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ANXIETY IN ADOLESCENCE AS A CONSEQUENCE OF RELATIONSHIPS WITH PARENTS  

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие подросткового возраста, выделяются эмоции которые его сопро-

вождают, в том числе и тревожность, её симптомы. Особое внимание уделяется причинам тревожно-

сти, которые анализируются и в большинстве случаев связаны с отношениями детей с родителями как 

в раннем детстве, так и в подростковом возрасте. В статье приводятся способы решения проблемы 

тревожности подростков.  

Abstract 

The article reveals the concept of adolescence, highlights the emotions that accompany it, including anxiety 

and its symptoms. Special attention is paid to the causes of anxiety, which are analyzed and in most cases are 

associated with the relationship of children with their parents both in early childhood and in adolescence. The 

article presents ways to solve the problem of adolescent anxiety. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, тревожность, отношения в семье, возрастная психология. 

Keywords: adolescence, anxiety, family relationships, age psychology. 

 

Подростковый возраст – период жизни чело-

века между детством и взрослостью ( 12-17 лет). 

Этот возраст является наиболее кризисным в разви-

тии человека как для самого подростка, так и для 

окружающих его людей, например, родителей или 

педагогов. Данный этап развития затрагивает все 

сферы жизни подростка. Подросток развивается 

биологически, а именно происходит развитие эндо-

кринной системы, появляются вторичные половые 

признаки, наблюдается усиленный, но при этом не-

равномерный рост всего организма. Также подро-

сток развивается психологически: он старается под-

ражать взрослым, пересматривает свои ценности, 

социализируется, проявляет интерес к противопо-

ложному полу и склонен к рефлексии. Именно по-

этому его ведущей деятельностью становится ин-

тимно-личностное общение. Подростковый возраст 

сопровождается различными эмоциями, например, 

повышенной агрессией, грустью и тревожностью, о 

которой мы поговорим подробнее в данной статье. 

Проблема тревожности является одной из са-

мых актуальных проблем как в отечественной, так 

и в зарубежной психологии. Тревожность – это спо-

собность человека испытывать состояние тревоги, 

связанное с возникновением переживаний в раз-

личных ситуациях. Существует нормальный уро-

вень тревоги, который присущ любому человеку, 

но когда тревога носит длительный характер, она 

оказывает негативное влияние на все сферы жизни. 

Тревожность сопровождается различными эмоци-

ями, но преобладающей является страх. Самыми 

яркими симптомами тревоги являются нехорошие 

предчувствия, депрессивные мысли, повышенная 

требовательность к себе, беспокойный сон и труд-

ности с засыпанием, раздражительность, внутрен-

нее напряжение. Помимо психологических симпто-

мов, существуют физические, к которым относятся 

учащенное сердцебиение, ощущение слабости, го-

ловокружение, ком в горле, тремор, сухость во рту. 

П.Бейкер и М.Аворд выделяют критерии, по 

которым можно определить наличие тревожности у 

ребенка. Среди них постоянное беспокойство, мы-

шечное напряжение, невозможность на чем-либо 

сконцентрироваться. Г.П. Лаврентьева и Т.М. Тито-

ренко выделяют более обширный перечень крите-

риев. Согласно данному списку, тревожный подро-

сток может долго работать, не уставая. Любое зада-

ние у него вызывает излишнее беспокойство, 
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выполняя его ребенок очень напряжен и скован. 

Подросток, испытывающий тревожность смуща-

ется чаще других, краснеет в незнакомой обста-

новке, его руки обычно холодные и влажные, по-

теет. У таких подростков наблюдается плохой ап-

петит, расстройство стула. Он плохо переносит 

ожидание, с трудом сдерживает слезы, не уверен в 

себе и в своих возможностях, боится трудностей. 

Чаще всего тревога проявляется совокупностью не-

скольких признаков, но часто повторяющийся один 

признак также может свидетельствовать о ней. 

Подростки стараются справляться с тревогой 

по-своему. Некоторые пытаются спрятать ее не 

только от окружающих, но и от себя, становятся 

агрессивными. Подростки стараются забыть о 

своих страхах, сделать так, чтобы остальные боя-

лись их, а не они. На самом деле, в глубине души, 

такие подростки очень ранимы, не уверены в себе и 

растеряны. Другие же становятся апатичными, у 

них отсутствуют какие-то эмоциональные реакции, 

которые мешают распознать причины, которые 

привели к такому состоянию. Чаще апатия возни-

кает в следствие гиперопеки. Многие подростки от-

казываются от общения и избегают людей, которые 

опасны по их мнению. Такие подростки замкнуты, 

неактивны, очень одиноки. Существуют подростки, 

которые стараются стать более послушными, чтобы 

вернуть любовь взрослых. Еще один способ спра-

виться с тревогой – уход в мир фантазий. В мечтах 

ребенок пытается решить свои конфликты, реали-

зует то, что не смог реализовать в реальной жизни. 

Фантазии тревожных подростков расходятся с ре-

альностью, они не имеют ничего общего с перспек-

тивами подростка, с его возможностями и особен-

ностями.  

Причины тревожности подростков бывают 

разные, но большинство из них связаны с отноше-

ниями с родителями как сейчас, так и в раннем дет-

стве. Именно отношения в семье играют важную 

роль в становлении психологических особенностей 

подростков. Еще с раннего детства ребенок спосо-

бен улавливать тревожность и мнительность роди-

телей. Согласно «Теории привязанности» Джона 

Боулби, те дети, которые в основном проводят 

время с тревожным взрослым, например, с мамой, 

папой, няней и т.д., перенимают эту тревожность. В 

ходе эксперимента, проводимого Боулби, такие 

дети спокойно играли в присутствии мамы, но ко-

гда мама уходила, они плакали, а игра их больше не 

интересовала. Мама приходила, но дети не могли 

успокоиться, не принимали ее, обижались. Такие 

дети особенно восприимчивы к различным собы-

тиям, они часто имеют низкую самооценку, застен-

чивы, самокритичны, очень впечатлительны, у низ 

высокий уровень сензитивности. Сензитивность – 

это характеристика человека, которая выражает по-

вышенную индивидуальную чувствительность к 

внешним событиям, которая сопровождается тре-

вожностью перед новыми происшествиями. Высо-

кая сензитивность препятствует социальной адап-

тации, мешает человеку в любом возрасте налажи-

вать коммуникативные связи. В процессе 

самовоспитания взрослый человек может побороть 

в себе высокую сензитивность, но для подростка 

это является большой трудностью, особенно под 

влиянием гормонов и других внешних факторов на 

растущий организм.  

