєв, В. Ляудис, 
В. Покась, С. Топузов та ін. Інновації в педагогіці професійної освіти вивчали 
А. Виноградов, Л. Красюк, Н. Кузьміна, А. Найн, Р. Уокер.  Разом з тим 
новітні реалії сьогодення в яких опинилася Україна, потребують креативного 
ставлення до управлінської підготовки в умовах війни. 
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Мета статті - розкрити основні принципи, компетентності, методи 
гармонізації та вдосконалення підготовки професіоналів з інноваційної 
діяльності 

Теоретичні основи дослідження становлять праці,  що піднімають 
питання економічної та управлінської освіти, здатності до інновацій у 
професійній діяльності та соціальному житті досліджують А. Бура, 
В. Базилевич, К. Беркита, Дж. Бішоп, М. Вачевський, В. Воронкова, 
Е. Герасимова, Т. Захарова, А. Лігоцький, О. Лукомська, М. Майлс, 
І. Мариніч, М. Мейсельс, Г. Товканець, К. Хейланд та ін. Закономірності 
управління навчальними закладами в умовах їх інноваційного розвитку 
досліджували В. Бондар, Л. Даниленко, В. Звєрєва, Г. Єльникова, Л. Калініна, 
Л. Карамушка, В. Маслов, М. О’Брайєн, М. Поташник, В. Стюарт, 
С. Третьяков, Р. Хейвлок.  

Розробкою та впровадження освітніх технологій, педагогічних 
технологій навчання й виховання в цілому розглядали В. Боголюбов, 
М. Горчакова-Сибірська, В. Гузєєв, Т. Назарова, А. Нісімчук, А. Савельєв, 
Г. Селевко, В. Сластьонін, І. Смолюк та ін. Безпосередньо інноваційні 
технології навчання у вищих навчальних закладах різного рівня вивчали 
В. Беспалько, В. Бондар, Г. Бордовський, О. Гаврилюк, О. Долженко, 
М. Кларін, Ч. Лідбітер, О. Коваленко, А. Слободянюк. Результати 
соціологічного вивчення аспектів інноваційної діяльності студентства 
репрезентовані в роботах В. Арбєніної, В. Бакірова, О. Балакірєвої, 
Є. Головахи, С. Оксамитної, Н. Побєди, Л. Сокурянської,  О. Якуби, 
О. Яременка та ін. 

Виклад основного матеріалу. Результати дослідження. Упродовж 
існування людства було теоретично обґрунтовано і впроваджено у практику 
значну кількість різноманітних підходів та принципових схем до управління 
освітніми системами. На сутність та специфіку цих підходів багато в чому 
здійснили вплив характер відносин у суспільстві, пануюча ідеологія, моделі 
економіки тощо. 

В умовах сьогодення розвиток вітчизняної та світової освіти 
орієнтований передусім на гуманізацію стосунків, що визначається 
актуальним соціальним замовленням. Це спрямовує науковців на розробку 
нової управлінської парадигми, що буде ґрунтуватись на суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії керівників та керованих ними систем. 

Педагогічний менеджмент 80-90-х років минулого століття 
запропонував у традиційні підходи до управління навчальними закладами 
ідеї переосмислення управління в освітніх системах як явища та вироблення 
спеціальної теорії освітнього менеджменту орієнтованої на досягнення 
позитивних зрушень у керованій системі. 

Сьогодні беззаперечне підтвердження прямого зв’язку між управлінням 
та ефективністю діяльності керованої системи вже не потребує доведень. 
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Управління – це діяльність, спрямована на вироблення, прийняття та 
реалізацію управлінських рішень, планування, організацію, мотивацію, 
контроль діяльності об’єкту управління (конкретно освітньої системи) 
відповідно до поставленої мети, а також збір та аналіз інформації. Усі ці 
компоненти є вирішальним чинником успішного та ефективного 
функціонування освітніх систем різного масштабу і рівня. 

Теорія управління протягом ХХ – початку ХХІ ст. постійно 
збагачується та ускладняється і, відповідно, такі ж масштабні багатоаспектні 
зміни зачіпають і підготовку професіоналів (менеджерів) з інноваційної 
діяльності. Цей розвиток тісно пов’язаний з розвитком суспільних відносин у 
різних сферах (виробничій, економічній, культурній, сфері освіти тощо), 
здобутками соціогуманітарних наук, загостренням та подоланням кризових 
станів у різних сферах суспільного життя. 

Усі аспекти сучасного управління соціальними процесами та 
системами осмислюються на основі гуманістичного підходу та базуються на 
положеннях, виведених із гуманістичної теорії особистості: 

− незалежність є необхідною умовою існування людини, оскільки 
кожна людина є вільною; 

− кожна людина є біосоціальною істотою, яка завжди постає окремою 
унікальною системою; 

− розвиток є природне та невідчужуване прагнення людини, а її 
індивідуальні особливості та якості ніколи не можуть бути визначені і 
охарактеризовані вичерпно; 

− важливим джерелом інформації для людини завжди є суб’єктивний 
досвід; 

-задоволення потреб завжди визначає існування людини, причому 
відбуватись воно має в певному порядку необхідності [1]. 

Так, передусім освіта професіоналів з інновацій має бути співвіднесена 
з цими базовими підґрунтями задля подолань тенденцій деперсоналізації та 
підкорення людини як ресурсу та інтелектуального капіталу інтересам 
техногенного розвитку суспільства. 

Інноваційний менеджмент – це передусім «менеджмент змін». 
До його особливостей, що визначають зміст освіти за фахом 

менеджменту інновацій, належать: 
− позитивне сприйняття нового та змін; 
− новизна виконуваних робіт; 
− принципова невизначеність кінцевих результатів роботи, підвищена 

ризиковість діяльності взагалі та витрат ресурсів зокрема; 
− підвищена складність визначення параметрів роботи, процесів та 

осіб, які залучені до інноваційного процесу, а саме: опис зовнішнього 
середовища організації праці, технології оцінки результатів тощо; 
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− значний вплив чинників, що порушують стабілізацію та можуть 
бути подолані за рахунок високої адаптивності управління, що дозволяє 
враховувати різноманітні, зокрема й не передбачувані наперед ситуації; 

− постійне очікування нових ідей, результатів, шляхів розв’язання 
проблем, аспектів конкуренції, споживачів послуг тощо; 

− принципова можливість досягнення освітнім закладом більш 
високих результатів, аніж в умовах постійної стабільності; 

− підвищена можливість актуалізації та реалізації учасниками 
інноваційного процесу потреб вищого рівня через високий творчий потенціал 
діяльності; 

− запит на постійне підвищення рівня професіоналізму та 
компетентності учасників інноваційних процесів як керівної ланки, так і 
виконавчої; 

− розширення переліку вимог до індивідуально-особистісних якостей 
учасників процесу інноваційної діяльності; 

− зростання частоти кадрових ротацій та перестановок, підвищення 
плинності кадрів [2]. 

Усе це вимагає передусім ґрунтовних знань за певною сферою, у якій 
провадить інновації організація. Так, в організації освіти управлінських 
кадрів у сфері інновацій сьогодні має проявлятись тенденція пізньої 
професійної підготовки в основному на її післядипломному етапі [3]. 

Підготовка професіонала з менеджменту інновацій, що має 
ґрунтуватись на основи особистісно-соціального, компетентнісного, 
особистісно-орієнтованого підходів, у сучасній практиці реалізується 
неповно. Теоретико-прикладні дослідження, що порушують питання 
поетапної підготовки управителя з інновацій, впродовж усієї професійної 
кар’єри з урахуванням запитів середовища також є неповними та 
недостатніми. 

Протиріччя та провідні тенденції суспільного розвитку в умовах 
модернізації освіти та ринкових економічних відносин характеризуються 
тим, що дослідження проблем поетапної професійної підготовки менеджера з 
інновацій стають закономірно необхідними. Передусім необхідним є 
розкриття означеної проблематики з точки зору засад концентричного 
формування соціально й особистісно значущих компетентностей та 
забезпечення безперервності освіти менеджера з інновацій. 

Це виявляється в наявності гострих суперечностей соціогуманітарного, 
загальнопедагогічного та дидактичного, теоретичного та змістовного, 
організаційного та технологічного характеру, а саме: 

− суперечність між прискоренням розвитку антропоцентричного 
суспільства, формуванням інтелектуального формату економіки і 
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відповідного ринку освітніх послуг та недосконалим, занадто 
універсалізованим підходом до підготовки управлінського персоналу з 
розробки та впровадження інновацій; 

− суперечність між об’єктивною потребою у менеджерах з інновацій 
високої кваліфікації, готових та мотивованих до особистісного саморозвитку 
та інтеграції до європейського простору, та незадовільним станом 
вітчизняної підготовки професіоналів з управління, що пов’язаний з 
домінуванням переважно предметної спрямованості в системі підвищення 
кваліфікації; ця суперечність визначає нездатність менеджерів з інновацій 
оперативно сприймати запити ринку та реагувати на них, а також освоювати 
стабільні конкурентні стратегії розвитку та модернізації; 

− суперечність між тенденціями нагромадження знань, створення 
наукових шкіл, інтеграції кон’юнктур бізнесу і освіти, що здобули світового 
глобального масштабу, та несформованістю науково обґрунтованої системи 
та поетапного цілісного процесу професійного підготовки у сфері управління 
інноваціями у вітчизняних реаліях; 

− суперечність між звичкою сприйняття когнітивно-маніпулятивного 
контексту управління інноваціями в суб’єкт-об’єктній парадигмі директивної 
управлінської діяльності та інноваційним підходом до розуміння сутності 
самого управлінського процесу в контексті індивідуально-креативної 
суб’єкт-суб’єктної гуманістичної парадигми, що висвітлює доцільну 
взаємодію в межах інноваційного менеджменту; 

− суперечність між універсальним характером підготовки 
управлінського персоналу, його вдосконалення з урахуванням необхідності 
інтуїтивного пошуку, несистемного накопичення досвіду лідерської 
поведінки та організаторських якостей та потребою у спеціальних знаннях та 
вміннях щодо змістовних, організаційних та технологічних аспектів 
підготовки менеджера з інноваційної діяльності, концентричного 
цілеспрямованого відбору знань, які дозволяють інакше поглянути на 
системність комплексу професійних компетентностей та вибудувати 
відносини зі споживачами на основі максимального врахування актуальних 
індивідуальних і суспільних потреб; 

− суперечність між високим рівнем опрацювання у системі 
національної освіти ступеневого підходу та недостатньою розробкою 
теоретичних та практичних основ безперервної спеціальної фахової освіти у 
сфері управління інноваціями за рахунок підвищення професіоналізму 
впродовж всього трудового життя [2]. 

Вирішення цих суперечностей має бути спрямоване на формування 
підготовки менеджерів з інновацій належного спектра компетенцій, готових 
до виконання своїх функцій. Менеджер з інновацій – це фахівець, який 
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професійно займається управлінням у визначеній сфері функціонування 
процесу розробки та впровадження інновацій і є суб’єктом цього процесу. 

У сучасних умовах, коли науково-технічний прогрес не тільки 
прискорюється, а й суттєво змінює свій формат, роль менеджерів-
управителів у сфері інноваційної діяльності постійно зростає. При цьому в 
центрі уваги опиняються здібності менеджерів-інноваторів, їх кваліфікація та 
професійні вміння, що визначають стратегічний розвиток компаній. Це 
неодноразово отримувало біографічне підтвердження в життєвому шляху 
таких видатних  керівників, як Г. Форд, А. Моріта, Л. Якокка, С. Джобс та 
інших. 

Професійна діяльність менеджерів з інновацій має у вищому ступені 
творчий характер, вимагає розгалужених знань із різних сфер та схильності 
до аналітичної діяльності, здатності концентруватися в певний проміжок 
часу на чітко визначених проблемах. З огляду на те, що основним предметом 
праці управителя з інновацій все ж є інформація як науково-технічна, так і 
управлінська, то обов’язковою умовою ефективної підготовки такого 
професіонала є осягнення сучасних наукових підходів щодо технологій 
інформаційного аналізу, пошуку, оцінки, переробки й подання інформації, а 
також морально-етичних, екологічних, соціальних та ін. аспектів діяльності з 
розробки та впровадження інновацій. 

Так, менеджери з інновацій мають володіти підготовкою у галузі 
загальної теорії управління, основ сучасної макро- та мікроекономіки, теорії 
прийняття управлінських рішень, економіко-математичних методів 
моделювання економічних процесів, теорії комунікацій та теорії конфліктів. 
Також, такі фахівці мають володіти знаннями та вміннями щодо питань 
технологій інноваційних процесів, теоретичних та практичних аспектів 
розробки та реалізації інновацій, аналізу їх впливу на стан розвитку як 
підприємства, так і суспільства в цілому. Це потребує від професіонала з 
інноваційної діяльності готовності до високої відповідальності.  

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що відомі в Україні 
системи підготовки та навчання менеджерів з інновацій не відповідають 
запитам розвитку сучасного суспільства та потребам сучасної людини як 
професіонала. Виокремлені суперечності в системі підготовки менеджерів з 
інновацій мають бути подолані, професійна підготовка має бути максимально 
наближена до закордонного зразка, процес навчання менеджерів з інноваційної 
діяльності має переважно зміститись в умови конкретного виробництва, а їх 
навчання та професійна підготовка - набути безперервного характеру. 

Провідна практика світових виробничих підприємств, 
конкурентоспроможність яких спирається на інновації, дозволяє 
сформулювати загальне коло завдань менеджера з інновацій, що має бути 
враховано при плануванні змісту освіти. Це: 
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− формування та підтримка інноваційного клімату на підприємстві; 
− заохочення творчого мислення та активності співробітників; 
− створення і розвиток гнучких організаційних структур; 
− комплексна робота з обраними сегментами ринку для інноваційного 

продукту; 
− адаптація виробництва та організація просування інноваційного 

продукту; 
− гарантування результативності та економічності інноваційних 

процесів [1]. 
Отже, менеджер має бути спроможним визначати сфери застосування 

науково-технічних розробок та ідей, оцінювати їх комерційний потенціал, 
формувати стратегію і тактику захисту інтелектуального продукту тощо. 

Професіонал з інноваційної діяльності належать до креативних 
менеджерів, тобто менеджерів дослідницького типу. Їхня особливість – це 
посилена увага до дослідницького підходу до вирішення всіх проблем. У них 
має бути вироблене проблемне бачення світу, здібність розпізнавати 
проблеми або сигнали ускладнень там, де для інших усе здається зрозумілим 
і визначеним, уміння превентивно визначати проблеми. 

Освіта менеджерів з інновацій має бути спрямована на формування 
таких компетенцій: 

− здатність сприймати, розуміти і використовувати погляди, які 
відрізняються від особистих або протилежні їм, тобто антиномічність;  

− прагнення бути ініціатором, робити перспективні висновки в умовах 
дефіциту інформації;  

− здатність до імітації функцій різних членів колективу, інноваційність 
мислення, здатність вийти за межі традиційного;  

− здатність адаптуватись до змін умов діяльності, до вирішення нових 
завдань [2]. 

Система підготовки менеджерів з інноваційної діяльності має широко 
охоплювати сфери її нормативно-правового регулювання та ролі держави в 
ній, чого наразі зміст освіти не демонструє. Так, менеджер з інноваційної 
діяльності має розглядати створення сприятливого середовища для суб’єктів 
інноваційної діяльності та трансферу технологій як провідне завдання 
державних інститутів. 