Чтобы помочь ребенку с высокой сензитивно-

стью, родителям необходимо исправлять свое пове-

дение, а не поведение ребенка. Он должен быть уве-

рен в том, что родители его любят, независимо от 

того, что он чувствует, как реагирует на общество и 

мир в целом. С таким подростком необходимо дей-

ствовать осторожно, если родители хотят изменить 

что-то в его поведении. Если ребенок поступил 

плохо, то не нужно на него кричать. Хорошего ре-

зультата можно достигнуть, если исправить поведе-

ние ребенка в легкой форме. Таких детей нужно 

подталкивать, чтобы они приняли какое-либо реше-

ние, из-за страха они могут избегать различных но-

вых ситуаций, лишают себя возможности попробо-

вать что-то интересное.  

Не каждый ребенок обладает высокой сензи-

тивностью. Основной путь получения тревожности 

– это постоянный контроль от родителей по мело-

чам, постоянные запреты, чрезмерная забота. По 

статистике, 40 % родителей страдают гиперопекой. 

Данный тип воспитания характеризуется тем, что 

родители выбирают что и как делать ребенку в точ-

ной последовательности, выбирают, что он должен 

носить из одежды, с кем дружить, во что играть. В 

большинстве случаев, слова и желания ребенка ни-

чего не значат, родители сразу же их отвергают. 

Этот тип воспитания имеет много негативных по-

следствий, в том числе и повышенную тревожность 

в раннем возрасте. Это способствует тому, что в бу-

дущем такие люди становятся инфантильными, не-

самостоятельными и неуверенными в себе, боятся 

рисковать. В подростковом возрасте для подростка 

очень важно самореализоваться, показаться взрос-

лым, проявить самостоятельность, быть независи-

мой личностью. Родители, которые чрезмерно его 

опекают, наоборот, не дают ему этой возможности, 

подчиняют своим желаниям, лишают подростка 

навыков принятия самостоятельных решений. Под-

росток чувствует себя неудачником, не таким, как 

все, и, чаще всего, винит своих родителей в проис-

ходящем, хуже к ним относится, не доверяет им. 

Также частые упреки со стороны родителей могут 

вызывать чувство вины и способствовать усилению 

тревожности. В данном случае родители должны 

начать с исправления самих себя. Прежде всего, 

нужно осознать свои ошибки и быть готовыми к из-

менениям.  

Во-первых, нужно дать подросткам больше 

свободы. Родитель должен успокоиться и понять, 

что он не сможет защитить своего ребенка от всех 

опасностей этого мира. Подросток должен иметь 

возможность брать на себя небольшой риск, выхо-

дить из зоны комфорта, чтобы приспосабливаться 

самостоятельно к окружающему миру, взаимодей-

ствовать с ним. Например, родители могут позво-

лить ребенку прокатиться на велосипеде одному. 

Подростка стоит защищать лишь от неоправданных 

рисков, например, было бы правильно запретить 
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ребенку кататься на велосипеде по оживленной до-

роге. Также необходимо реже контролировать де-

тей по телефону, например, не звонить и не писать 

им, когда они в школе.  

Во-вторых, нужно позволить детям принимать 

собственные решения. Стоит начать с небольших 

решений, например, ребенок может самостоя-

тельно выбрать то, что он может надеть в школу. 

Родители должны дать ребенку свободу в выборе 

увлечений. Когда подростки занимаются тем, что 

им нравится, они добиваются больших успехов, ра-

ботают эффективнее. Для них очень важно иметь 

собственное мнение, которое не обязательно 

должно совпадать с мнением родителей. Разногла-

сия не всегда должны приводить к ссорам.  

В-третьих, родители должны научить под-

ростка действовать самостоятельно. Часто роди-

тели, которые слишком опекают своих детей, де-

лают за них все. Такое поведение родителей мешает 

ребенку попробовать что-то новое, разобраться са-

мим. Например, предложите ребенку самостоя-

тельно приготовить себе завтрак, а после этого по-

мыть за собой посуду. Некоторые подростки могут 

привыкнуть к тому, что родители придут к ним на 

помощь при первому же зову. Если у ребенка что-

то не получается, дайте ему время подумать. Важно 

не защищать ребенка от возможных последствий, 

необходимо дать ему возможность учиться на 

своих ошибках, получать необходимый жизненный 

опыт. 

Еще одним фактором, который способствует 

развитию и усилению тревожности подростков яв-

ляется наличие завышенных требований со сто-

роны родителей к подростку. Многие родители 

считают, что их ребенок должен быть лучше всех, 

всегда держать планку и добиваться успехов. Такие 

родители ставят ребенку большое количество огра-

ничений, за нарушение которых следует наказание. 

Подобное поведение родителей имеет много нега-

тивных последствий. Оно заставляет подростков 

врать, при этом подросток осознает, что ложь – это 

хороший способ уйти от каких-либо проблем. Ро-

дителям часто важен именно достигнутый резуль-

тат, а не старания ребенка в процессе выполнения 

какого-то дела. Ребенка хвалят только тогда, когда 

он является самым лучшим. Подросток понимает, 

чего от него хотят и видит, что его реальные воз-

можности иногда не соответствует уровню требо-

ваний. Ребенок начинает испытывать беспокой-

ство, которое быстро перерастает в тревожность, 

формируется заниженная самооценка. Когда роди-

тели подчиняют ребенка своей воле, ему прихо-

дится подавлять свои собственные стремления и 

желания. В результате этого, у ребенка копится 

чувство ненависти и склонность к саморазруше-

нию, которую он может направить и на себя, и на 

родителей, и на ближайшее окружение. У детей 

младшего школьного возраста это проявляется в 

постоянных болезнях, а у подростков – в тяге к ал-

коголю, курению и наркотикам. Многие дети пере-

живают из-за плохих оценок в школе. Бывает так, 

что учитель не винит ребенка, ребенок сам себя му-

чает, считает плохим. По статистике, число депрес-

сий подростков прямо пропорционально связано с 

успеваемостью в школе. Большинство подростков с 

депрессией – отличники. За последние годы можно 

наблюдать негативную тенденцию суицидов среди 

подростков, которые не сдали ЕГЭ. Они не могут 

выдержать провала настолько, что теряют смысл 

жизни. 