Це завдання деталізується через низку заходів: 
− поліпшення правових умов інноваційної діяльності та трансферу 

технологій;  
− розвиток інноваційної інфраструктури з метою надання допомоги 

науковцям, винахідникам та підприємствам на всьому ланцюжку інноваційної 
діяльності: науково-технічна розробка – інновація – виробництво;  
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− сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та 
передачі технологій підприємствам для виробництва конкурентоспроможної 
продукції;  

− розробка та запровадження ефективних механізмів державної 
підтримки та залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних 
проектів. 

Менеджер з інновацій має розуміти специфіку і важливість взаємодії з 
державними інститутами, вміти її реалізовувати та бути готовим до такої 
роботи. Тож, у змісті підготовки менеджерів з інновацій окрім залучення до 
діяльності виробничих підприємств та бізнес-структур, має передбачатись 
глибоке ознайомлення з діяльністю апарату державного управління у сфері 
інноваційно-технологічного розвитку.  

Без обізнаності щодо особливостей, змісту, проблем та перепон 
реалізації цих аспектів державного управління, без уміння взаємодіяти з 
державними інститутами менеджера з інноваційної діяльності не можна 
вважати підготовленим до ефективної роботи. Тож, до змісту освіти має бути 
залучений цілий сегмент практичної підготовки щодо взаємодії з органами 
державної влади у сфері інновацій. 

Так, освітній  процес має спиратись на комплексне концептуальне 
визначення мети, завдань, змісту, форм, методів та результатів підготовки 
менеджерів з інноваційної діяльності. Тут основою формування концепції 
мають постати вимоги до майбутнього рівня професіоналізму і спектра 
функцій менеджера [4]. 

Так, В. Буренко зазначає, що дидактичний фон принципів навчання 
завжди відштовхується від уявлення про майбутні компетенції фахівця, 
проте при цьому певна частина цих принципів є неявною, тобто їх 
неможливо відстежити та реалізувати в конкретній прикладній ситуації [5]. 

Отже, принципи підготовки менеджерів з інновацій будуть визначатись 
не тільки загальнопедагогічними аспектами та закономірностями, а й 
психологічними, соціальними, гносеологічними, економічними, 
управлінськими тощо. Це і визначає, що при формуванні концептуального 
підходу до підготовки майбутніх управителів з інновацій значна увага має 
бути приділена положенням та здобуткам управлінської науки, основам 
теорії пізнання, педагогічним основам засвоєння знань тощо. 

Комплекс принципів підготовки управлінських кадрів діяльності у 
сфері інновацій передбачає необхідність врахувати як і загальні особливості 
освітнього процесу у ЗВО, так і підходи до обґрунтування системи 
принципів підготовки майбутніх фахівців з менеджменту. Тож, із усіх 
загальних принципів навчання необхідно звертати увагу на найважливіші для 
підготовки студентів в сфері управління інноваціями, тобто на конкретні 
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правила та рекомендації щодо формування їх майбутніх компетенцій. 
Означена низка дидактичних принципів відтворює послідовність етапів 
готовності до управління інноваціями: від цілепокладання та формулювання 
завдань до реалізації діагностики та контролю результатів [6]. 

Базис навчальної підготовки майбутніх менеджерів до різних видів 
професійної діяльності, зокрема до діяльності у сфері інновацій, щодо 
вивчення загальних дисциплін та дисциплін професійного спрямування має 
спиратись на такі дидактичні принципи: 

1) принцип науковості навчання, тобто відповідність між змістом 
навчальних програм та рівнем сучасних знань у сфері інновацій; 

2) принцип соціальної зумовленості навчання, тобто відповідність 
рівня підготовки та її результатів актуальним суспільним запитам; 

3) принцип прикладної орієнтації, тобто спрямованість характеру 
навчальної програми на практичне застосування, її зв’язок з досвідом сфери 
управління, практичного застосування інноваційних технологій, що має 
призвести до синтезу теоретичних знань та прикладних навичок; 

4) принцип системної організації та послідовної реалізації програм 
навчання, тобто наступність процесу здобуття компетенцій у сфері 
управління інноваціями, логічне виокремлення внутрішньопредметних та 
міжпредметних методичних зв’язків; 

5) принцип усвідомленої активної підготовки, тобто створення таких 
умов навчання, які б уможливили усвідомлення майбутніми фахівцями цілей 
та завдань інноваційної діяльності через активне оволодіння практичними 
навичками; 

6) принцип диференціації та індивідуального підходу до навчання, 
тобто вимога врахування всіх індивідуальних особливостей студентів, 
забезпечення доступності навчання, диференційоване застосування різних 
форм і підходів до організації навчального процесу. 

Отже, систематизовані принципи мають закласти основу для 
формування у студентів знань щодо сутності інноваційного процесу, змісту 
та завдань діяльності з розробки та впровадження інновацій. Результатом 
застосування цих принципів має постати професійна готовність фахівця 
ідентифікувати суб’єктів інноваційної діяльності, налагоджувати з ними 
взаємодію, залучати їх до діяльності підприємства, мотивувати їх, 
організовувати роботу працівників, що впроваджують інноваційні розробки 
та проекти тощо [6]. 

Організація навчання менеджерів з інноваційної діяльності відповідно 
до означених принципів забезпечить готовність фахівця до виконання 
найбільш різнопланових завдань: 
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− здійснення комплексних маркетингових досліджень ринку щодо 
потреб споживачів у нових продуктах чи послугах, матеріалах, технологіях 
тощо; 

− реалізація попереднього розрахунку обсягів потреб в інноваційному 
продукті; 

− пошук, створення та аналіз інноваційних ідей, які можуть 
задовольнити реально існуючі потреби населення; 

− формування проектів і розробка проектної документації щодо 
впровадження інноваційної ідеї (бізнес-планів, маркетингових підходів 
тощо); 

− аналіз середовища щодо виявлення підприємств, потенційно 
перспективних для впровадження тих чи інших інновацій; 

− організація спільної діяльності з підприємствами-партнерами щодо 
роботи з новими технологіями та випуском нової продукції; 

− підбір інших контрагентів (постачальників матеріалів, послуг, 
субпідрядників, аутсорсингових компаній тощо) для роботи з розробки і 
впровадження інновацій. 

Варто окремо наголосити на важливості формування у такого фахівця 
готовності до роботи з ризиками, адже будь-яка інновація передбачає 
підвищену потенційну можливість нерентабельності і втрати 
капіталовкладень. Менеджер з інновацій має розуміти специфіку прийняття 
рішень в умовах ризику та мати навички не лише для організації 
виробництва нової продукції, але й для захисту проекту від ризиків, 
складання переліку подій і умов, при настанні яких проект краще згорнути. 

Бізнес-орієнтація освітніх програм може виникати переважно на рівні 
короткострокового навчання (програм з підвищення кваліфікації), проте 
лише за наявності стратегічної потреби бізнесу (підприємства) або галузі 
національної економіки, представленої провідними компаніями, у фахівцях з 
інноваційної діяльності певного рівня та кількості. Такий цільовий спосіб 
організації навчання, за умов якого ЗВО працює в межах договорів з 
підприємствами та орієнтований на підготовку фахівців для визначених 
галузей та організацій, у вітчизняному освітньому просторі майже відсутній. 

У цьому випадку цільовий характер підготовки має забезпечуватись 
тим, що вже на першому етапі навчання виділяються ключові проблеми і 
розробляється програма цільової підготовки спільно з керівництвом 
підприємства. До цієї програми залучено розділи та технології, необхідні для 
практичного вирішення ключових проблем з інноваційного розвитку саме 
цього підприємства або галузі. Далі в межах навчальних занять слухачі 
отримують знання про досвід та технології, проходять тренінгові програми 
та ділові ігри з набуття навичок використання цих технологій (переважно 
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командних, групових) для вирішення проблем з інноваційного розвитку 
конкретного підприємства, отримують тривалі (кілька тижнів) практичні 
завдання для роботи в команді у виробничих умовах. Цільова аудиторія у 
такого навчання ширше, оскільки доповнюється тими, хто вже працює. 
Проте дисципліни навчальної програми подібні: теоретична частина 
складається з курсів економічної теорії, сучасних технологій менеджменту, 
маркетингу, фінансів, управління людськими ресурсами. Спеціалізовані 
курси спрямовані на вивчення інноваційних аспектів менеджменту, 
маркетингу, фінансів, економіки інноваційної організації, стратегічного 
управління, управління персоналом, інформаційних технологій в управлінні 
тощо. 

Варто також відзначити, що на розробку індивідуального 
дослідницького завдання виділяється також замало часу: від 10% до 20%. У 
поєднанні з фактом того, що інтеграція теоретичного матеріалу та 
виконуваного дослідження мала, цей показник системи підготовки фахівців з 
управління інноваціями є вкрай незадовільним і потребує значних коректив. 
Зрозуміло, що основна частина при розробці кваліфікаційного проекту є 
самостійною роботою, однак розділення освітньої та дослідницької частин 
навчання в жодному разі не дозволяє забезпечити принцип проективного 
навчання, який має бути вихідним для підготовки професіоналів з інновацій. 
Відсутність цього принципу як імперативу навчання фахівців з інновацій 
гальмуватиме відтворення інноваційного знання. 

Окрім того, варто зауважити з приводу форм навчання, що 
необхідність освоювати програму навчання паралельно з основним видом 
діяльності порушить умови для конструювання професійної ідентичності 
особистості, оскільки ланцюг «знання – вміння – навичка – досвід» буде 
порушуватись. У такому сенсі модель навчання з відривом від роботи 
протягом певного періоду буде більш перспективною. 

Координувати діяльність людей з розробки проектів для сторонньої 
організацій є більш складним, якісно пропрацювати інноваційний проект для 
новачка – процес дуже трудомісткий, тому в моделі навчання фахівців з 
інновацій вкрай важливим компонентом має бути інститут наставництва. 

 Сучасні реалії української освіти свідчать про те, що держава, уряд 
серйозно підходять до перебудови вищої освіти, підготовки кадрів. Так, у 
проєкті «План відновлення. Освіта і наука» чітко визначено політику 
відновлення та розвитку сфер освіти, науки та інновацій у післявоєнний час, 
яка буде спрямована на підвищення якості та доступності освіти, розвитку 
науки, синхронізації їх з освітнім та дослідницьким простором 
Європейського Союзу шляхом реалізації стратегічних цілей за наступними 
пріоритетними напрямами: 
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○ Перехід на 3-річний бакалаврат та 2-річну магістратуру сприятиме 
зменшенню середнього віку виходу на ринок праці фахівців з вищою 
освітою. 

○ Об’єднання університетів в потужні регіональні центри вищої освіти 
підвищить інституційну спроможність закладів вищої освіти та можливості 
проведення наукових досліджень світового рівня. 

○ Корпоратизація і можлива подальша точкова приватизація 
університетів для створення можливостей залучення приватних інвестицій до 
сфери вищої освіти і, як результат, забезпечити її ефективний розвиток. 

○ Створення механізму ендавмент-фондів для закладів освіти з метою 
підвищення фінансової спроможності та можливостей для розвитку ЗВО, у 
тому числі завдяки посиленню зв'язків з випускниками та індустрією. 

○ Зміна системи управління і надання фінансової автономії для 
створення умов ефективного розвитку університетів завдяки 

можливості розпоряджатися коштами та визначати власний шлях 
підвищення якості вищої освіти. 

○ Встановлення реальної вартості навчання у ЗВО для надання якісних 
освітніх послуг із запровадженням підтримки у вигляді безвідсоткових 
кредитів на навчання (запуск кредитування для здобувачів освіти 
контрактної форми навчання, як реакція на виклик війни) [7]. 

Професійна програма  підготовки професіоналів з інноваційної 
діяльності має бути значно більш прикладною. Її структура має передбачати 
у вищій мірі залучення до практики, інтеграцію у конкретні виробництва, 
інтерактивне навчання. Це дозволить підготувати професіонала, 
орієнтованого на комплексне управління інноваційною діяльністю 
підприємства, здатного навчати та практично підготувати інших 
співробітників. Для цього необхідна орієнтація на сучасні наукові 
дослідження в галузі інновацій, врахування специфіки роботи зазначеної 
галузі; базування на проектних та апробованих практичних результатах з 
урахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання та 
впровадження, орієнтування на актуальні спеціалізації, у межах яких 
можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

Навчання має бути студентоцентрованим та проблемно-орієнтованим, 
спонукати до ініціативного самонавчання. Лекційні заняття мають набувати 
інтерактивного науково-пізнавального характеру. Практичні заняття мають 
бути проведені в малих групах з поширеним застосуванням кейс-методів, 
ситуаційних завдань, ділових ігор, підготовки презентацій з використанням 
сучасних професійних програмних засобів. Навчально-методичне 
забезпечення і консультування самостійної роботи має здійснюватися 
дистанційно через модульне середовище освітнього процесу. 
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У цьому плані цікавим є точка зору американського дослідника 
Serdyukov P., який вважає, що основними аспектами реорганізації та 
інноваційної діяльності у сфері освіти є: 

-особистісно-орієнтований підхід; 
-конкретна структура та організація курсу та його змісту для 

послідовного, «цілісного» студентського досвіду; 
-ефективне подання контенту в різних форматах та модальностях; 
-негайне застосування нових знань в автентичних ситуаціях у класі та 

реальному житті, отримання практичних результатів курсу; 
-ітеративний процес побудови знань та розвитку навичок [8]; 
-ситуативне навчання [9]. використовує життєві ситуації як основу 

навчальної діяльності та, особливо, розвитку професійної компетентності; 
-постійне активне спілкування, співробітництво та співробітництво 

студентів у різних видах діяльності у малих та великих групах; 
-високий рівень внутрішньої мотивації, що розвивається та постійно 

підтримується за рахунок емоційної залученості кожного студента до 
колективної роботи та навчального процесу; 

-наводить на роздуми, що підтримує та ефективний стиль викладання, 
що включає постійну участь в аудиторії; негайний, об'єктивний і 
стимулюючий зворотний зв'язок; постійна підтримка студентів; 

- системне використання ІТ на парах та домашньому завданні як для 
засвоєння матеріалу та розвитку навичок, для спілкування та 
співробітництва, так і для підтримки високого рівня когнітивного, фізичного 
та емоційного стану учнів; 

- застосування сугестивних технік, таких як релаксація, ритуальна 
структура занять у класі, позитивна обстановка, емоційна залученість та 
музика; а також поєднання інтенсивної роботи та повного розслаблення» 
[10].  

На нашу думку є дуже важливим залучення до процесу навчання 
провідних інформаційних технологій задля прискорення та оптимізації 
організаційної роботи, обміну даними, доступу до інформації, забезпечення 
комунікації та взаємодії тощо вимагає підготовка таких фахівців: керівників 
підприємств з питань інноваційного розвитку, менеджерів персоналу у сфері 
інноваційної діяльності, керівників інноваційних проектів та програм, 
фахівців з логістичного забезпечення впровадження інновацій, фахівців з 
комерціалізації та просування інновацій, фахівців зі стандартизації та 
сертифікації, управління якістю нового продукту, фахівців з ринкової 
аналітики та подібних. 

Питання компетенцій індивідуально-психологічного характеру є 
окремо важливим для розгляду, оскільки часто не враховуються. При 
дослідженні проблем підготовки фахівців з інноватики першопочатково 
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розглядаються питання професійних компетенцій, орієнтації в технологіях, 
стратегічного мислення, орієнтованості у ринках тощо. Питання 
психологічної готовності особистості до роботи в умовах перманентно 
мінливого середовища інноватики на сучасних ринках майже не 
порушується, хоч можна впевнено заявляти, що це має бути невід’ємним 
компонентом моделі підготовки фахівців з інновацій. За словами відомого 
болгарського вченого Георгія Лозанова (1988), навчання - це питання 
відносини, а не здібностей. Саме тут криється найбільший потенціал для 
покращення освіти. Як пише відомий когнітивіст Деніел Віллінгем, «[...] 
освіта робить розум краще, а знання розуму може поліпшити                        
освіту» [10,165]. Таким чином, найважливіша мета має полягати не так у 
вивченні STEM, як у вихованні новаторських людей у  зростанні їх 
самостійності, самоефективності та розвитку підприємницького мислення чи 
Щоб допомогти розвинути нові навички виживання, ефективне спілкування 
та навички критичного мислення, а також виховати допитливих, творчих, 
критично мислячих, незалежних та самостійних підприємців, ми маємо 
змінити методи нашої шкільної системи та способи підготовки наших 
вчителів. Можливо, варто розширити термін «готовність до кар'єри», що 
широко використовується, на «готовність до життя» [10].  

Належно підготовані менеджери у сфері інноваційної діяльності мають 
характеризуватись такими компетенціями:  

− знаннями і вміннями щодо системного аналізу та оцінювання 
інноваційного потенціалу як підприємства в цілому, так і окремих проектів, 
продуктів, технологій тощо; 

− вміннями виявлення нових цільових ринків та можливостей 
застосування інноваційної продукції на основі сучасних методів та технологій; 

− компетенціями з розробки альтернатив та вибору інноваційної 
стратегії підприємства за допомогою методів прогнозування, сценарного 
планування, теорії ігор, динамічного моделювання тощо; 

− вміннями та навичками з управління інноваціями різного типу, як-то 
новими технологіями, новими продуктами, логістичними інноваціями, 
організаційно-управлінськими та соціальними інноваціями тощо; 

− знаннями та вміннями щодо використання комплексної системи 
збалансованих показників в управлінні інноваціями; 

− здатність і готовність до управління ризиками; 
− компетенціями вирішення інвестиційних аспектів управління 

інноваціями; 
− компетенціями щодо формування та розвитку середовища розробки 

та реалізації інновацій на підприємстві, а саме креативної інноваційної 
культури та кадрового потенціалу; 
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− знаннями та вміннями щодо організації діяльності технопарків та 
венчурного бізнесу. 

Навіть враховуючи закордонний досвід, оптимальне моделювання 
взаємодії бізнесу та університетів має базуватись на власних, специфічних 
основах. Так, наприклад, у вітчизняних умовах варто орієнтуватися на більш 
тісну взаємодію з державою. 

Самостійність та автономність західних університетів передбачає 
значно меншу залежність від державних інституцій щодо фінансування та 
формування освітніх профілів. Для забезпечення стабільного і міцного 
положення на ринку освітніх послуг, а також гарної репутації, адміністрація 
університетів постійно підтримує діалог з представниками підприємництва, 
сприймає їх потреби щодо підготовки фахівців та реагує на них. Заклади 
освіти, що мають успіх у цій діяльності, здобувають також і пріоритет в очах 
як абітурієнтів, так і роботодавців, що водночас позитивно відображається на 
фінансуванні. Із цих причин саме університети у західній практиці є 
основними ініціаторами співпраці з бізнес-структурами [12]. 

Для вітчизняної системи вищої освіти і сьогодні характерною є значна 
кількість пережитків радянської системи управління вищими навчальними 
закладами. Державне замовлення і досі є визначальною тенденцією для 
фінансування закладів освіти, що ізолює їх від реалій середовища ринку 
праці та економічних умов, віддаляє від необхідності контактувати з 
бізнесом і активно реагувати на динаміку економічного середовища [12]. 

У результаті в соціально-економічному просторі країни функціонує 
система вищої освіти, інертна до змін, яка формує практично і психологічно 
не підготовлених до підприємницьких реалій  випускників.  

Водночас, наявність документа про вищу освіту (диплома ЗВО) і досі 
постає головною вимогою під час працевлаштування, особливо для професій 
з високою мірою формальних вимог: правознавці, лікарі, педагоги, інженери, 
менеджери, фінансисти тощо. Варто зауважити, що фахівці в цих сферах 
мають найбільш високі перспективи залучення до управління інноваційною 
діяльністю. Отже, бізнес-структури мають вибір – або почати активно 
впливати на зміст навчальних програм та саму систему підготовки 
інноваторів, або витрачати додаткові кошти на подальшу перепідготовку 
спеціалістів, в разі потреби [12]. 

Саме ці ж аспекти і є причиною низьких позицій вітчизняних ЗВО у 
міжнародних рейтингах. Для суттєвого виправлення ситуації необхідно 
подолати розрив між реальним сектором економіки та сферою освіти, 
невідповідність підготовки кадрів у сфері інноватики потребам ринку праці, 
декларативність та зверхність інноваційної діяльності університетів. Проте, 
як уже було зазначено, модель партнерства університетів та підприємництва 
в Україні завжди має бути трьохкомпонентною: ЗВО бізнес, держава (табл. 1.1.). 
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Так, сьогодні роботодавець має активно впливати на навчання, 
підготовку і виховання майбутніх фахівців. За даними досліджень Світового 
банку, оптимальним віком для впливу є саме період студентства (особливо в 
розрізі формування культури управління, комунікативних навичок, 
критичного мислення тощо). 

 
Таблиця 1.1. 

Партнерство у підготовці професіоналів (менеджерів) з інновацій 
Відповідальна 

сторона Завдання 

Бізнес − формування діалогу та перспективних напрямів 
діяльності з університетами, націленими на потреби ринку 
праці; 
− спільна розробка та впровадження затребуваних освітніх 
програм та ініціатив залучення студентів до практичної 
діяльності на виробництві. 

Університети − зменшення бюрократичного тиску, що перешкоджає 
налагодженню ефективного діалогу з представниками 
бізнесу; 
− активне залучення експертів та спеціалістів з індустрії 
інноватики до освітнього процесу. 

Держава − забезпечення автономії та фінансової незалежності 
університетів; 
− формування державного замовлення спеціалістів 
відповідно до нагальних потреб ринку праці; 
− стимулювання компаній (на основі надання пільг) до 
спільної науково-дослідної співпраці з університетами в 
пріоритетних галузях. 

 
Тож, реформування вищої освіти в Україні та адаптація бізнес-

структур до змін ринкового середовища та сучасних інноваційних викликів – 
це два процеси, що мають бути синхронізовані. Так, здобувши доступ до 
широкої університетської молодіжної аудиторії, роботодавець отримує 
можливість спрямувати становлення майбутнього фахівця в необхідному для 
підприємства напрямі та підвищити ефективність розподілу ресурсів. 

Висновки. Система підготовки професіоналів з інноваційної діяльності   
в Україні гостро потребує масштабних ефективних інновацій, які можуть 
допомогти досягти високоякісних результатів навчання з опорою на запити 
роботодавців, практиків, бізнесу. Зміни треба розпочинати з активізації   
інтеграції успішних міжнародних моделей навчання та створення умов у 
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ЗВО, які заохочують та підтримують новаторів та підприємців у сфері освіти 
або фахівців у галузі освіти. Означені перетворення мають бути 
різноманітними,  систематичними, націленими на зміну системи підготовки у 
вітчизняній  освіти. Доведено, що глибокі, багатогранні та всеосяжні 
інновації, як матеріальні, так і нематеріальні, здатні швидко генерувати 
ефекти, що масштабуються. Радикальне підвищення ефективності та якості 
теорії та практики викладання та навчання, а також ролі студента, викладача, 
спільноти, суспільства та культури суспільства мають бути у центрі уваги 
цих змін. Інші перспективні підходи мають бути спрямовані на покращення 
трудової етики та відносини студентів до навчання, формування фахових 
компетентностей, а також підвищення продуктивності навчання.  

Ефективність навчання з погляду витрат і часу, ефективні підходи до 
навчання, а також методи та інструменти, здатні виконати основну місію 
освіти, стануть критично важливими галузями досліджень та винахідницьких 
рішень. Коледжі та університети повинні зосередитися на підвищенні 
цінності освіти, максимізації продуктивності навчання, співвіднесенні 
інвестицій з прогнозованими результатами та підвищенні ефективності 
витрат та часу. Реформування вищої освіти в Україні та адаптація бізнес-
структур до змін ринкового середовища та сучасних інноваційних викликів – 
це два процеси, що мають бути синхронізовані. Здобувши доступ до широкої 
університетської молодіжної аудиторії, роботодавець отримує можливість 
спрямувати становлення майбутнього фахівця в необхідному для 
підприємства напрямі та підвищити ефективність розподілу ресурсів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОНЦЕПЦІЇ Е. ЖАКА-ДАЛЬКРОЗА ПРИ ВИКЛАДАННІ 

МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР 

Анотація. У статті представлено досвід використання ідей музично-
педагогічної концепції Е. Жака-Далькроза в практиці навчальних закладів 
Китайської народноі осї республіки. Дано характеристику музично-
педагогічної концепції Е. Жака-Далькроза, основними ідеями якої є. розвиток 
можливостей ритмика тіла, тіло розглядається як природний інструмент; спів 
на слух, та тренування музичного слуху, музична та ритмічна імпровізація. 
Означені три аспекти взаємопов’язані один із одним.  

Автором на основі вивчення та узагальнення науково-педагогічної 
літератури, практичного досвіду викладачів, були визначені вимоги, яким 
має відповідати вчитель для успішного та результативного навчання музиці 
згідно ідеями Е. Жака-Далькроза. До них відносяться: володіння навичками 
музичної імпровізації, розвинений музичний слух; впевнене володіння 
широким загалом  музичного матеріалу  (дитячих пісень, народних пісень, 
сучасних мелодій та творів); володіння методикою викладання грі на різних 
музичних та шумових інструментах; вміння організувати заняття з ритміки.  

У статті акцентується увага на відмінностях між традиційною 
концепцією навчання музики, яка є офіційно визнаною та широко 
запроваджена в системі музичної освіти Китайської народної республіки та 
музичною концепцією Е. Жака-Далькроза. У першому випадку навчання 
відбувається у послідовності: освоєння теоретичних знань, формування та 
вдосконалення практичних навичок. У другому випадку навчання 
відбувається у послідовності: слухання–вправи–аналіз–дії–читання–аналіз–
виконання твору. 

У роботі також наведені практичні рекомендації для вчителів музики, 
що реалізують ідеї Е. Жака-Далькроза у своїй практичній діяльності: 
виконувати легкі, емоційні музичні твори для заохочування учнів для 
виконання завдань з ритміки, керувати, управляти активністю учнів, 
контролювати та регулювати емоційний стан, настрій дітей, створювати 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662


  

        № 11(11) 
           2022 
 

 

 

 
  280 

 

умови для самостійності та рухливої активності, орієнтувати дітей на 
осмислене та свідоме виконання дій, вибір певних ритмічних рухів, 
стимулювати творчість, розвивати музичні почуття, емоції учнів, 
враховувати індивідуальні та вікові особливості. 

Ключові слова: музика, навчання музики, концепція                            
Е. Жака-Далькроза, музична освіта КНР. 
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USE OF THE IDEAS OF THE MUSIC AND PEDAGOGICAL 

CONCEPT OF E. JACQUES-DALCROSE IN THE TEACHING OF 
MUSIC IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS OF THE 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 
Abstract. The article presents the experience of using the ideas of the 

music-pedagogical concept of E. Jacques-Dalcroze in the practice of educational 
institutions of the People's Republic of China.A description of the music-
pedagogical concept of E. Jacques-Dalcroze is given. The main ideas of the 
concept are defined: the development of the rhythmic capabilities of the body, the 
body is considered as a natural instrument; singing by ear and training musical ear, 
musical and rhythmic improvisation. The identified three aspects of the concept are 
interconnected. 

The author defined the requirements for a music teacher who teaches 
according to the concept of E. Jacques-Dalcroze. These include: mastery of 
musical improvisation skills, developed musical ear; confident command of a wide 
range of musical material (children's songs, folk songs, modern melodies and 
works); mastery of teaching methods for playing various musical and noise 
instruments; the ability to organize rhythmic classes. 

The article focuses on the differences between the traditional concept of 
music education, which is officially recognized and widely implemented in the 
music education system of the People's Republic of China, and the musical concept 
of E. Jacques-Dalcroze. In the first case, training takes place in sequence: 
mastering theoretical knowledge, forming and improving practical skills. In the 
second case, learning takes place in the sequence: listening-exercises-analysis-
actions-reading-analysis-performance of the work. 

The work also contains practical recommendations for music teachers who 
implement the ideas of E. Jacques-Dalcroze in their practical activities: perform 
light, emotional pieces of music to encourage students to complete rhythm tasks; 
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manage the activity of students; control and regulate the emotional state, mood of 
children; create conditions for independence and activity; orient children to the 
meaningful and conscious performance of actions, the choice of certain 
movements; stimulate creativity, develop musical feelings, emotions of students, 
take into account individual and age characteristics. 

Keywords: music, music education, concept of E. Jacques-Dalcroze, music 
education of the People's Republic of China. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах модернізації та 

прискореного оновлення усіх сфер соціального життя у відповідності до 
пріоритетів технологічного суспільства особливої значущості набувають 
проблеми духовності особистості, формування та розвитку моральних і 
естетичних його якостей. Для вирішення означених завдань пріоритетну роль 
відводять музичній освіті, яка безпосередньо впливає на внутрішній, 
емоційний світ людини, формує ієрархію духовних цінностей, створює умови 
для всебічного розвитку особистості. Особливо цінними у ракурсі визначеної 
проблеми є висновки науковців, педагогів, вчителів-практиків стосовно 
раціональних ідей, конструктивних теорій та практичних напрацювань, що 
дозволяють вдосконалити процес навчання музики. Отже, цікавим, на нашу 
думку, є досвід використання ідей Е. Жака-Далькроза при організації та 
реалізації навчання музики у закладах загальної середньої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 
навчання музики в закладах освіти КНР були предметом уваги багатьох 
спеціалістів, різні аспекти проблеми знайшли ґрунтовного вивчення та 
аналізу. Так у роботах Тао Синьчжі, Лу Ді, Чень Іньіна, Ян Хуня, Лін Іцюнь, 
Хуан Сюань досліджувалися питання вдосконалення музичної освіти в КНР, 
вдосконалення його змісту, оновлення форм та методів організації навчання 
музики. Наукові доробки Ляо Цінхуна, Ван Юе, Чу Хуейвеня були 
присвячені вивченню конструктивного досвіду викладання музики 
західноєвропейських педагогів, музикантів. Проте, питання використання 
ідей Е. Жвка-Далькроза в практиці навчання музики загальноосвітньої школи 
залишилися поза увагою авторів.  

Мета статті - вивчити досвід використання ідей музично-педагогічної 
концепції Е. Жака-Далькроза при навчанні музики у загальноосвітніх 
закладах освіти КНР. 

Виклад основного матеріалу. Музична освіта КНР є предметом для 
обговорення на різних рівнях державного, наукового, громадського 
спрямування. Серед широкого кола питань, пов’язаних із реформуванням 
музичної освіти, вдосконаленням її змісту, оновленням методів та 
організаційних форм, чільне місце займають проблеми використання 
прогресивного досвіду західноєвропейських музикантів, педагогів для  
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навчання музики. Одним із видатних діячів в галузі вдосконалення навчання 
музики є Е. Жак-Далькроз. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив 
визначити основні концептуальні ідеї музично-педагогічної системи   
Е. Жака-Далькроза, а саме: 

1. Ритмика тіла – тіло виступає особливим музичним інструментом, 
у нього є здатність відчувати музику та реагувати на неї. На практиці 
необхідно звертати увагу на цілісність виконаного пластичного твору, 
відповідність рухів емоційному настрою мелодії. 