Решение такой ситуации кроется опять в изме-

нении поведения родителей. Именно они должны 

понять, что не стоит требовать от ребенка слишком 

многого. Самая главная ошибка – это пытаться ре-

ализовать свои неисполненные мечты через ре-

бенка. Такие родители забывают, что ребенок – это 

отдельная личность со своими собственными меч-

тами и желаниями. Родителям необходимо понять, 

что психологический комфорт и душевная гармо-

ния намного важнее успехов и достижений, что за-

нятие, выбранное самим ребенком полезнее для 

него. Можно выделить несколько советов для роди-

телей в подобной ситуации.  

Во-первых, не нужно сводить все к учебе. 

Например, в повседневных разговорах с ребенком. 

Необходимо обратить внимание и на другие ас-

пекты жизни ребенка, например, на спорт, на куль-

турную деятельность, на планы на будущее, на от-

ношения с друзьями и с другими людьми. Родите-

лям нужно хотя бы пару минут в день давать 

ребенку выговориться, не приставать к нему с рас-

спросами, ведь многие вопросы он может воспри-

нимать как экзамен или как критику в его адрес. 

Например, фраза «Как у тебя дела в школе?» может 

восприниматься негативно, было бы лучше спро-

сить «Как прошел твой день?». Также не стоит 

награждать ребенка за хорошие оценки. Многие ро-

дители обещают дорогие подарки за положитель-

ные оценки. Подарки не должны быть единствен-

ным стимулом к учебе, ребенок должен быть сам 

заинтересован в получении новых знаний, в разви-

тии. Когда дети получают плохие оценки, большин-

ство родителей начинает их ругать. Вместо критики 

в адрес детей, нужно помочь им разобраться в том, 

что же пошло не так, научить ребенка исправлять 

свои ошибки, учиться на них и преодолевать труд-

ности. 

Во-вторых, нельзя связывать выполнение до-

машнего задания с наказанием. От родителей часто 

можно слышать «Пока не сделаешь уроки, никуда 

не пойдешь!». Все домашние задания должны вы-

полняться в спокойной домашней обстановке, а не 

в атмосфере нервного напряжения. Дети должны 

воспринимать домашнее задание как способ полу-

чить новые знания, а не как наказание.  

Помимо всех перечисленных советов для ро-

дителей, есть общий список рекомендаций, благо-

даря которым можно помочь подростку справиться 

со своей тревожностью.  

Во-первых, разговор с подростком является 

одним из самых важных способов решения данной 

проблемы. Данный способ имеет несколько нюан-

сов, которые важно соблюдать. Если вы заметили, 

что ребенок тревожится, необходимо предложить 

ему поговорить в спокойной обстановке. Многие 
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подростки не сразу идут на контакт, поэтому необ-

ходимо набраться терпения, не торопить его. Дайте 

подростку понять, что он может в любой момент 

поговорить с вами. Самое главное, чтобы подро-

сток сам захотел поговорить с вами. Во время раз-

говора не нужно вести разговор в форме допроса, 

т.е. заваливать подростка вопросами. Дайте ему 

возможность подумать и сказать все, что он считает 

нужным. В ходе разговора необходимо уметь слу-

шать, не нужно пытаться сразу давать советы и вы-

сказывать свое мнение. Очень важно не критико-

вать образ мыслей подростка, так как он может оби-

деться и отдалиться. Родители должны объяснить 

подростку, что испытывать негативные эмоции – 

нормально, что нет ничего страшного в том, что ре-

бенок иногда тревожится или печалится. Важно не 

говорить таких слов, которые несут негативную для 

подростка окраску, например, «злой», «нервный» и 

т.д. Лучше акцентировать внимание на достоин-

ствах подростка, дать ему возможность поверить в 

себя.  

Во-вторых, иногда родительской помощи бы-

вает недостаточно, поэтому необходимо привлечь 

помощь психолога или психотерапевта. Когни-

тивно-поведенческая терапия (КПТ) успешно 

справляется с тревожными расстройствами. Она ба-

зируется на обсуждении проблем, признании нега-

тивного образа мыслей и выполнении упражнений, 

нацеленных на изменение поведения и мышления. 

В некоторых случаях требуется прием различных 

медикаментов, но нужно тщательно обдумать такое 

решение, так как многие препараты вызывают при-

выкание и имеют спектр побочных действий на ор-

ганизм. Большую помощь оказывают группы под-

держки, в которые подросток может ходить. 

Именно там он сможет обсудить свои проблемы со 

сверстниками, которые оказались в такой же ситуа-

ции. Редко тревожность может приводить к мыслях 

о суициду, поэтому родители должны быть внима-

тельными к своему ребенку. Если вы заметите ка-

кие-либо признаки суицидального поведения, 

нужно немедленно обращаться к специалисту. К та-

ким признаком относится романтизация смерти, 

разговоры о совершении самоубийства, попытки 

причинить себе физический вред, поиск оружия 

или таблеток. 

 В-третьих, смена образа жизни помогает 

справиться с тревожностью. Родители должны по-

стараться дать мотивацию ребенку на ведение здо-

рового образа жизни. Например, можно купить 

продукты для здорового питания: большое количе-

ство фруктов и овощей, мясо, рыбу. Желательно 

убрать из рациона подростка кофе, так как оно спо-

собно повышать уровень тревожности. Затем пред-

ложите подростку записаться в какую-либо секцию 

или предложите позаниматься вместе всей семьей. 

Например, занятия йогой способствуют снятию 

тревоги, расслабляют организм.  