2. Спів на слух – оволодіння даною навичкою потребує досконалого 
слуху, для цього рекомендується систематично та послідовно проводити 
тренування слуху.  

3. Імпровізація – здійснюється за умови досконалого володіння 
ритмікою тіла та розвиненим слухом [1; 3; 4]. 

Означені три аспекти взаємопов’язані один із одним, взаємодіють та 
взаємообумовлюють один одного.  

Виходячи із цього до викладачів музики висуваються певні вимоги: 
1. Вчитель має досконало володіти навичками музичної 

імпровізації. Імпровізаційні твори педагога мають бути спрямовані на 
розвиток творчості дітей, виступати певним орієнтиром у навчанні, надихати 
та мотивувати на подальше самостійне навчання та творчість. Імпровізаційні 
вправи дозволяють більш повно відчути емоційний характер твору, 
збагачують уяву учнів та сприяють розвитку усього комплексу здібностей 
взагалі. 

2. Розвинений музичний слух. За думкою Е. Жака-Далькроза 
навчання музиці ґрунтується на вмінні сприймати, відрізняти музичні 
мелодії. В той же час, вчитель має відрізняти висоту ритмів, співу своїх учнів 
при навчанні. Слухова практика потребує точності та стабільності. 

3. Володіння широким загалом дитячого музичного матеріалу: 
дитячих пісень, народних пісень, сучасних мелодій та творів.  

4. Володіння методикою викладання грі на різних музичних та 
шумових інструментах.  Перед заняттям учитель може запропонувати дітям 
обрати інструмент, на якому вони хотіли б грати й показати, як можна 
отримати нескладну мелодію, звучання. Саме це звучання стане базовим для 
імпровізаційної роботи на заняттях, сформує в учня первинні навички 
володіння інструментом, буде стимулювати його подальше навчання, 
заохотить до подальшої роботи. 

5. Вміння організувати заняття з ритміки. Вчитель має показати які 
рухи тіла можуть супроводжувати виконання певної мелодії. окажите 
движения студентов с музыкой. У той же час, особливої уваги потребує 
вміння вчителя управляти ритмікою учнів, розуміти образи їхньої пластики, 
оцінювати та інтерпретувати їх. Для розвитку означеного вміння педагоги 
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рекомендують певний алгоритм дій: глибоке розуміння особистості учня, 
його настрою, поведінкових моделей, способів виразу емоцій та почуттів; 
розуміння характеру, емоційності певного музичного твору; імпровізація, яка 
має бути гармонійною, доступною для відтворення, близькою емоційно та 
почуттєво [2; 3; 4]. 

У ході проведеного дослідження було з’ясовано, що музично-
педагогічна концепція Е. Жака-Далькроза визнається педагогічною 
спільнотою КНР досить ефективною для навчання музики. Проте, її базові 
ідеї, сама логіка її організації суперечить традиційній системі музичного 
навчання КНР.  

Як зауважують педагоги, традиційний підхід до музичного навчання 
виключає ініціативу та творчість учнів, викладання здійснюється у такій 
послідовності: освоєння теоретичних знань, опанування практичними 
вміннями та навичками. На відміну від традиційного підходу, прихильники 
теорії Е. Жака-Далькроза пропонують проводити навчання музики за таким 
алгоритмом: слухання–вправи–аналіз–дії–читання–аналіз–виконання                
твору [2; 3]. Означений процес відбувається у циклі, на кожному етапі 
визначаються різні завдання, різний зміст. Зупинимось на кожному етапі 
більш детально: 

1. Слухання. На даному етапі вчитель пропонує для 
прослуховування певний музичний матеріал, обраний для вивчення твір. 
Завдання вчителя – організувати сприйняття учнями музичного твору, 
налаштуватися на його емоційний характер, відчути настрій.  

2. Вправи. На цьому етапі емоційні враження, почуття від 
прослуханого твору учні намагаються виразити за допомогою пластики свого 
тіла, його пантомімічних властивостей. Вчитель має уважно спостерігати, 
підтримувати та заохочувати учнів до виконання вправ. 

3. Аналіз. На цьому етапі вчитель організовує обговорення та 
аналізує виконані учнями вправи. Особлива увага акцентується на тому, на 
скільки виконавці запам’ятали зміст та емоційно-почуттєвий характер 
музичного твору, відчули та відтворили його відтінки та настрій, ступень 
координованості рухів, ступень виразності рухів, активність при виконанні 
вправ. Також вчитель має звернути увагу учнів на їхні особисті враження та 
відчуття, допомогти закріпити в пам’яті пережитий емоційний стан..  

4. Дії. На цьому етапі учні повторюють ритмічні вправи. Здійснений 
аналіз допомагає зробити це більш усвідомлено, творчо, зосередись на 
більшій виразності та точності рухів. 

5.  Читання. На цьому етапі відбувається вивчення теоретичного 
матеріалу, читання нот запропонованого для ознайомлення твору, учитель 
корелює матеріал, що вивчається із рухами дітей, які вони виконували при 
прослуховуванні твору. При цьому стимулюється запам’ятовування 
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музичного твору, уява учнів. При організації навчання на даному етапі 
необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей.  

6. Виконання твору. На цьому етапі учні на основі отриманих 
теоретичних знань, вдосконалених та відпрацьованих рухів виконують 
пластичну імпровізацію музичного твору в цілому [2; 3;4]. 

Цікавими в контексті нашого дослідження є поради педагогів щодо 
організації заняття з ритміки для вчителів. Так, Чжан Цінцін надає такі 
рекомендації: 

1. Після виконання музичного твору, обраного для опрацювання з 
учнями, рекомендовано запропонувати учням для прослуховування просту, 
легку, емоційну мелодію, яка б заохочувала до рухів. Це сприятиме 
внутрішньому налаштуванню учнів на музично-ритмічну діяльність, надасть 
їм впевненості у своїх рухах, розкутості. 

2. Учитель керує та управляє виконавською активністю учня, 
спрямовує його, заохочує до виразності, до розкриття свого настрою, 
внутрішніх переживань.  

3. Вчитель має бути уважним та контролювати емоційний стан 
учнів, ступінь їхньої пластичної виразності. У разі спаду активності ри 
виконання вправи, повтору рухів, втрати виразності, схематичності та 
шаблонності при виконанні, вчитель має підсилити емоційну складову 
музичного твору, застосовуючи імпровізацію досягти високо рівня творчості 
та активності при виконанні [3, с. 84-85]. 

Практичний досвід використання ідей Е. Жака-Далькроза на практиці 
дозволили Чжан Чаосі узагальнити такі правила для вчителів при проведенні 
музичних занять: 

1. Тіло учня повинно активно працювати, оскільки музика – це 
«мистецтво руху».  Отже заняття музикою не повинно обмежуватися 
прослуховуванням музичних творів та навчанню співу. Усе тіло має бути 
задіяне та мобілізовано для відтворення ритму та музики. Тобто учень не 
лише пояснює свої враження, емоції, транслює їх у співі, а й долучає ще 
можливості своєї пластики та пантоміміки. Тому при організації навчання 
вчителі мають створити творчу, доброзичливу атмосферу, яка б спонукала 
учнів для вільного виявлення своїх емоцій, яскравого та вільного виразу 
музичного настрою. Краще за все проводити заняття у неформальний спосіб, 
щоб кожен учень міг обрати себе місце для занять самостійно, дозволити їм 
стояти, сидіти, ходити за бажанням. 

2. Учитель має апелювати до свідомості та мисленню учнів. При 
виконанні пісень учні зосереджуються не лише на техніці співу та відчутті 
ритму, але й усвідомлено обирають способи виразу свого настрою за 
допомогою рухів, намагаються творчо проявити себе в пластичному 
виконанні твору, відмовляючись від стереотипної поведінки, не наслідуючи 
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спосіб виконання інших, обираючи, свій індивідуальний стиль. Для цього 
вчителям необхідно надати можливості для прояву творчості, підтримувати 
ініціативу та самостійність дітей, розвивати їхню увагу, фантазію, 
нестандартність мислення у відповідності до їх особистісного розуміння та 
відчуття музики. 

3. Виховувати та розвивати музичні почуття учнів. Оскільки учні 
мають свої індивідуальні, особистісні та вікові особливості, мають 
індивідуальний емоційний досвід, вони сприймають, переживають, відчувають 
конкретний музичний твір по-різному. Педагоги мають підтримувати 
індивідуальне бачення та своєрідне трактування музичного твору кожною 
дитиною, уникати узагальнення та стандартів у роботі [4, с. 57-58].   

Висновки. Використання в практиці викладання музики ідей Е. Жака-
Далькроза, на думку педагогів, дозволить розвинуті творчі здібності та якості 
учнів, вдосконалить професійні навички викладачів, сприятиме кращому 
розумінню власних педагогічних вмінь, можливостей музично-виконавчої 
майстерності та педагогічно-викладацької творчості.  
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СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ ТЕХНІКИ ЕРИ  
АВТОМАТИЗАЦІЇ Й КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ  ВИРОБНИЦТВА 

Анотація. Отже, до особливостей конструкцій і застосування техніки у 
суспільному виробництві слід відносити наступні:  частину тих матеріально-
технологічних засобів виробництва, у штучній конструкції яких 
матеріалізовані наукові ідеї, накопичений людством досвід у виготовленні 
специфічних засобів виробництва; техніка  – це специфічні засоби (штучні 
конструкції), на дію яких витрачається енергія від штучного (зовнішнього ) 
джерела; техніка  –  це засоби, якими у процесі дії управляє людина чи 
автомат, або вони самокеруються; техніка – це засоби, які перетворюють 
працю людини чи витісняють її в технологічному процесі. 

З врахуванням аналізу особливостей конструкції  засоби виробництва 
життєвих цінностей для людей пропонується поділити на їх на такі види: 
засоби праці (ручний інструмент, механізати); засоби малої механізації праці; 
об'єкти  (тобто на них)  праці людини (машини, ергомаші); автоматичні 
засоби (роботи, автоматичні лінії, сервоавтомати). 

Інструмент нами визначається як  ручний засіб праці людини, тобто без 
силового двигуна (ручна дриль), механізат – технічний засіб праці людини, 
тобто з силовим двигуном (електрична дриль). Засоби малої механізації 
діють за рахунок сил і законів природи (сил тяжіння). В цих засобах немає 
двигуна, що перетворює енергію від зовнішнього джерела в роботу, 
передавального зусиль пристрою. Машина – технічний засіб, який виконує 
роботу (роботи) і керується людиною. Автомат – технічний засіб, що сам 
виконує роботу (роботи) і самокерується. 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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Відзначено, що розробка і впровадження засобів і технологій 
промислової  переробки нафти і озокериту у нафтопродукти (бензин, гас, 
нафтовий бітум або асфальт та ін.) належать до пріоритетів  творчості 
громадян Львова (1853 р.), як передумова створення двигунів внутрішнього 
згорання, а далі автомобілів. 

За поширеною інформацією у різних джерелах обґрунтовані  етапи 
створення і застосування  техніки у світі. Другу половину XX століття 
виокремлено як еру автоматизації й комп’ютеризації  суспільного 
виробництва в Україні.  

Ключові слова: потреби, ресурси, виробництво, техніка, механізати, 
комп’ютери, інформація, автоматизація, інформатизація, технології. 
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THE ESSENCE, FEATURES AND TYPES OF TECHNOLOGY OF 
THE ERA AUTOMATION AND COMPUTERIZATION OF 

PRODUCTION 

Abstract. Therefore, the following should be attributed to the features of 
constructions and the use of technology in social production: a part of those 
material and technological means of production, in the artificial construction of 
which scientific ideas are materialized, the experience accumulated by mankind in 
the manufacture of specific means of production; technique is a specific means 
(artificial constructions), the operation of which consumes energy from an artificial 
(external) source; equipment is means that are controlled by a person or an 
automaton in the process of action, or they are self-controlled; technology is a tool 
that transforms human labor or replaces it in the technological process. 

Taking into account the analysis of design features, it is proposed to divide 
the means of production of life values for people into the following types: means 
of labor (hand tools, mechanized machines); means of small mechanization of 
labor; objects (that is, on them) of human labor (machines, ergomas); automatic 
means (robots, automatic lines, servo machines). 

We define a tool as a manual means of human labor, i.e. without a power 
motor (hand drill), a mechanized tool as a technical means of human labor, i.e. 
with a power motor (electric drill). Means of small mechanization act due to the 
forces and laws of nature (gravitational forces). In these tools, there is no engine 
that converts energy from an external source into work that transmits the device's 
efforts. A machine is a technical device that performs work (works) and is 
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controlled by a person. A machine is a technical device that performs work (works) 
and is self-controlled. 

It was noted that the development and implementation of means and 
technologies for the industrial processing of oil and ozokerite into petroleum 
products (gasoline, kerosene, petroleum bitumen or asphalt, etc.) belong to the 
creative priorities of the citizens of Lviv (1853), as a prerequisite for the creation 
of internal combustion engines, and further cars 

According to popular information in various sources, the stages of creation 
and application of technology in the world are substantiated. The second half of the 
20th century is singled out as the era of automation and computerization of social 
production in Ukraine. 

Keywords: needs, resources, production, equipment, machines, computers, 
information, automation, informatization, technologies. 

 
Постановка проблеми.  Суспільство, завдяки розвитку творчого 

потенціалу населення та його потреб у життєвих ресурсах, постійно 
удосконалює свою матеріально-технологічну базу створення та виготовлення 
продукції, раціоналізує природокористування, якісно і кількісно підвищує 
науково-технічний потенціал виробництва, орієнтуючись на реалії 
внутрішньої і зовнішньої соціально-економічної політики, інтелектуалізації 
різних видів технічних засобів, інформаційних процесів. 

Сучасне і загально визнане тлумачення поняття техніки і застосування 
технічних засобів  має слугувати підґрунтям для адекватного формування 
всього комплексу інформації, що визначає різні теоретичні аспекти науково-
технічного прогресу (НТП), технізації технологічних процесів, 
інформатизації управління виробництвом.  

За поширеною інформацією у різних джерелах можна виділити 
наступні етапи створення і застосування  техніки: 

I. промислова революція, охоплює  кінець XVIII  – початок                     
XIX століття, особливості: створення парових машин (1782 р., Велика 
Британія), універсальних ткацьких верстатів (1785 р., Велика Британія), 
перехід від ремісничого виробництва до машинного, створення промислової 
економіки (пріоритети у Великої Британії); 

II.охоплює середину і кінець XIX століття, особливості:  
а) розробка і впровадження засобів і технологій промислової переробка 

нафти і озокериту у нафтопродукти (бензин, гас, нафтовий бітум або асфальт 
та ін.; пріоритет Львів, 1853 р.), як передумова створення двигунів 
внутрішнього згорання; 

б) конструювання двигунів внутрішнього згорання (пріоритет 
Німеччини, 1876 р.), з їх застосуванням створювалися нові технічні засоби 



  

№ 11(11) 
   2022 
 

 

 

 
                  289 

 

виробничого  призначення,  автомобілі (пріоритет Німеччина, 1886 р.),  
пароплави, інші технічні засоби, у тому числі мегатехнозасоби; 

в) розробки і широке застосування ресурсів електричної енергії:  
створення способів, технологій, засобів генерації і перетворення електричних 
струмів; техніки з електродвигунами, електрогенератори,  конструювання  і 
впровадження у виробництво електричних машин з використанням для їх 
роботи енергетичних ресурсів;  

Окремо відмітимо, що створення і впровадження конверторного  
виробництва сталі  у пріоритеті Великої Британії (1856 р.). 