В-четвертых, не давайте подростку чувство-

вать себя одиноким. Ребенку очень важно уметь от-

влечься, а не страдать от тревоги. Предложите под-

ростку пригласить своих друзей в дом, помогите 

ему устроить уютную атмосферу. Также родителям 

необходимо проводить время с подростком, напри-

мер, можно поиграть в какую-нибудь настольную 

игру, поужинать вместе, посмотреть фильм или 

сходить на прогулку.  

В-пятых, необходимо показать подростку как 

можно справляться с тревогой на собственном при-

мере. Научите его мыслить позитивно, поощряйте 

его мысли о будущем, мечты и планы. Предложите 

подростку вести дневник, в который он может за-

писывать свои мысли и идеи. Дневник также помо-

жет выплеснуть на бумагу негативные мысли. По-

старайтесь демонстрировать позитивное поведение 

весь день, ведь часто подростки копируют поведе-

ние своих родителей. Каждый день выделяйте 

время на себя. Покажите ребенку, насколько важно 

брать паузы, чтобы отдохнуть и расслабиться после 

тяжелого дня. Например, каждый вечер можно 

наслаждаться чашкой чая после ужина. Научитесь 

отказывать. Подростки часто испытывают тревож-

ность из-за принятия на себя чрезмерных обяза-

тельств. Если вы очень заняты и устали, то ничего 

страшного, если тарелки подождут в раковине до 

утра. Если у вас нет времени прийти на собрание 

родительского комитета, то поручите это другому. 

Подводя итоги, можно сказать, что подростко-

вый возраст является одним из самых трудных воз-

растов жизни человека. Он оказывает влияние на 

последующее поведение человека, его мысли и ми-

ровоззрение. Тревожность – самое преобладающее 

чувство в данный период. Основной причиной по-

явления тревожности выступают отношения под-

ростков с родителями. Если родители замечают у 

своего ребенка признаки тревожности, то им необ-

ходимо, в первую очередь, посмотреть на свой 

стиль воспитания со стороны, осознать свои 

ошибки. Именно родители могут помочь ребенку 

справиться с тревожностью, применяя советы, ука-

занные в данной статье.  
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Аннотация 

В статье рассматривается ценностно-мотивационная сфера подростков с наркотической зависи-

мостью, её особенности и отличия. Разбирается направленность мотивации, главные ценности и неко-

торые личностные особенности подростков, оказавшихся под влиянием психоактивных веществ. Данная 

тема имеет множество исследований, но не раскрывалась в полной мере. С учётом полученных данных 

можно рекомендовать дальнейшую направленность лечения подростков и профилактику зависимостей.  

Abstract 

The article considers the value-motivational sphere of adolescents with drug addiction, its features and dif-

ferences. As well it considers the orientation of motivation, the main values and some personal characteristics of 

teenagers with drug addiction. This topic has many researches, which wasn’t fully revealed. Based on the data 

obtained, it is possible to recommend a further treatment and the prevention of addictions. 
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В последнее время особенно обострилась про-

блема наркомании у подростков. Это связано с тем, 

что повысилась доступность наркотических ве-

ществ посредством интернет ресурсов и возможно-

сти анонимно их приобрести. В социальных сетях 

стала широко распространятся романтизация упо-

требления психоактивных веществ среди моло-

дёжи. Подростки снимают и придают широкому 

распространению видеофайлы, на которых нахо-

дятся под воздействием наркотических средств, 

тем самым подогревая интерес целевой аудитории. 

В данном случае, целевой аудиторией становятся 

внушаемые подростки, которые погружаются в со-

циальные сети. Полученная из видеофайлов инфор-

мация подогревает их интерес и усиливает мотива-

цию к приобретению и употреблению наркотиче-

ских средств. После чего меняется ценностно-

мотивационная сфера, вследствие чего возникает 

зависимость. Данная сфера имеет множество клас-

сификаций и разнообразных представлений.  

В своём исследовании я использовала класси-

фикацию Бориса Николаевича Рыжова. Ценностно-

мотивационная сфера является основным и глубин-

ным уровнем личности, в которую входит базовое 

ядро личности, ценности и интересы, другими сло-

вами то, что двигает человека и побуждает к опре-

деленной деятельности. По мнению Е.В. Фадеевой, 

А.А. Григорьевой и О.В. Цветковой, психологиче-

ская зависимость представляет собой нездоровое 

стремление постоянно, либо периодически прини-

мать наркотические вещества, либо любое иное 

психоактивное вещество с целью испытать кон-

кретные приятные состояния или убрать явления 

психологического дискомфорта. 

Чтобы выявить отличия в ценностно-мотива-

ционной сфере у подростков, употребляющих ПАВ 

и подростков, не подверженных влиянию наркоти-

ческих веществ, использовались различные мето-

дики. При проведении исследования за основные 

критерии были взяты восемь профилей мотивации: 

 Самореализация – желание реализовать 

себя в определённых видах деятельности, достичь 

какого-либо статуса. 

 Нравственность – взаимоотношения чело-

века с обществом, соблюдение им правил и мораль-

ных принципов данного общества. 

 Репродукция – это физиологическая по-

требность индивида к воспроизведению себе по-

добных. Удовлетворение данной потребности ведёт 

к созданию новой ячейки общества. 

 Познание – желание человека получать и 

анализировать новую информацию. 

 Витальность – потребность индивида к 

удовлетворению своих биологических потребно-

стей и получения от этого удовольствия. 

 Самосохранение – стремление человека 

находиться в психической и физической безопасно-

сти. 

 Сохранение “Я” – потребность в сохране-

нии своей индивидуальности и личностных ка-

честв. 

 Альтруизм – потребность в безвозмездной 

помощи другим людям, в некоторых случаях во 

вред себе. 

В данном исследовании использовались следу-

ющие методики: методика Б.Н. Рыжова «Тест си-
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стемного профиля мотивации»; методика Б.Н. Ры-

жова «Фактическое и скрытое Я»; методика В.К. 

Лосевой «4 персонажа».  

Исследования проводились в государственном 

наркологическом диспансере, направленном на ле-

чение подростковых зависимостей. При исследова-

нии участвовали дети, подверженные наркотиче-

скому влиянию, в возрасте 15-17 лет, женского и 

мужского пола в количестве 25 человек. Так же 

проводилось исследование над контрольной груп-

пой подростков, не оказавшихся под влиянием 

наркотических средств того же возраста, женского 

и мужского пола, в том же количестве. Таким обра-

зом, было обследовано 50 подростков. 