III.охоплює початок   XX століття, особливості:  
розвиток радіотехніки та радіоелектроніки; 
створення і розвиток авіації; 
створення конвеєрного виробництва; 
подальше  вдосконалення конструкцій і поширення  промислової 

техніки, транспортних засобів; 
IV. охоплює середину  XX століття (післявоєнний період), особливості:  
розробки і впровадження механізації і автоматизації виробництва; 
створення  і впровадження обчислювальної техніки; 
створення і впровадження технічних засобів дослідження і розробки 

надр;  
освоєння атомних енергетичних ресурсів; 
V. охоплює другу половину  XX і XXІ століття, особливості:  
електронізація технічних засобів виробництва; 
комп’ютеризація інформаційної діяльності; 
телефікація виробництва і домашніх господарств; 
створення і  застосування космічної техніки (вихід в космос, космічні 

знімки землі, надр і т.д.); 
дослідження біо- і нанотехнологій, відповідно засобів як 

перспективних для нового етапу науково-технічної революції; 
технізація домашніх господарств. 
Другу половину XX століття виокремимо як еру автоматизації й 

комп’ютеризації  суспільного виробництва.  
Паралельно з конструюванням і впровадженням нової 

обґрунтовувалися теоретичні визначення техніки, вдосконалювалися засоби 
її конструювання, застосування; розвиток інноватики, перспектив, 
вдосконалювалися, зокрема, і визначення техніки, її особливостей, практики 
застосування  у суспільному виробництві і т. д. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій у літературних джерелах 
показав, що проблемам розробки понятійного апарату технічних засобів 
присвячено немало наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів До них 
зокрема належать Анчишкін О. І., Вербер В.Л.,  Лущик І. А., Львов Д. С., 
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Мочерний  С. В., Яковец Ю.В. та ін.  [1 – 5; 7 – 8]. Але їх визначення мають 
певні, на наш погляд, недоліки. Так, до техніки відносять навіть доісторичні 
ручні знаряддя праці, нові матеріали, не аналізуються її потрібностні аспекти. 

Метою статті є дослідження теоретичних визначень техніки ери 
автоматизації й комп’ютеризації суспільного виробництва та обґрунтування  
власних бачень  понятійного її трактування.  

Методологічною основою обґрунтувань є виконавчо-енергетичний, 
потребово-ресурсний підходи, а також застосування методів логічного 
аналізу, порівняння. 

Виклад основного матеріалу. Щодо визначення  сутності техніки, її 
структури, виді, розвитку існують різні точки зору. Л.О. Каніщенко,                  
С.В. Мочерний, О.А. Устенко пишуть, що «весь історичний процес розвитку 
техніки можна подати як заміну людської сили силами природи»[3, с. 78].  

Але ж, по-перше, застосовані або й замінювані на нові автомати – це не 
сили природи, а штучні, створені людиною або іншими спеціалізованими 
автоматами конструкції, що використовуються на тих процесах, де 
застосовується фізична праця людини, або де й не можна  застосовувати. До 
того ж «сили» автоматів – не природні.  

По-друге, частина техніки (лазерна чи ультразвукова) виконує функції, 
які взагалі не піддаються ніяким силам людини.  

По-третє, наприклад, навіть при використанні ножного велосипеда чи 
поліспаста прикладаються сили людини, а не приладів, тобто немає заміни 
сил.  

Створення мікроелектронної бази сучасної техніки – це ціла епоха в її 
розвитку, але така елементна база не має природних аналогів, не заміняє силу 
людини силами природи. До того ж сили природи мають чітке наукове 
визначення, суттєво відрізняються й від штучних сил, що втілені в 
конструкціях техніки. 

Логічні зауваження до визначення розвитку техніки  вже свідчать про 
те, що такому поняттю, як техніка, особливої уваги широкому, як і  
глибокому, аналізу теоретиками-економістами не приділялось. Причинами 
цього є перш за все незнання або не врахування всіх особливостей техніки, 
відсутність глибокої розробки її класифікації, відповідного аналізу 
функціональних і виробничих можливостей. Авторами приводиться, як 
правило, класифікація обладнання. Під яким розуміють, як технічні, так і не 
технічні засоби виробництва. Останнє (засіб і засоби)  поняття має однин і 
множину. Термін «техніка» не має однини. Тому названі поняття часто 
застосовують як такі, що одне одного заміняють.  

Немає однозначного тлумачення і власне поняття техніки. Тому під новою  
розуміють як нову техніку, так і  нові технології,  матеріали і т. д. [3, с. 32]. В 
цьому джерелі до нової техніки відносять нові технологічні процеси, навіть 
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передові методи організації праці. Таке тлумачення є й в іншій літературі. В 
деяких джерелах  нову техніку відносять до науково-технічної продукції. На 
наш погляд, до останньої слід окремо відносити наукомістку техніку. 

Поняттям  техніки об'єднують також  полімерні матеріали, мінеральні 
добрива, «ноу-хау», інформацію тощо. Але ж який технічний елемент 
вміщують ці продукти виробництва?  До науково-технічної продукції  не слід 
відносити хімічні, біологічно чисті матеріали, інформацію про НТП, 
мінеральні добрива, інші їм подібні, створені на науковій основі товари, так 
як вони не вміщують технічного елементу. Тому, до речі, не слід відносити 
до напрямків НТП хімізацію виробництва. Тут прогрес є, але іншого роду. 

Розглядаючи різні аспекти науково-технічного прогресу, В.П. Бабич 
поняттям техніки виробництва узагальнює предмети праці, знаряддя праці й 
технічні прийоми, які людина використовує при виконанні виробничих 
операцій, при обробці предметів праці [  , с. 7]. Але ж прийом – не 
матеріальне поняття, а техніка – це річ, засіб. 

В літературі під технікою дуже часто розуміють (О. І. Анчишкін,             
Л. С. Бляхман, Ю. В. Яковець та інші) сукупність засобів і предметів праці, 
які створені людиною для полегшення своєї праці, підвищення її 
продуктивності і ефективності своєї діяльності. На наш погляд, техніка не 
може бути предметом праці, оскільки є засобом, яким людина може діяти на 
предмет праці, а точніше на природну сиру чи перетворену речовину 
незалежно від її агрегатного стану, завдяки певним діям людина витісняється  
з перетворювального  процесу. 

Ю. В. Яковець  дотримується думки, згідно з якою під поняттям 
техніки у вузькому значенні розуміють «сукупність машин, приладів, 
устаткування, що їх використовує людина у своїй діяльності»  [8, с. 6]. Але  
ж  стелаж складу чи стіл під комп’ютером, як обладнання, устаткування не 
можна  відносити до техніки.  

У ширшому значенні Ю.В. Яковець у поняття техніки вводить 
сукупність засобів праці, що застосовуються  людиною у матеріальному 
виробництві для підвищення продуктивності праці, у побуті, невиробничій 
діяльності (але побут - це теж невиробнича діяльність). До техніки він 
відносить також використовувані людиною джерела енергії, що приводять у 
рух знаряддя праці і т. ін. [8, с. 6]. Та не джерела приводять знаряддя праці у 
рух, а енергія.  

Зокрема автор поділяє техніку таким чином: 
1. Вся сукупність засобів праці, які людство використовувало будь-

коли «у сфері матеріального виробництва для підвищення продуктивності 
праці» (від кам'яної сокири до сучасного верстата з ЧПУ, роботів, 
автоматичних  підприємств).  
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2. Використовувані людством джерела енергії, за допомогою яких 
приводяться у рух знаряддя праці. 

3. Перетворені людиною предмети праці (від каменя, бронзи, заліза як 
матеріалів для виготовлення знарядь праці первісної людини до сучасних 
синтетичних матеріалів, композитів і т. ін.), що забезпечують виготовлення 
засобів праці, предметів споживання і характеризують ступінь панування 
людини над природою. 

4. Засоби праці невиробничої сфери діяльності людини. 
5. Побутова техніка, що використовується у домашньому господарстві, 

інших сферах особистого споживання (навчання, відпочинок).  
6. Воєнна техніка [8, с. 6] . 
На нашу думку, якщо вже робити узагальнення,  то до сукупності за п. І 

слід включити засоби праці, що не лише підвищують її продуктивність, а й 
іншого призначення, у тому числі такі, що змінюють працю, підвищують її 
безпечність. А «перетворювані»  людиною предмети праці (за п. 3) не слід 
відносити до техніки, яка може бути засобом праці. Термін «техніка» не 
еквівалентний терміну «засоби виробництва». 

Далі, як особливість, Ю. В. Яковець зазначає, що останні три види 
техніки використовуються не у сфері виробництва, тому не включаються у 
виробничі сили. Отже, рамки виробничих сил також не можуть бути 
вихідними для ознак класифікації технічних засобів (ТЗ). 

К. Маркс розглядав  техніку як найважливіший елемент виробничих 
сил. У понятті техніки він насамперед вбачав робочі машини, завдяки 
використанню яких людина замість головного агента виробництва все більше 
стає його регулятором, контролером. Розвиток техніки він розглядав як 
процес заміни робочих машин автоматами, потім автоматичною системою 
машин, яка повинна вдосконалюватися [6, с. 215].  

Вчені-економісти у відповідності з марксистськими трактовками 
категорій суспільного виробництва у поняття техніки також включали ті 
засоби праці, які заміщають ручну (у широкому розумінні) працю людини. 

Ще про одну особливість технічних засобів, пов'язану з їх природною 
сутністю. К. Маркс писав, що «природа не будує машин...» Вони являють 
собою «...утворені людською рукою органи людського мозку, уречевлену 
силу знання» [6, с. 215]. Отже, однією з ознак техніки є втілення людиною у 
специфічному засобі виробництва своїх знань шляхом матеріалізації їх при 
конструюванні  та виготовленні даного штучного засобу, що призначається 
для виконання високопродуктивних операцій з предметами праці. 

Але, незважаючи на авторитетність думок, на наш погляд, відносити 
утворені людською рукою кам'яну сокиру, інструмент ремісника, соху 
селянина до різновиду техніки не правильно, оскільки ці знаряддя праці не 
можна ставити в один ряд не лише із сучасними машинами, автоматами, а й 
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навіть з паровими машинами, водяним, вітряним агрегатами минулих сторіч. 
Названі вироби пропонується назвати дотехнічними знаряддями праці. 

До найбільш  чітких належить визначення техніки, дане І. А. Лущиком: 
«Техніка – це не просто сукупність засобів праці – зовнішніх видозмінених 
предметів природи, а визначена матеріалізована у засобах виробництва і в 
технологіях наука, уречевлена форма природних сил – фізичних, хімічних, 
біологічних і механічних властивостей речей і технологічних процесів. 
Техніка виступає як економічна система організації природних сил у вигляді 
сукупності засобів праці і технології» [4, с. 168].  

3 деякими положеннями І. А. Лущика не можна погодитися. Для 
доведення цього звернемося до натуральної сутності технології й техніки. 
Насамперед технологія не є природною силою, а як продукт людини, являє 
собою спосіб використання природних сил і не лише їх, а й знань, умінь, 
навичок людей. Технологія, втілена у новій техніці, не виражається 
економічною сутністю, хоча її прогресивність і застосування  має економічне 
значення, визнається потрібною  для розвитку, оцінюється соціально-
економічними, екологічними та іншими показниками. 

Далі, на нашу думку, техніка не може включати всі знаряддя праці, 
останні поєднують і частину техніки, і нетехнічне обладнання і т. ін. 
Оскільки технологія – це майстерність виконання робіт, в тому числі 
виготовлення техніки, її використання, то техніка не може включати як 
елемент і технологію, яка означає спосіб використання всіх засобів праці на 
виробничих чи інших процесах. 

Техніка – це речовий засіб, а технологія – категорія не матеріальна. 
Щоправда, техніка використовується для виконання окремих робіт, 
комплексу операцій за визначеною технологією, яка не завжди і не повністю 
залежить від техніки. Нова техніка може змінювати технологію або й ні. 

До техніки, по-перше, слід віднести частину особливих засобів 
виробництва чи таких, що використовуються у інших видах діяльності 
людини, у конструкції яких матеріалізовані наукові ідеї, накопичений 
людський досвід у виробництві таких особливих (матеріально-технічних 
засобів виробництва – МТЗВ). 

По-друге, техніка –  це ті засоби, на функціонування яких витрачається 
енергія (електрична, теплова) від штучного (зовнішнього) джерела. За 
допомогою техніки здійснюються перетворення енергії  в роботу. Відповідно 
до такого застосування перетворення до техніки належать автомобілі, 
автоматизовані лінії з числовим програмним керуванням, електронні 
вимірювальні прилади, електронні обчислювальні машини і т. ін. 

У конструкціях, минулого і сучасного виготовлення, ножа, сокири, 
молотка також втілені накопичений досвід, знання в їх виготовленні, 
використанні. Але ці інструменти не є технікою, хоча і є засобами праці. 
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Електрична дриль належить до техніки, ручна – ні. При використанні 
інструменту для виконання робіт необхідне прикладання сили людиною, 
витрачається її енергія, а техніки – сила людини заміщується силою засобу, 
що живиться  енергією від окремого або зовнішнього джерела. У першому 
разі головним виконавцем робіт є людина, у другому – техніка. Такий підхід 
до визначення сутності техніки, який враховує дві особливості: рід енергії, 
що використовується на виконання роботи, і головний виконавець роботи, 
пропонується називати виконавчо-енергетичним. 

Далі, якщо у конструкції техніки втілені нові наукові ідеї, тоді техніка є 
прогресивною, у противному разі – застарілою, хоча і може бути ще певний 
період потрібною, ефективною. Даний підхід пропонується називати 
підходом оцінки наукомісткості техніки. Відповідно до цього і 
рекомендується оцінювати матеріалізацію у техніці наукових ідей і потім їх 
вплив на результати виробництва, а отже, її прогресивність, ефективність, 
впроваджувана потрібність. 

Використання таких підходів (виконавчо-енергетичного і оцінки 
наукомісткості техніки) дозволяє відокремити справжні науково-еволюційні 
та революційні перетворення суспільного виробництва за рахунок технізації 
технологічних процесів від таких, що є результатом дії інших факторів. 
Відповідно до даних підходів рекомендується розглядати всі питання, 
пов'язані з характеристикою техніки (її новизну, ресурсну потрібність, 
економічність, ефективність використання і т. ін.). З урахуванням даних 
особливостей техніку необхідно включити до елементів, що становлять 
засоби виробництва, як таку, що поділяється на засоби праці та іншу. 

Отже, техніку слід розуміти як створені людиною речові штучні 
конструкції, що працюють за рахунок енергетичних ресурсів, керовані в 
технологічному процесі (ТП), спроможні виконати роботу за участю людини 
чи без неї, тобто  за рахунок сили, утворюваної процесами витрачання 
енергії, отримуваної від штучного (зовнішнього) її джерела. 

Техніка, як і всі засоби, що їх використовують люди  у  своїй 
діяльності, можна класифікувати за множиною ознак. Першою з них, на наш 
погляд, є рід енергії, на якій вона працює, наприклад, механічна, електрична, 
теплова, атомна. Техніку слід поділяти за енергомісткістю, коефіцієнтом 
використання енергії, що споживається, і т. ін. Залежно від обсягу 
виконуваних дій техніку рекомендується виділяти як таку, що виконує окремі 
операції, роботи, їх групи, цикли робіт, охоплює технологічний процес, 
кілька даних процесів, їх систему. 