В ходе исследования детям было предложено 

проранжировать определённые ценности, предпо-

ложить свое состояние мотивационной сферы, а так 

же изобразить себя в виде четырёх существ: чело-

века, животного, растения и неодушевлённого 

предмета. Дети шли на контакт, были заинтересо-

ваны процессом, интересовались результатами.  

В первый этап исследования входит методика 

«Тест системного профиля мотивации», которая 

позволяет выявить преобладающие виды мотива-

ции у подростка. Методика состоит из бланка 

утверждений, которые нужно проранжировать от 

одного до восьми. Эта методика заняла больше 

всего времени при выполнении. 

Второй этап исследования включает в себя ме-

тодику «Фактическое и скрытое Я». Ребёнку выда-

ется бланк, на котором нужно предположить реаль-

ное состояние своей мотивационной сферы. Дру-

гими словами, подросток должен написать 

процент, по его мнению, который соответствует ре-

альной выраженности одного из восьми видов мо-

тивации. Результаты данной методики показывают 

самооценку человека, но важно перевести данные в 

одну системную единицу. При сравнении результа-

тов, полученных благодаря двум вышеперечислен-

ным методикам можно получить бессознательные 

данные ребёнка. Если подросток считает, что про-

филь мотивации Репродукция выражен на 10%, а 

его реальные показатели выражены на 50%, то бес-

сознательно профиль мотивации тянется к 90% и 

подтягивает реальные показатели.  

Третий и финальный этап исследования вклю-

чает в себя проективную методику «4 персонажа». 

Она больше всего заинтересовала детей, так как 

творческими методиками легче всего привлечь их 

внимание. При исследовании дети рисовали себя 

чаще всего в виде агрессивных животных, комнат-

ных растений. Один ребёнок нарисовал четыре 

предмета в виде гидры, которая держит цветок во 

рту, с головой человека и с мечом в лапе – это был 

один из самых интересных случаев. 

Результаты исследования представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Данные, полученные в результате исследования у подростков с наркотической зависимостью 

Методика Б.Н. Рыжова 

«Тест системного про-

филя мотивации» 

Методика Б.Н. Рыжова «Фактическое 

и скрытое Я» 

Методика В.К. Лосевой «4 

персонажа» 

 Выраженные показа-

тели Я – реального по 

профилям мотивации 

“Репродукция” и “Ви-

тальность”; 

 Процентное сниже-

ние данных Я – реального 

по профилям мотивации 

“Самосохранение”, 

“Нравственность”, “Со-

хранение Я”, “Альтру-

изм”, “Познание”, “Само-

реализация”. 

 Выраженные показатели Я – идеаль-

ного по профилям мотивации: “Самореа-

лизация”, “Репродукция”, “Самосохране-

ние”, “Сохранение Я”; 

 Процентное снижение данных Я – иде-

ального по профилям мотивации: “Нрав-

ственность”, “Познание”, “Альтруизм”; 

 Выраженные показатели Я – скрытого 

по профилям мотивации: “Нравствен-

ность”, “Репродукция”, “Витальность”; 

 Процентное снижение данных Я – 

скрытого по профилям мотивации: “По-

знание”, “Самосохранение”, “Сохранение 

Я”, “Альтрузим”. 

 В проективной диагностике 

у подростков преобладает вер-

бальная и невербальная агрес-

сия; 

 Большинство подростков 

находятся в плохих отноше-

ниях с родственниками; 

 У большинства подростков 

наблюдаются тенденции к же-

ланию иметь семью и детей; 

 Основные ценности под-

ростков с наркотической зави-

симостью: “Любовь”, “Сво-

бода передвижений и поступ-

ков”. 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что у 

подростков с наркотической зависимостью чаще 

проявляется агрессия, они находятся и растут в не-

благоприятной среде, коммуникация с родственни-

ками чаще всего нарушена. При этом мотивация та-

ких подростков чаще направлена на удовлетворе-

ние своих биологических потребностей и 

продолжение рода. При создании семьи они чув-

ствуют себя более спокойно. 
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Проблема готовности ребёнка к школе изуча-

ется многими педагогами и психологами. Резуль-

таты многочисленных исследований показывают, 

что в образовательной системе осуществляется не-

прерывный процесс совершенствования подго-

товки детей к школьному обучению. Также многие 

педагоги и психологи указывают на тот факт, что 

до сих пор многие младшие школьники испыты-

вают трудности на начальном этапе обучения. В 

связи с этим встаёт вопрос о необходимости целе-

направленного изучения готовности детей к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению 

изучалась многими отечественными исследовате-

лями, среди которых Л. И. Божович[1], А. Л. Вен-

гер[2], Н. И. Гуткина[3], Е. Е. Кравцова, М. И. Ли-

сина[4], Н. И. Непомнящая[5], С. Д. Забрамная, Л. 

В. Кузнецова, Н. Н. Нижегородцева, Д. Б. Эльконин 

и другие. Известны также работы зарубежных авто-

ров по данной проблеме. Наиболее распространен-

ными из них являются исследования таких педаго-

гов и психологов, как Я. Йирасек, Г. Гетпер, А. 

Керн и другие. 

Формирование готовности к обучению в 

школе является важной задачей специального до-

школьного и школьного воспитания и обучения. 

Большое внимание, в связи с этим уделяется разви-

тию у детей навыков адекватного поведения на за-

нятиях: умения слушать учителя, находить рацио-

нальные способы выполнения заданий, сопостав-

лять полученные результаты с поставленной 

целью, давать оценку свей работе и т.д. Поступая 

на обучение в школу, дети должны быть подготов-

лены к этому этически и нравственно. 

Само понятие «готовность к школьному обуче-

нию» выражается в сформированности у ребёнка 

потребности в общении, в желании соответствовать 

всем предъявляемым нормам и правилам, а также в 

стремлении освоения школьных знаний и роли уче-

ника.  