Як вид техніки, під поняттям комп'ютера (від англ. computer — 
обчислювач) розуміли обчислювальну машину як програмно-керований 
пристрій, призначений для обробки інформації шляхом маніпулювання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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введеними в нього даними, поданими у числовому вигляді. До такого 
визначення  необхідно доповнити  і операції з текстовою інформацією.  

Вдосконалення комп’ютерної техніки і розвиток комп’ютеризації   
разом з іншими інформаційними процесами обумовили формування в 
Україні (і не тільки) інформаційної ери. 

Для інформаційної ери, узагальнюючи бачення її суті і особливостей 
науковцями і  політиками,  характерно:  

1) зростає й оновлюється виробництво промислової продукції за 
динамічними потребами переважно штучною  робочою силою;  

2) переважне,  по обсягах, видах, показниках  над виробництвом, 
зростання сфери послуг, особливо в галузях, пов’язаних з переробкою, 
передачею, зберіганням інформації, з посередницькою діяльністю (зростання 
вимірюється питомою вагою валового продукту, чисельності працівників, 
зайнятих у сфері послуг);  

3) виробництво переорієнтовується з випуску масової продукції на 
гнучке, адаптоване на конкретний попит задоволення індивідуалізованих 
потреб окремих сфер збуту, сегментів, навіть на ринку конкретних 
споживачів;  

4) перехід від виробництва товарів і послуг великими корпораціями, 
фірмами, акціонерними товариствами до виробництва середніми і малими 
підприємствами, діяльність яких ґрунтується на діловому партнерстві, 
кооперативній власності, швидкому за попитом оновленню продукції і 
технологій її виготовлення, оперативному регулюванню цін на власні товари 
і тарифи на послуги;  

5) оптимізація  місця і ролі кожного працівника на виробництві, який 
стає співвласником засобів виробництва (акціонером), його продукту, 
фактично бере участь у формуванні та прийнятті управлінських рішень;  

6)  збільшення чисельності малих і середніх фізичних і юридичних 
підприємців, зокрема у співпраці з міжнародними суб’єктами 
господарювання;   

7) різке зниження витрат на зростаючу оплату праці робітників 
виробництва у загальній вартості його продукції (до рівня, нижчого питомої 
ваги амортизаційних відрахувань за експлуатацію техніки);  

8) постійно підвищується досягнутий матеріальний достаток населення, 
зростають потреби людей щодо більш повного задоволення їх в 
інформаційних цінностях, засобах комунікації;  

9) різко зростають  чисельність працівників, зайнятих інформаційною 
діяльністю (інженерно-технічних, економістів, менеджерів, програмістів і т. 
ін.), потреби у вищій освіті населення, зменшується чисельність робітників.  

Взагалі, в  літературі наводяться й інші ознаки інформаційної ери. 
Безумовно, що з часом сутність,  значимість і потрібність в інформаційних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96_(%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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ресурсах населення та й суб’єктів господарювання будуть  змінюватися, 
структуруватися, підвищуватися їх інтелектуальний рівень і т.д. Але завжди 
базовим об’єктом буде вдосконалена техніка, що інформатизована і 
автоматизована. 

Висновки. Отже, до особливостей конструкцій і застосування техніки 
у суспільному виробництві слід відносити наступні:  

по-перше, до техніки належить частина тих МТЗВ, у штучній 
конструкції яких матеріалізовані наукові ідеї, накопичений людством досвід 
у виготовленні специфічних засобів виробництва;  

по-друге, техніка  – це специфічні засоби (штучні конструкції), на дію 
яких витрачається енергія від штучного (власного або зовнішнього ) джерела; 

по-третє, техніка  –  це засоби, якими у процесі дії управляє людина чи 
автомат, або вони самокеруються; 

по-четверте, техніка – це засоби, які перетворюють працю людини чи 
витісняють її в технологічному процесі. 

З врахуванням аналізу особливостей техніки, дамо такі визначення 
понять, що стосуються засобів виробництва.  

Засоби виробництва, виготовлення життєвих цінностей для людей,  
пропонується поділити на такі:  

засоби праці (ручний інструмент, механізати); 
засоби малої механізації праці;  
об'єкти праці людини (машини, ергомаші);  
автоматичні засоби (роботи, автоматичні лінії, сервоавтомати). 
Інструмент – ручний засіб праці людини, тобто без силового двигуна 

(ручна дриль), механізат – технічний засіб праці людини, тобто з силовим 
двигуном (електрична дриль). 

Засоби малої механізації діють за рахунок сил і законів природи (сил 
тяжіння). В цих засобах немає двигуна, що перетворює енергіє від 
зовнішнього джерела в роботу, передавального зусиль пристрою. 

Машина – технічний засіб, який виконує роботу (роботи) і керується 
людиною. 

Автомат – технічний засіб, що сам виконує роботу (роботи) і 
самокерується. 

З масштабним впровадженням різних видів техніки на підприємствах 
створюється власний когніторіат. 
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БІОГАЗОВА УСТАНОВКА ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ  ГНОЮ 
НА  СВИНОКОМПЛЕКСІ 

Анотація. Останнім часом наукова спільнота  та фахівці з технології 
охорони навколишнього середовища різних  країн  світу  ведуть інтенсивні 
пошуки методів і способів видалення, переробки та використання гною з 
великих свинокомплексів, що передбачають його повну утилізацію. 
Вирішення даної проблеми заключається насамперед у тому, щоб 
тваринницькі комплекси стали джерелом сировини для отримання додаткової 
сільськогосподарської продукції. 
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Метою роботи було розробити комплекс  технологічного обладнання  
для очищення рідкого гною і одночасним отриманням високоякісного 
органічного добрива та дешевого біогазу. 

Розроблена біогазова установка призначена для підготування вихідної 
біомаси (здрібнювання, гомогенізація, нагрівання) до бродіння, аеробного 
(кислотного) бродіння і на заключному етапі безпосередньо до  анаеробного 
(метанового) бродіння. 

Експлуатаційні  показники розробленої біогазової  установки наступні: 
продуктивність – 5 т/год.; вихід  біогазу – 300 м2/год.; електрична потужність, 
що  споживається – 1,5 кВт; теплова  потужність, що споживається – 12,5кВт; 
вихід  біодобрива (вологість 70 %) – 1,4 т/добу. 

Розроблений комплекс споруд і технологічного обладнання,  є 
ефективним способом газового очищення рідкого гною, дегельмінтизації і 
одночасним отриманням високоякісного екологічно чистого органічного 
добрива та дешевого біогазу. Подальші дослідження будуть направлені на 
розширення функціональних можливостей розробленого обладнання.  

Ключові слова: технологічне обладнання  для очищення рідкого гною, 
біогазова установка, охорона навколишнього середовища. 
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BIOGAS INSTALLATION FOR DISPOSAL OF MANURE 
AT THE PIG COMPLEX 

Abstract. Recently, the scientific community and specialists in 
environmental protection technology from various countries of the world have 
been intensively searching for methods and methods of removing, processing and 
using manure from large pig farms, which involve its complete disposal. The 
solution to this problem consists, first of all, in the fact that livestock complexes 
become a source of raw materials for obtaining additional agricultural products. 

The goal of the work was to develop a complex of technological equipment 
for cleaning liquid manure and simultaneously obtaining high-quality organic 
fertilizer and cheap biogas. 

The developed biogas plant is designed to prepare the original biomass 
(grinding, homogenization, heating) for fermentation, aerobic (acidic) fermentation 
and, at the final stage, directly for anaerobic (methane) fermentation. 

The operating parameters of the developed biogas plant are as follows: 
productivity - 5 t/h; biogas output – 300 m2/hour; electric power consumed - 1.5 kW; 
thermal power consumed - 12.5 kW; yield of biofertilizer (humidity 70%) – 
1.4 t/day. 

The developed complex of buildings and technological equipment is an 
effective method of gas purification of liquid manure, deworming and 
simultaneous production of high-quality ecologically clean organic fertilizer and 
cheap biogas. Further research will be aimed at expanding the functionality of the 
developed equipment. 

Keywords: technological equipment for cleaning liquid manure, biogas 
plant, environmental protection. 

Постановка проблеми. Утилізація гнойових стоків є однією із 
найважливіших  проблем, яка виникла за промислового виробництва 
свинини. Вирішення даної  проблеми  залежить від вибору та якості систем 
видалення  та утилізації гною. Дослідження є частиною наукової тематики 
відділу технології виробництва продукції свинарства Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук 
України і виконувалась згідно з завданням 30.01.02.01.Ф. «Дослідити зв’язок 
ефективності глибокої утилізації продуктів життєдіяльності свиней на 
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промислових комплексах із особливостями систем утримання, гноєвидалення 
і мікроклімату», № ДР 0121U109841.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом наукова 
спільнота  та фахівці з технології охорони навколишнього середовища різних 
країн  світу  ведуть інтенсивні пошуки методів і способів видалення, 
переробки та використання гною з великих свинокомплексів, що 
передбачають його повну утилізацію. Вирішення даної проблеми 
заключається насамперед у тому, щоб тваринницькі комплекси стали 
джерелом сировини для отримання додаткової сільськогосподарської 
продукції . [1, 3]  

З цією метою на свинокомплексах для керованого анаеробного 
бродіння   застосовують комплекс споруд і технологічного обладнання, який 
є ефективним способом газової очистки рідкого гною,  дегельмінтизації і 
одночасним отриманням високоякісного екологічно чистого органічного 
добрива та дешевого біогазу. [2, 4]  

Мета. Розробити комплекс  технологічного обладнання  для очищення 
рідкого гною і одночасним отриманням високоякісного органічного добрива 
та дешевого біогазу. 

Виклад основного матеріалу. Принцип роботи розробленої біогазової 
установки передбачає максимальну автоматизацію технологічних процесів та 
зменшення  витрат людської праці. 

Для забезпечення механізованого виробництва, типове устаткування 
відповідно до двух стадійного проточного методу представлено у вигляді 
машинно-апаратурної схеми. Наведена  комплексно-механізована схема 
(рис. 1) дає загальне уявлення про послідовність окремих стадій і робочих 
операцій процесу виробництва органічних біодобрив та біогазу з подальшим 
використанням його як сировини для виробництва тепла для обігріву 
свинарників. У ній охоплюється весь цикл етапів і операцій – від прийому 
сировини і до одержання готової продукції. 
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва біогазу: 
1 – свинарники; 2 – ферментатор; 3 – насоси для 

гідроперемішування; 4 – насос (К); 5 – мішалка; 6 – теплообмінник; 
7 – компресор; 8 – теплообмінник; 9 – установка для очистки та збагачення 
газу; 10 – котельня; 11 – фекальна установка; 12 – тентове покриття; 
13 – клапан запобіжник; 14 – трактор для вивезення ефлюєнта; 15 – насос 
для відкачки води та ефлюєнта підчас ревізій та ремонтів; 16 – кран;      
17 – заслонки для подачі свинячого гною у ферментатор. 

Біогазова установка (БУ) призначена для підготування вихідної 
біомаси (здрібнювання, гомогенізація, нагрівання) до бродіння, аеробного 
(кислотного) бродіння і, нарешті, анаеробного (метанового) бродіння. 

Вихідна біомаса, одержувана щодня на фермі від утримання свиней 
вологістю 85-96% накопичується в ваннах під  свинарником (1, 2, …6), де 
додаються бактерії з розрахунку на 1м3 (які добавляються в свинарнику), де  
проходить часткова ферментація. Під час додавання на даному етапі бактерій 
для ферментації відбуваються  наступні  процеси: 

- скорочується  час ферментації в ферментаторі 2;
- збільшується вихід біогазу;
- зменшуються запах в свинарнику тобто концентрація аміаку в

приміщені. 
З свинарника відкривши заслінку 17 подається гній (субстрат) до 

ферментатора 2 (рис. 2), де відбувається тимчасове зберігання і стабілізація 
та подальша ферментація початкової біомаси – субстрату. Завантажений 
субстрат витримується  від 1 до 2 діб при температурі 20-25° С та об'ємом 
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реактора V=90 м3 в залежності від потреб у завантаженні БУ. В процесі 
ферментації в ферментаторі 2, відбувається гомогенізація субстрату за 
рахунок гідро перемішування насосами 3 та 4 насосом (К).  Гомогенізація – 
це надання однорідної структури або однорідних властивостей масі, 
сумішам, сполукам, розчинам або емульсіям шляхом механічного 
перемішування, усереднення, хімічного чи температурного впливу на них. 

Рис. 2.  Ферментатор та насосна станція 

 Із ферментатора 2 субстрат періодично подається за допомогою 
насосної станції 3 (рис. 3) в біогазову установку (БУ).  

Біогазова установка являє собою резервуар, який підігрівається за 
допомогою теплообмінника 6 і є утеплений. В реакторі живуть корисні 
бактерії, що живляться субстратом. Продуктом життєдіяльності бактерій є 
біогаз. Для підтримки життя бактерій потрібна подача корму (субстрату), 
підігрів 10 котельня до 35-38°С і періодичне перемішування за допомогою 
мішалки 5. Утворений біогаз накопичується  під куполом, де за допомогою 
компресора 7, подається на теплообмінник 8, та подається на 9 установка для 
очистки та збагачення газу. Очищений та збагачений біогаз потрапляє в 
котельню 10, де спалюється для обігріву БУ та надлишок біогазу спалюється 
факелом 11. Одержаний перероджений субстрат за допомогою крана 16 
подається на трактор для вивезення 14.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Рис. 3. Схема біогазової установки 

Утворення біогазу  розділяють на чотири фази: 
Гідролізна фаза. Під час гідролізної фази в результаті життєдіяльності 

бактерій стійкі субстанції (протеїни, жири і вуглеводи) розкладаються на 
прості складові (амінокислоти, глюкозу, жирові кислоти).  

Кислотоутворююча фаза. Утворені під час гідролізної фази прості 
складові розкладаються на органічні кислоти (оцтова, пропіонова, масляна), 
спирт, альдегіди, водень, діоксид вуглецю, а також такі гази, як аміак і 
сірководень. Цей процес протікає до тих пір, поки розвиток бактерій не 
сповільниться під впливом утворених кислот.  

Ацитогенна фаза. З кислот, утворених під час кислотоутворюючої 
фази, під впливом ацитогенних бактерій виробляється оцтова кислота.  

Оцтова кислота розкладається на метан, вуглекислий газ і воду 
(метаногенез). 

Анаеробні умови. Бактерії можуть активно діяти лише в умовах 
відсутності кисню. У конструкції біогазової установки спочатку передбачено 
дотримання цієї умови.  

На процес виробництва газу  впливають такі фактори як вологість, 
температура, тривалість бродіння, рН. 

Виробництво біогазу здійснюється тільки у вологому середовищі, адже 
лише в ній бактерії можуть жити, харчуватися і розмножуватися.  

Оптимальним режимом для всіх груп бактерій є діапазон 35-40 С. 
Присутня система автоматичного контролю. 

Кількість виробленого газу поступово зростає відповідно до 
збільшення тривалості бродіння, спочатку воно відбувається швидше, в міру 
зростання тривалості бродіння – повільніше. У результаті настає такий 
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момент, коли подальше перебування в ферментаторі буде недоцільно з 
економічної точки зору. 

Гідролізні та кислотоутворюючі бактерії в кислому середовищі з 
рівнем pH 4,5-6,3 досягають оптимуму своєї активності, тоді як бактерії, що 
утворюють оцтову кислоту і метан, можуть жити лише при нейтральному або 
слаболужному рівні pH 6,8-8. Для всіх бактерій дійсним є правило: якщо 
рівень pH перевищує оптимальний, то вони стають повільнішими у своїй 
життєдіяльності, що затримує утворення біогазу. Оптимальний рівень pH для 
життєдіяльності та метаноутворення – pH 7.  

Важливим фактором у технології  виробництва біогазу є 
оптимальна підготовка сировини. подача субстрату, перемішування. 
Продукти обміну речовин кожної групи бактерій є поживними речовинами 
для подальшої групи бактерій. Всі вони діють з різною швидкістю. Бактерії 
не можна «перегодовувати», тому що тоді одна з груп не встигне виробити 
їжу для наступної. Тому в кожному конкретному проекті розраховується і 
програмується періодичність поїдання субстрату. 

Чим дрібніші частинки субстрату, тим більша поверхня їх зіткнення з 
бактеріями, в результаті чого період бродіння буде скорочуватися, а 
метаноутворення прискорюватися. Для цього при необхідності проводиться 
додаткове подрібнення субстратів перед подачею в ферментатор. 

 Важливе не лише для уникнення появи кірки та осаду, а й для того, 
щоб біогаз виводився на поверхню (допомагає бульбашкам газу підніматися). 

Мікроорганізми звикають до певного «раціону». Зміни, якщо вони 
вносяться, мають бути поступовими.  

Технічні характеристики біогазової установки, яка успішно 
впроваджена на ВАТ СУБЕКОН Вінницької  області наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Експлуатаційні  показники біогазової  установки 

Параметри Значення  параметра 
Продуктивність, т/год. 5,0 
Вихід  біогазу, м2/год. 300,0 
Електрична потужність, що 
споживається  кВт 1,5 

Теплова  потужність, що споживається, 
кВт 12,5 

Вихід  біодобрива (вологість 70%), т/добу 1,4 
Площа, що займається, га 0,04 
Обслуговуючий  персонал, людин. 1 
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Висновок. Розроблений комплекс споруд і технологічного обладнання 
є ефективним способом газового очищення рідкого гною, дегельмінтизації і 
одночасним отриманням високоякісного екологічно чистого органічного 
добрива та дешевого біогазу. Подальші дослідження будуть направлені на 
розширення функціональних можливостей розробленого обладнання.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВПЛИВУ НА 
ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМОВИХ ПОТОКІВ ГАЗОВИХ 
ПЛАЗМОУТВОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ N-O-C-H 

Анотація. Проблема ефективного використання плазмового 
обладнання для процесів зварювання та інженерії поверхні залишається 
актуальною на фоні зростання вартості енергоносіїв та потреби підвищення 
продуктивності технологій обробки матеріалів. Плазмоутворювальні суміші 
системи N-O-C-H знайшли достатньо широке застосування в народному 
господарстві, через наявність, зокрема, серійного плазмового обладнання, яке 
свого часу було розроблене в Україні. Відомі загальні підходи до керування 
енергетичними характеристиками плазми зміною режимних параметрів 
роботи генераторів плазми не враховують особливостей 
плазмоутворювальних  газових сумішей  системи N-O-C-H, які відрізняються 
наявністю комбінованого двоканального підведення енергії в область 
формування плазмових потоків. У роботі проаналізовані можливі варіанти 
впливу на енергетичні характеристики струменів плазми системи N-O-C-H 
зміною режимних параметрів процесу її генерації. Показана можливість 
підвищення потужності плазмотрона та його питомих енергетичних 
характеристик підвищенням струму дуги (в межах технічних можливостей 
електродів та джерела електроживлення). Доведена ефективність 
застосування підвищеної витрати плазмоутворювальної суміші для 
покращання швидкісних характеристик плазмового струменя при збереженні 
його температурних параметрів. Запропонований новий спосіб керування 
енергетичними характеристиками струменя плазми зміною співвідношення 
між горючим і окиснювальним компонентами вихідної суміші. Показано, що 
зниження значення коефіцієнта витрати окиснювача дозволяє покращати всі 
енергетичні характеристики потоку плазми: підвищити загальну потужність 
та питому енергію, збільшити розміри активної зони струменя, впливати на 
його окиснювально-відновний потенціал. 

https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222524-0102%22&search_id=9373662
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS OF INFLUENCE 
ON PLASMA FLOW PARAMETERS OF N-O-C-H GAS PLASMA-

GENERATING SYSTEMS 
 
Abstract. The problem of effective use of plasma equipment for welding 

processes and surface engineering remains relevant against the background of the 
increase in the cost of energy carriers and the need to improve the productivity of 
material processing technologies. Plasma-forming mixtures of the N-O-C-H 
system have found a fairly wide application in the national economy, due to the 
availability, in particular, of serial plasma equipment, which was once developed 
in Ukraine. Known general approaches to controlling the energy characteristics of 
plasma by changing the operating parameters of plasma generators do not take into 
account the features of plasma-forming gas mixtures of the N-O-C-H system, 
which differ in the presence of a combined two-channel energy supply to the area 
of plasma flow formation. The paper analyzes possible options for influencing the 
energy characteristics of plasma jets of the N-O-C-H system by changing the mode 
parameters of its generation process. Variants of influence on the energy 
characteristics of plasma flows of the N-O-C-H system by changing the mode 
parameters of the plasma generation process were analyzed. The possibility of 
increasing the power of the plasmatron and its specific energy characteristics by 
increasing the arc current (within the technical capabilities of the electrodes and 
the power source) is shown. The effectiveness of using increased consumption of 
the plasma-forming mixture to improve the speed characteristics of the plasma jet 
while maintaining its temperature parameters has been proven. A new method of 
controlling the energy characteristics of the plasma jet by changing the ratio 
between the combustible and oxidizing components of the initial mixture is 
proposed. It is shown that reducing the value of the oxidant flow rate allows to 
improve all the energy characteristics of the plasma flow: to increase the total 
power and specific energy, to increase the size of the active zone of the jet, to 
influence its oxidation-reduction potential. Bibliogr. 6, fig. 4. 
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Постановка проблеми. В загальному випадку в якості 

плазмоутворювального середовища може бути використана будь-яка 
речовина. Сприйнявши енергію від зовнішнього джерела, (наприклад, від 
електричної дуги), речовина переходить у повністю або частково іонізовану 
газову систему, нагріту до певної температури – низькотемпературну плазму. 
Застосування такої плазми в технологіях інженерії поверхні висуває до 
плазмоутворювальних середовищ цілий ряд специфічних вимог: 

- визначений набор фізико-хімічних властивостей (теплоємності, 
теплопровідності, потенціалу іонізації тощо), який забезпечить необхідні 
параметри створюваного плазмового середовища; 

- контрольована та керована взаємодія високотемпературного газу 
(плазми) із матеріалом, що обробляється, та навколишнім середовищем, для 
забезпечення ходу процесів взаємодії у необхідному напрямку; 

- хімічна нейтральність компонентів плазмоутворювального 
середовища до матеріалу елементів конструкції генератора плазми; 

- можливість внесення з плазмоутворювальною речовиною 
додаткової енергії для коригування процесу генерації плазми та впливу на 
енергетичні характеристики створеного плазмового середовища під час 
обробки матеріалу; 

- мінімальний негативний вплив на умови праці та навколишнє 
середовище; 

- недефіцитність та помірна ціна. 
Одним із результатів пошуку таких «оптимальних» плазмових 

середовищ для процесів інженерії поверхні стало використання 
плазмоутворювальних газових систем N-O-C-H, які можна отримати, 
наприклад, із суміші повітря та вуглеводневих газів [1]. За час від початку 
застосування таких сумішей у технологіях обробки матеріалів проведена 
значна кількість досліджень, які стосуються генераторів плазми та способів 
їх застосування в технологіях нанесення покриттів та модифікації поверхні. 
Наведені практичні рекомендації щодо раціональних режимів ведення 
процесів, досліджені фізико-механічні характеристики отриманих 
поверхневих шарів [2, 3]. Була розроблена та випускалась серійно 
повнокомплектна установка нанесення покриттів «Київ-7», яка була 
орієнтована на застосування в якості плазмоутворювального повітря та його 
сумішей із вуглеводневими газами [4]. Але досі не запропоновані і не 
застосовуються на практиці загальні рекомендації (в тому числі у 
документації на установку «Київ-7») щодо способів впливу на енергетичні 
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характеристики плазми у ході ведення процесу і відпрацювання 
технологічних режимів. Відсутність таких рекомендацій обмежує можливості 
технологів під час розробки конкретних технологій інженерії поверхні, не 
дає змогу повною мірою врахувати фізико-механічні характеристики 
оброблюваних матеріалів шляхом внесення коректив у режимні параметри 
процесу. Це виражається, наприклад, у результатах досліджень, які 
констатують недостатню якість отриманих на установці «Київ-7» покриттів 
певного хімічного складу, але не дають логічного пояснення цьому факту [5]. 
Вторинним наслідком відсутності таких рекомендацій є неповне 
використання можливостей плазми системи N-O-C-H. 

Метою статті є надання об’єктивної інформації щодо енергетичних 
можливостей потоків плазми системи N-O-C-H і способів впливу на них 
через зміну режимних параметрів. 

Методики досліджень та отримані результати. Експериментальне 
дослідження потоків плазми складного хімічного складу з метою 
встановлення хімічного складу і енергетичних параметрів в локальних точках 
об’єму робочого тіла здійснювалось за допомогою ентальпійного зонду            
Грея [6]. Об’ємний розподіл параметрів плазмового струменя досліджувався 
встановленням пробовідбірника на трикоординатному маніпуляторі. 
Визначення ентальпії при застосуванні зонду Грея базується на вимірюванні 
теплового потоку, який сприймає пробовідбірник при відбиранні проби. 
Склад відібраної проби аналізувався на спареному хроматографі типу ХЛ-3 
та ЛХМ-8-МД. Отриманий результат складу холодної проби газу, 
використовується для розрахунку реального складу газу у точці відбирання з 
урахуванням фактичної температури. Температура, у свою чергу, 
визначається за виміряною за допомогою зонду ентальпією. Динамічний 
напір потоку плазми визначався підключенням капіляра пробовідбірника до 
U – подібного водяного манометра. 

Енергетичні характеристики плазмотрона досліджувались 
вимірюванням струму, напруги і теплових втрат в елементи конструкції за 
відомими методиками [6]. 

Змінними параметрами під час дослідження температурних, 
швидкісних і концентраційних полів плазмових струменів системи N-C-O-H 
були сумарна об’ємна витрата плазмоутворювальної суміші; коефіцієнт 
витрати окиснювача; струм дуги та діаметр вихідної ділянки дугового 
каналу. Дослідження проводились на двохелектродному плазмотроні 
потужністю до 50 кВт з термохімічним катодом та вихровою стабілізацією 
дуги та плазмотроні із міжелектродною вставкою (аналогу ПУН-1, яким 
комплектується установка «Київ-7»). 

Визначались локальні значення температури плазми та швидкості 
потоку, а також хімічний склад середовища в локальних точках об’єму 
струменя плазми. 
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За результатами досліджень встановлені розподіли температури, 
швидкості та хімічного складу середовища за довжиною струменя та в його 
поперечних перерізах. Наявність таких розподілів дає змогу встановити 
розміри активної зони струменя для типових груп матеріалів: легкоплавкі та 
тугоплавкі метали, тугоплавкі сполуки. 

Основним режимним параметром, який змінюється, зазвичай, у 
практиці застосування генераторів плазми з метою впливу на абсолютні та 
питомі параметри плазмового середовища є струм дуги. Враховуючи, що 
вольт-амперні характеристики досліджуваних плазмотронів пологоспадні або 
нейтральні, у кращому випадку збільшення струму дуги не призведе до 
падіння напруги і можна у першому наближенні вважати, що споживана 
потужність генератора плазми пропорційна струму. Щодо корисної 
потужності, у кожному конкретному випадку необхідно врахувати наявну 
залежність ККД від струму дуги. Для плазмотронів, які застосовувались при 
проведенні досліджень, ККД практично не залежить від струму дуги (в 
дослідженому діапазоні зміни струму). Але, враховуючи, що збільшення 
струму дуги призводить до підвищення втрат в елементи конструкції 
плазмотрона, при застосуванні цього способу впливу на енергетичні 
характеристики генератора плазми слід мати на увазі можливе зниження 
ресурсу електродів зі збільшенням струму дуги. 

Технічні можливості серійних термохімічних електродів обмежують 
верхню межу можливого діапазону зміни струму дуги значеннями (350…450) 
А (залежно від матеріалу активної вставки). Нижня межа можливого 
діапазону зміни струму визначається здатністю джерела живлення 
здійснювати стабілізацію струму при малих його значеннях і стабільністю 
роботи плазмотрона на струмі менше (100…150) А. У загальному випадку 
типовий діапазон можливої зміни струму становить (150…350) А. 

Номінальне значення струму залежить від типу електроду і становить 
(200…300) А. 

На рис.1 показані результати обробки експериментальних даних. 
Оцінювався у відсотках діапазон зміни загальної потужності та осередненого 
значення питомої енергії. Визначався діапазон зміни геометричних 
характеристик плазмового струменя при зміні струму дуги у вигляді зміни 
розмірів активної зони (для матеріалів з температурою плавлення ≥2000 К. 

Слід відмітити, що вплив зміни струму дуги на розподіл швидкості 
потоку (на відміну від впливу на розподіл температури) в об’ємі струменя, не 
такий однозначний. Якщо температура практично пропорційно підвищується 
при збільшенні струму на всіх дистанціях обробки матеріалу і у всіх точках 
поперечного перерізу потоку плазми, швидкість суттєво підвищується у 
приосьовій зоні струменя і значно менше на периферії потоку плазми. Тобто 
«наповненість» профіля швидкості погіршується. 
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Рис. 1. Діапазони можливої зміни характеристик плазмового струменя 

двохелектродного плазмотрона при зміні струму дуги в діапазоні (150…250) 
А (сумарна витрата плазмоутворювальної суміші Q∑= 3,7 м3/год., 
коефіцієнт витрати окиснювача α = 0,67) 

 
В технологіях інженерії поверхні і, зокрема, при газотермічному 

нанесенні покриттів, широко використовується, як спосіб керування умовами 
ведення технологічного процесу, зміна витрати плазмоутворювальної газової 
суміші. Режими на підвищеній витраті плазмоутворювальної суміші 
сприяють підвищенню швидкості плазмового струменя – воно приблизно 
пропорційне витраті суміші. Це підвищення швидкості більш суттєве в 
центральній області потоку і зберігається на всій довжині активної зони 
струменя плазми. Одночасно, при збільшенні витрати на плазмотронах 
досліджуваних принципових схем спостерігається зростання потужності 
генератора плазми за рахунок підвищення напруги на дузі та ККД              
пристрою (рис. 2).  