Личностная готовность к школе подразумевает 

сформированность «внутренней позиции школь-

ника», эмоционально-волевой сферы, определён-

ного уровня учебной мотивации, а также умение ре-

бёнка адекватно оценивать себя, свои поступки и 

поведение, результаты проделанной им работы, 

способность достаточно продолжительное время 

выполнять не всегда интересное для него задание, 

умение самостоятельно регулировать своё поведе-

ние. Л. И. Божович говорил о том, что личностная 

готовность включает в себя психические и социаль-

ные изменения младшего школьника, а также сфор-

мированность определённой «внутренней позиции 

школьника»[1]. 

В статье исследуется личностная готовность к 

школьному обучению у детей младшего школьного 

возраста, так как в этом возрасте происходит фор-

мирование личности ребёнка. В младшем школь-

ном возрасте появляется способность к адекватной 

самооценке, в основе которой лежит оценка дей-

ствий ребенка взрослым. В начале школьного воз-

раста у детей развивается своя личная позиция, вы-
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ражающаяся в системе потребностей, ориентирую-

щейся на новый социальный институт — школьное 

обучение. Личностная позиция ребенка в процессе 

возникновения рассматривается путем определе-

ния предпосылок, в дальнейшем формирующих со-

циальную идентичность ребенка, которая относит 

его к социальной группе — группа школьников.  

Задержка психического развития (ЗПР) — па-

тологическое состояние ребенка, при котором дети 

имеют нарушения в поведении, в эмоциональной 

сфере, в волевых качествах, в познавательных воз-

можностях, в формировании личности.  

Дети младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития имеют ряд специфиче-

ских особенностей. Они не проявляют готовности к 

школе. У них нет необходимых навыков и знаний, 

чтобы освоить программный материал. Дети испы-

тывают затруднения в соблюдении норм и правил 

поведения, установленных школой, не могут кон-

тролировать своё поведение. Чтобы ребёнок 

успешно смог научиться писать, читать и считать, 

ему необходима специальная помощь. Всё это усу-

губляется ослабленной нервной системой. 

Анализ данных Н. Ю. Боряковой, Е. С. Слепо-

вич, Л. В. Яссман позволяет сделать вывод о том, 

что дети с задержкой психического развития не до-

стигают оптимального уровня интеллектуального и 

эмоционального развития к началу школьного обу-

чения. Дети с ЗПР испытывают трудности в обуче-

нии, которые усугубляются ослабленным состоя-

нием нервной системы – у них наблюдается нерв-

ное истощение, следствием чего являются быстрая 

утомляемость, низкая работоспособность. 

Целью данной статьи является представление 

результатов изучения личностной готовности к 

школьному обучению у младших школьников с за-

держкой психического развития. 

Основные задачи – проведение диагностиче-

ского исследования личностной готовности к 

школьному обучению и анализ полученных резуль-

татов. 

Исследование проводилось на базе государ-

ственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Тульская школа для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

№4». 

 В исследовании приняли участие 5 обучаю-

щихся 1 класса. На этапе констатирующего экспе-

римента использовались: Методика «Лесенка» (В. 

Г. Щур), методика «Определение мотивов учебной 

деятельности» (М. Р. Гинзбург), методика «Весё-

лый – грустный» (М.Н.Ильин), методика «Проба Де 

Греефе» (Де Греефе).  

Обратим внимание на анализ результатов по 

методике «Лесенка» (В. Г. Щур), представленной в 

таблице 1. Данная методика предназначена для вы-

явления системы представлений ребёнка о том, как 

он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оце-

нивают другие люди и как соотносятся эти пред-

ставления между собой. 

Таблица 1 

Анализ результатов полученных с помощью методики «Лесенка» В. Г. Щур 

№ Имя ребёнка Номер ступени Уровень самооценки 

1 Габриэлла Г. 3 Адекватная самооценка 

2 Таисия К. 7 Низкая самооценка 

3 Иван К. 2 Адекватная самооценка 

4 Дмитрий Р. 7 Низкая самооценка 

5 Иван Н. 7 Низкая самооценка 

 

Данная группа состоит из 5 человек, что со-

ставляет 100%,следовательно, благодаря данной 

методике было установлено, что у 2 детей, это 40% 

испытуемых, с задержкой психического развития 

адекватная самооценка, а у 3 детей, что составляют 

60%, отмечается довольно низкая самооценка. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

дети младшего школьного возраста часто нахо-

дятся в ситуации школьной дезадаптации, личност-

ного и эмоционального неблагополучия. 

Также мы провели исследование с помощью 

методики «Определение мотивов учебной деятель-

ности» (М. Р. Гинзбург), анализ результатов пред-

ставлен в таблице 2. Данная методика предназна-

чена для изучения сформированности мотивов уче-

ния, выявления ведущего мотива. 
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Таблица 2  

Анализ результатов полученных с помощью методики «Определение мотивов учебной деятельно-

сти» М. Р. Гинзбург 

№ 
Имя 

ребёнка 

Выбор на 

вопрос №1 

Выбор на 

вопрос №2 

Выбор на 

вопрос №3 
Результат 

1 
Габриэлла 

Г. 

Картинка 

№ 5 

Картинка 

№ 3 

Картинка 

№ 5 

У ребёнка преобладает нормальный уровень мотивации. 

Доминирующим является социальный мотив. Это зна-

чит, что ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть 

образованным, узнавать что-то новое, а потому, что 

знает: учиться надо, чтобы в будущем получить профес-

сию, - так говорят родители. 

2 

 
Таисия К. 

Картинка 

№ 5 

Картинка 

№ 3 

Картинка 

№ 3 

Преобладает сниженный уровень мотивации. Доминиру-

ющим является игровой мотив. Это значит, что ребёнку 

в школе, в основном, нравится только играть, общаться с 

другими детьми. 

3 Иван К. 
Картинка 

№ 2 

Картинка 

№ 3 

Картинка 

№ 2 

Преобладает высокий уровень учебной мотивации. 

Доминирующим является учебный мотив. Это значит, 

что ребенку нравится учиться, нравится посещать 

школу. 

4 
Дмитрий 

Р. 

Картинка 

№ 4 

Картинка 

№ 3 

Картинка 

№ 2 

Преобладает нормальный уровень учебной мотивации. 

Доминирующим является позиционный мотив. Ребёнок 

ходит в школу не для того, чтобы получать знания, а для 

того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить 

свой статус в глазах других детей и взрослых. 

5 Иван Н. 
Картинка 

№ 1 

Картинка 

№ 3 

Картинка 

№ 3 

Преобладает низкий уровень учебной мотивации. Доми-

нирующим является игровой мотив. В школе ребёнку 

нравиться только играть и общаться с другими детьми. 

 

С использованием данной методики установ-

лено, что у 40% детей младшего школьного воз-

раста с задержкой психического развития нормаль-

ный уровень мотивации, у 20% детей высокий уро-

вень мотивации, 20% детей имеют сниженный 

уровень мотивации и также 20% детей имеют низ-

кий уровень учебной мотивации. 

Для надежности результатов мы провели ис-

следование ещё по двум методикам. Анализ резуль-

татов методики «Весёлый – грустный» (М. Н. 

Ильин) мы можем увидеть в таблице 3. Данная ме-

тодика предназначена для оценки эмоционального 

отношения к предстоящему процессу обучения в 

школе.  

Таблица 3 

Анализ результатов полученных с помощью методики «Весёлый – грустный» М. Н. Ильин 

№ Имя ребёнка 
Кол-во тревожных 

ответов 

Эмоциональное отношение к учебному процессу в 

школе 

1 Габриэлла Г. 
Дала 2 тревожных 

ответа из 6 

Это свидетельствует о том, что 

ребёнок вполне готов к учебной деятельности 

2 Таисия К. 
Дала 5 тревожных 

ответов из 6 

Это свидетельствует о её болезненном отношении к 

школьному обучению, для неё этот этап связан с 

сильным 

эмоциональным переживанием 

3 Иван К. 
Дал 3 тревожных 

ответа из 6 

Это свидетельствует о том, что 

ребёнок вполне готов к учебной деятельности 

4 Дмитрий Р. 
Дал 5 тревожных 

ответа из 6 

Это свидетельствует о его болезненном отношении к 

школьному обучению, для него этот этап связан с 

сильным эмоциональным 

переживанием 

5 Иван Н. 
Дал 5 тревожных 

ответов из 6 

Это свидетельствует о его болезненном отношении к 

школьному обучению, для него этот этап связан с 

сильным эмоциональным 

переживанием 

 

С использованием данной методики установ-

лено, что у 60% детей с задержкой психического 

развития низкий уровень эмоциональной готовно-

сти к школьному обучению, а у 40% детей наблю-

дается вполне высокий уровень эмоциональной го-

товности к школе. 

Анализ результатов, полученных с помощью 

методики «Проба Де Греефе» (Де Греефе) пред-

ставлены в таблице 4. Данная методика предназна-

чена для определения характера самооценки ре-

бенка.  
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Таблица 4  

Анализ результатов полученных с помощью методики «Проба Де Греефе» Де Греефе 

№ Имя 

ребенка 

Выполнение задания Уровень 

самооценки 

1 Габриэлла 

Г. 

Самой длинной линией отметила 

учителя, так как он больше всех всё знает, поэтому он самый умный. 

Затем средней линией отметила себя, обосновывая это тем, что учится 

лучше, чем её друг. Соответственно самой короткой линией отметила 

своего друга. 

Нормальная 

2 Таисия К. Самой длинной линией отметила учителя, потому что он всё знает. Затем 

своего друга, так как он учится лучше, а самой 

короткой линией себя. 

Низкая 

3 

 

 

 

Иван К. Самой длинной линией отметил учителя, он самый умный и всё знает, за-

тем средней линией отметил себя, так как учится лучше, чем его друг. 

Соответственно самой короткой линией отметил 

своего друга. 

Нормальная 

4 Дмитрий Р. Самой длинной линией отметил учителя, он умнее всех остальных, так 

как всё знает. 

Средней линией отметил своего друга, потому что считает, что он 

больше всего знает и умеет, а самой 

короткой себя. 

Низкая 

5 Иван Н. Самой длинной линией отметил учителя, потому что он умнее всех, 

затем своего друга, потому что он хорошо учится, а самой короткой ли-

нией отметил себя, так как он учится хуже, чем 

его друг 

Низкая 

 
С использованием данной методики установ-

лено, что 60% детей с задержкой психического раз-
вития имеют заниженную самооценку, а остальные 
40% испытуемых имеют нормальную самооценку. 

Подводя итог, можно отметить, что у Габри-
эллы Г. достаточно адекватная самооценка. У ре-
бёнка преобладает нормальный уровень мотива-
ции, доминирующим является социальный мотив, 
имеется присутствие игрового мотива. Отношение 
к обучению в школе вполне нормальное, ребёнок 
готов к школе. У Таисии К. наблюдается доста-
точно низкая самооценка. Преобладает сниженный 
уровень учебной мотивации. Доминирующим явля-
ется игровой мотив, имеется присутствие социаль-
ного мотива. Также, можно отметить, что она испы-
тывает эмоциональные переживания находясь в 
школе. У Ивана К. отмечается адекватная само-
оценка. Преобладает высокий уровень учебной мо-
тивации. Доминирующим является учебный мотив, 
имеется присутствие игрового мотива. Ребёнок 
вполне готов к учебной деятельности. У Дмитрия Р. 
наблюдается довольно низкая самооценка. Преоб-
ладает нормально уровень мотивации. Доминирую-
щим является позиционный мотив, так же имеется 
присутствие игрового и учебного мотивов. Ребёнок 
испытывает некоторые переживания, находясь в 
школе. По результатам методики «Лесенка» В. Г. 
Щур, можно судить о сформированности само-
оценки у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития: у 60% испытуемых выявлена до-
статочно низкая самооценка, у остальных 40% вы-
явлена адекватная самооценка. По результатам 
методики «Определение мотивов учебной деятель-
ности» М. Р. Гинзбург, можно судить о уровне мо-
тивации у младших школьников с задержкой пси-
хического развития. У 40% испытуемых отмечается 