Характерною особливістю плазмоутворювальних сумішей системи              
N-O-C-H є те, що незважаючи на зниження середньомасової питомої енергії 
при збільшенні витрати плазмоутворювальної суміші (рис. 2), наявна 
відсутність падіння температури в центральній частині струменя, а на 
периферії навіть має місце навіть помітне її зростання [6]. 
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Рис. 2. Діапазони можливої зміни характеристик плазмового струменя 
двохелектродного плазмотрона при зміні витрати плазмоутворювальної 
суміші Q∑ в діапазоні (3,7…7,8) м3/год. (струм дуги І = 200 А., коефіцієнт 
витрати окиснювача α = 0,65) 

 
При цьому темп падіння температури вздовж потоку плазми 

уповільнюється, що сприяє подовженню активної зони струменя плазми. Це 
пов’язане, вочевидь, із особливостями процесу передавання енергії від дуги 
до плазмоутворювального газу в межах дугового каналу. Значна частина 
суміші залишається «холодною», бо периферійна область потоку газу не 
сприймає повною мірою енергію електричної дуги. Тому центральна частина 
потоку зберігає або незначно знижує свою середньомасову температуру. 
«Холодна» частина суміші проходить дуговий канал і горючі компоненти, які 
є в її складі, догоряють за межами генератора плазми за участю кисню 
навколишнього середовища. Тим самим підвищуючи температуру 
периферійних областей потоку плазми. Профіль стає «наповненим», а 
активна зона струменя подовжується. Більш того, на дистанціях 100 мм і 
вище за рахунок тепла рекомбінації та зв’язування компонентами плазми 
частини кисню, має місце зростання температури у приосьовій області 
потоку (порівняно з режимом роботи на меншій витраті 
плазмоутворювальної суміші). 

Підсумовуючи надану вище інформацію, можна рекомендувати 
режими роботи на підвищених витратах плазмоутворювального газу для 
нанесення покриттів із легкоплавких (температура плавлення до 600 оС) та 
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середньоплавких (до 1600 оС) металів. При цьому слід звернути особливу 
увагу на організацію введення дисперсного матеріалу у потік плазми через 
доволі нерівномірний профіль швидкості в поперечних перерізах потоку. 

Застосування складних плазмоутворювальних сумішей системи N-O-C-
H (на відміну від інших плазмоутворювальних середовищ) надає ще один 
інструмент впливу на енергетичні характеристики потоків плазми, що 
генеруються. Це зміна співвідношення між горючим та окиснювальним 
компонентами плазмоутворювальної суміші. Це співвідношення 
характеризується коефіцієнтом витрати окиснювача α [4]. При збільшенні 
вмісту горючого компонента (зниження α) підвищується загальний рівень 
ентальпії потоку плазми. На дистанціях від 50 мм до 200 мм це збільшення 
сягає 10 % при зміні α від 1 до 0,63. На менших дистанціях (до 40 мм), воно 
ще більше – до 40 %. 

Збільшення ентальпії призводить до підвищення температури 
плазмового струменя. На дистанціях (50…130) мм воно сягає 40 %. 

Характерною особливістю керування енергетичними параметрами 
струменя зміною α є пропорційне підвищення швидкості у перерізі 
плазмового потоку на всіх дистанціях від зрізу сопла генератора плазми. Це 
сприяє ефективному нагріванню матеріалу не тільки у центральній, але і на 
периферійній області плазмового струменя. 

Додатковим позитивним ефектом зниження α є можливість керування 
вмістом окиснювальних та відновних компонентів в потоці плазми [6]. При 
збільшенні вмісту горючого компонента у вихідній плазмоутворювальній 
суміші зростають розміри області зі зниженим вмістом кисню, що створює 
сприятливі умови для нагрівання матеріалів, чутливих до вмісту кисню в зоні 
обробки. 

На рис 3 показані діапазони можливої зміни енергетичних параметрів 
потоку плазми при зміні коефіцієнта витрати окиснювача. 

Додаткова енергія, яка вноситься із вуглеводневим компонентом 
збільшує загальну потужність пристрою. Це відбувається за рахунок не 
тільки прямого внесення додаткової енергії з вуглеводневим газом, але й 
через зміну умов горіння електричної дуги із підвищенням інтегрального 
значення напруги. Враховуючи практично незмінний ККД при зміні α, 
відповідно зростає і середнє значення питомої енергії в плазмовому струмені 
(при сталому значенні сумарної витрати плазмоутворювальної суміші. 
Підвищення температури у всьому об’ємі струменя призводить до значного 
збільшення розмірів активної зони потоку. Враховуючи, що час перебування 
частинок є визначальним фактором при обробці матеріалу з низькою 
теплопровідністю і високою температурою плавлення, режими роботи з 
низьким α можна рекомендувати для керамічних і тугоплавких (температура 
плавлення >1600оС) металевих матеріалів. 
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Рис. 3. Діапазони можливої зміни характеристик плазмового струменя 
двохелектродного плазмотрона при зміні коефіцієнта витрати окиснювача 
α від 1 до α = 0,65 (витрата плазмоутворювальної суміші Q∑ = 3,7 м3/год., 
струм дуги І = 200 А) 

 
Результати, отримані у ході дослідження двохелектродних генераторів 

плазми, в цілому підтверджуються результатами, які отримані при 
дослідженні плазмотронів із міжелектродною вставкою. Питома енергія 
плазмового струменя ε, як універсальна характеристика енергетичної 
спроможності пристрою, зростає на плазмотронах цієї принципової схеми зі 
зростанням струму (рис. 4). 

Залежить вона і від витрати плазмоутворювальної суміші – чим вище 
ця витрата, тим менше максимально досяжний рівень ε при зміні струму. 
Хоча при цьому підвищується значення абсолютної потужності струменя та 
ККД пристрою. Змінюючи вміст вуглеводневого компонента у вихідній 
плазмоутворювальній суміші, струм дуги та сумарну витрату суміші, 
можливо змінювати значення загальної потужності та питомих параметрів 
потоку плазми в досить широких межах. 
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Рис. 4. Область зміни питомої енергії та загальної потужності 

плазмотронів із міжелектродною вставкою потужністю до 80 кВт (ПУН-1 
та його аналоги) зміною режимних параметрів в технічно допустимих 
межах 

 
Висновки: 
- основним параметром керування енергетичними 

характеристиками високотемпературного потоку у генераторів плазми, що 
працюють на газових сумішах системи N-O-C-H, аналогічно генераторам 
плазми на традиційних газах і сумішах без горючого компонента є струм 
електричної дуги. Діапазон такого керування обмежений процесами ерозії 
електродів (особливо термохімічних катодів) та функціональними 
можливостями джерел живлення; 

- результати впливу зміни витрати плазмоутворювального газу на 
енергетичні характеристики потоків плазми у плазмотронів на сумішах 
вуглеводневих газів з окиснювачем радикально відрізняється від аналогічних 
результатів у генераторів плазми, які працюють на сумішах без горючого 
компонента. Цілком реальна можливість збереження або незначного зниження 
рівня температури у потоці плазми із одночасним збільшенням швидкості 
потоку при збільшенні витрати вихідної плазмоутворювальної суміші; 
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- додатковим ефективним інструментом керування енергетичними 
параметрами потоку плазми системи N-O-C-H є зміна співвідношення між 
компонентами плазмоутворювальної суміші. При збільшенні вмісту 
вуглеводневого компонента вдається суттєво підвищити загальну потужність 
пристрою, питому енергію струменя та розміри активної зони потоку. При 
цьому стає можливим контроль над окиснювально-відновним потенціалом 
середовища, в якому обробляється матеріал. 
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	-психологічну, яка передбачає здатність учителя ураховувати вікові, індивідуально-психологічні  особливості учнів у процесі навчання, їх інтереси та мотиви навчально-пізнавальної діяльності. Учитель має вміти використовувати стратегії, які сприяють ро...
	-емоційно-етичну, яка підкреслює значення оволодіння учителем сучасними формами, методами, технологіями і засобами навчання, що сприяють розвитку уваги, саморегуляції, управління емоціями і порозумінню, а також методами ведення діалогу та полілогу.
	- проектну, яка  визначає здатність учителя до ефективного проектування уроку англійської мови, укладання сценаріїв позакласних заходів з урахуванням етапу навчання та можливостей використання сучасних форм, методів та засобів навчання.
	- інноваційну, котра окреслює здатність учителя використовувати інноваційні підходи до навчання, знання особливостей їх застосування у стандартних і нестандартних ситуаціях, а також уміння створити інноваційно дидактичне  середовище.
	- здатність до навчання впродовж життя - це здатність до визначення умов і ресурсів  професійного розвитку  впродовж життя.
	- рефлексивну, яка окреслює здатність учителя до здійснення самооцінки власної педагогічної діяльності, діяльності колег та учнів [9].
	Велике значення відіграють здоровозбережувальна, інклюзивна, прогностична та організаційна компетентності. Ці компетентність передбачають здатність учителя до створення здорового освітнього середовища, уміння працювати з учнями з особливими освітнім...
	Перераховані вище види професійної компетентності учителя англійської мови можуть змінюватися в залежності від соціальної ситуації, освітніх тенденцій, виду навчального закладу, вікової категорії учнів.
	Розглядаючи питання формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов головним показником її змісту слід вважати міжпредметну інтеграцію дисциплін на основі дотримання дидактичних принципів системності, послідовності, цілісності...
	Спостереження за навчальним процесом  у вищих закладах освіти, досвід роботи  свідчить про те, що формування професійно-педагогічної компетентності студентів здійснюється, в основному, на практичних заняттях з дисципліни «Шкільний курс англійської ...
	Основним завданням цієї дисципліни є:
	- створити у студентів-бакалаврів належну теоретичну базу для розуміння закономірностей процесу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів, взаємозв’язку  методики навчання іноземних мов з іншими науками; сформувати уявлення про професі...
	- сформувати у студентів методичні навички, необхідні для формування мовних компетентностей учнів та розвитку їх мовленнєвих компетентностей;
	- сформувати методичні уміння, необхідні для плануванням фрагментів уроків з навчання мовного матеріалу, розвитку аудитивної компетентності, компетентності у діалогічному та монологічному мовленні, читанні та письмі;
	- розвивати у студентів інноваційне методичне мислення, яке допоможе при  побудові уроків, відборі сучасних стратегій та підходів до навчання, використанні сучасних засобів, проектуванні  навчально-мовленнєвих ситуацій для реалізації спілкування [10].
	Досягнення цих завдань ускладнюється через скорочення термінів підготовки майбутнього учителя іноземної мови на рівні «бакалавра», зменшення кількості навчальних годин на вивчення дисципліни «Шкільний курс англійської мови та методики її навчання»....
	Інтеграція курсу методики навчання англійської мови і практики усного та писемного мовлення, практичної фонетики/граматики, країнознавства може базуватися на організованому спостереженні за діяльністю викладача, рефлексії із власного досвіду вивчен...
	При  формуванні методичної компетентності студентів  розрізняємо три етапи.
	1.Пропедевтичний етап має на меті підготовку студентів до більш глибокого і детального  вивчення фахової методики. Він базується на механізмі сприйняття, розуміння та осмислення інформації, представленої викладачем на заняттях з практики усного та ...
	На заняттях з практики усного та писемного мовлення студенти можуть спостерігати за тим, як викладач організовує усну комунікацію, створює доброзичливу атмосферу на занятті, мотивує студентів, які форми роботи використовує, як розташовані робочі мі...
	Розширення та засвоєння знань відіграє важливу роль при поліпшенні комунікативних умінь, що має місце у процесі створення викладачем реальних мовленнєвих ситуацій з метою реалізації різних функціональних цілей.
	На заняттях з практичної фонетики студенти можуть виконувати ряд завдань:
	- проаналізувати, як викладач ураховує проблему інтерференції та трансференції при формуванні фонетичної компетентності;
	- простежити, які вправи використовуються при формуванні фонетичної компетентності;
	- проаналізувати, які вимоги ставить викладач до інтонаційного оформлення усних висловлювань;
	- простежити, які прийоми використовуються при формуванні слухо-вимовних/інтонаційних навичок;
	- проаналізувати, як викладач здійснює формування фонетичної компетентності на рівні автентичних діалогів/пісень/джазових наспівів/скоромовок/поезії;
	- простежити, як викладач оцінює рівень сформованості фонетичних навичок студентів і заповнити таблицю
	- скласти банк методичних завдань для навчання фонетики;
	- підібрати вірші/ пісні/джазові наспіви/скоромовки для формування фонетичної компетентності та укласти буклет;
	- простежити, як викладач проводить фонетичне опрацювання автентичних матеріалів, пісень чи віршів;
	- проаналізувати, які засоби організації рефлексії переважають на заняттях з практичної фонетики: аудитивні чи візуальні, тактильні чи когнітивні;
	- простежити. як викладач здійснює рефлексію сформованості фонетичних навичок
	-  усвідомити свій тип мовця, знати його переваги та недоліки;
	- аналізувати фонетичний аспект свого мовлення та опрацьовувати фонетичні відхилення від норми.
	Запропоновані завдання студенти виконують в індивідуальному режимі.
	При засвоєнні дисципліни «Практична граматика» студенти сприймають, розпізнають та співвідносять  граматичні структури із значенням. Виконуючи граматичні вправи, вони усвідомлюють свій рівень володіння граматичною компетентністю та ознайомлюються з ...
	На практичних заняттях з країнознавства студентів слід ознайомлювати із ефективними способами  засвоєння лінгвокультури, мовних засобів, прийомів організації ситуацій спілкування. Об’єктами лінгвокультури є особливості менталітету, елементи культур...
	- власні словники-списки специфічних  лексичних одиниць;
	- списки мовленнєвих формул;
	- лінгвокраїнознавчі коментарії;
	- власні довідкові коментарії до прочитаного тексту у формі фактичної довідки, коментування контексту чи позиції автора.
	Отриманий студентами досвід вивчення дисципліни «Країнознавство» сприятиме, у подальшому, розумінню мети процесу формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів, значення інтегрованого формування лінгвосоціокультурної компетентності і мовних/м...
	II. Основний етап формування методичної компетентності майбутніх учителів
	передбачає теоретичне оволодіння студентами знаннями з дисципліни «Шкільний курс англійської мови та її навчання», а також формування практичних умінь вирішення методичних задач уроку англійської мови.
	На етапі теоретичного оволодіння методичними знаннями студенти повинні здобути уявлення про методику  навчання англійської мови як науку, її понятійний апарат, зв'язок з іншими науками, цілі та засоби навчання англійської мови, мовленнєву діяльність...
	Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити на заняттях із застосуванням  кейс технології. Кейс представляє собою набір навчальних матеріалів до конкретної теми. Викладач окреслює мету кейсу, подає короткий опис теоретичного матеріалу, форму...
	На практичних заняттях студенти мають можливість обговорити з викладачем труднощі у вирішенні практичної задачі, представити власні способи її вирішення. З метою формування методичних умінь, умінь критично оцінювати інформацію викладач використовує...
	Етап формування практичних умінь має на меті навчити студентів будувати фрагменти уроків та планувати урок англійської мови в цілому. Студенти повинні оволодіти методичними вміннями необхідними для формування в учнів мовних та мовленнєвих компетент...
	На рецептивному рівні студенти ознайомлюються з системою вправ, які рекомендуються авторами діючих навчально-методичних комплексів, та представленими викладачем фрагментами уроків. Результатом цього рівня є вміння студента навести приклади вправ для...
	Розігрування, представлених викладачем фрагментів уроків, відбувається на репродуктивному рівні у формі ділової гри. Після презентації фрагменту уроку  студенти обговорюють труднощі, які виникали у процесі його проведення, формулюють методичні заува...
	Метою продуктивного рівня є розробка власних фрагментів уроку на основі матеріалу одного з діючих підручників англійської мови. Студенти готують необхідні наочні посібники, підбирають Інтернет матеріали, розробляють власні вправи, навчально-мовленнє...
	III. Етап самоосвіти. Ріст методичної компетентності учителя англійської мови є безперервним процесом, який має місце при отриманні ступеня «магістра» та впродовж всієї професійної кар’єри. Учителі мають можливість приймати участь у підготовці та в...
	Висновки. Формування методичної компетентності майбутнього учителя англійської мови є актуальним в силу переорієнтації з накопичування знань, умінь та навичок на здатність  студента  практично діяти, застосовувати свій досвід у подальшій професійній...
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