нормальный уровень учебной мотивации, у 20% ис-
пытуемых отмечается достаточно высокая учебная 
мотивация, 20% детей имеют сниженный уровень 
мотивации и так же 20% детей имеют низкий уро-
вень учебной мотивации. По результатам методики 
«Весёлый - грустный» М.Н. Ильин, можно судить о 
эмоциональном отношении к учебному процессу в 
школе. У 40% испытуемых отмечается достаточно 
хорошая готовность к школе. А у 60% отмечается 
неготовность к учебному процессу, дети могут ис-
пытывать некоторое эмоциональное переживание, 
находясь в школе. По результатам методики 
«Проба Де Греефе» Де Греефе, можно судить о ха-
рактере самооценки ребенка. Так, у 60% испытуе-
мых наблюдается достаточно низкая самооценка, а 
у остальных 40% наблюдается адекватная само-
оценка. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, 
что у ряда младших школьников с задержкой пси-
хического развития отмечается средний уровень 
личностной готовности к школе. Некоторые ребята 
имеют достаточно низкий уровень учебной мотива-
ции, могут испытывать эмоциональное пережива-
ние в школе. Также могут неадекватно оценивать 
себя, занижая свои личностные качества. 
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Изучение тревожности младших школьников, 

имеющих задержку психического развития, позво-

ляет более полно описать данное явление, устано-

вить особенности становления эмоционально-лич-

ностного состояния тревожности.  

По наблюдениям многих ученых, именно тре-

вожность является причиной многих проблем, с ко-

торыми сталкивается ребенок в период младшего 

школьного возраста. 

Что же такое тревожность? 

Семантическая неопределенность термина 

«тревожность» в психологии является следствием 

его использования в различных значениях. Это и 

гипотетическая «промежуточная переменная», и 

временное психическое состояние, возникшее под 

воздействием стрессовых факторов; и фрустрация 

социальных потребностей; и свойство личности, 

которое дается через описание внутренних факто-

ров и внешних характеристик при помощи род-

ственных понятий; и мотивационный конфликт [2].  

Изучив большое количество литературы, та-

ких авторов как А.К. Дусавицкий, Т.А. Нежнова, 

Е.В. Филлипова, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан, 

А.И. Захаров и др., мы решили, что для нашего ис-

следования больше подходит такое определение: 

«Тревожность человека–это индивидуально-

личностная психологическая особенность, обнару-

живающаяся в склонности субъектов постоянно 

ощущать сильнейшую тревогу по незначительным 

поводам». 

Тревожность проявляется в виде эмоциональ-

ного неблагополучия. Обычные симптомы тревож-

ности: неспособность расслабиться, ощущение 

недомогания, чувство волнения, панические атаки, 

беспокойный сон, ощущение неспособности спра-

виться с собой. 

 В статье исследуются особенности тревожно-

сти в младшем школьном возрасте, так как увели-

чение чувства ответственности, рост самосознания, 

ослабление эгоцентризма наступающие в этом воз-

расте приводит к усилению тревожности у детей. 

При этом тревожность трансформируется. Тревож-

ное состояние учащихся, зависимое как от личност-

ных особенностей, так и внешних условий, не явля-

ется неизменным, поэтому необходимо участие 

психолога, осуществляющего диагностику и кор-

рекцию тревожности подростков, направленную на 

сохранение психического здоровья[4]. 

Задержка психического развития (ЗПР) — па-

тологическое состояние ребенка, при котором дети 

имеют нарушения в поведении, в эмоциональной 

сфере, в волевых качествах, в познавательных воз-

можностях, в формировании личности[1].  

Данный феномен характеризуется замедлен-

ным темпом психического развития, личностной 

незрелостью, негрубыми нарушениями познава-

тельной деятельности, по структуре и количествен-

ным показателям отличающимися от олигофрении, 

с тенденцией к компенсации и обратному разви-

тию.  

Изучение специфики тревожности детей с за-

держкой психического развития актуально в связи 

с тем, что тревожность у детей младшего школь-

ного возраста с ЗПР имеет тенденцию усугуб-

ляться, а это влечёт за собой трудности в становле-

нии эмоционально-волевой сферы. Именно млад-

ший школьный возраст наиболее сензитивен для 

профилактики и коррекции уровня тревожности. 

Тревожность детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития изучалась О.В. 

Фроловой, Н.А. Деревянкиной, Е.В. Михайловой, 

Т.Б. Писаревой, Д.В. Березиной, И.П. Бучкиной. На 

сегодняшний день психолого-педагогический ас-

пект проблемы тревожности детей с ЗПР продол-

жает оставаться малоразработанным. 

Целью данного исследования было выявление 

особенностей тревожности детей с ЗПР младшего 

школьного возраста, так как увеличение чувства от-
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ветственности, рост самосознания, ослабление эго-

центризма, формирующиеся в этом возрасте, при-

водят к усилению тревожности у обучающихся в 

начальной школе. Диагностическая работа прово-

дилось на базе государственного общеобразова-

тельного учреждения Тульской области «Тульская 

школа для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья №4». В исследовании приняли 

участие дети с ЗПР – ученики 2-го класса. В диагно-

стический пакет вошли: -Тест тревожности 

(Р. Тэммл, Р. Дорки, Ф. Амен); - Проективная мето-

дика для диагностики школьной тревожности 

(А.М.Прихожан) -Методика диагностики уровня 

школьной тревожности (Б. Филлипс)[2,3,4]. 

В ходе диагностики были определены уровни 

и характер тревожности, проявляющейся у млад-

ших школьников в разнообразных ситуациях учеб-

ной и внеучебной деятельности, на основе выбран-

ных критериев их различия (по А.М. Прихожан и 

С.А. Ставицкой).  

Результаты исследования и их обсуждение: 

Нормальный уровень (по А.М. Прихожан – 

второй тип) выявлен у 40% учеников с ЗПР – это 

средний уровень тревожности (согласно С.А. Ста-

вицкой) – когда ребенок в некоторых случаях пере-

живает неудовлетворённость, волнение, напряже-

ние, раздражение, но при этом способен адаптиро-

ваться к ситуации. Можно говорить о ситуативной 

тревожности этих ребят, это адаптивная тревога.  

Отклоняющиеся от нормы уровни тревожно-

сти: 

- Высокий уровень (3,4,5 тип по Прихожан) 

тревожности был констатирован у 60% испытуе-

мых: ребенок часто проявляет эмоциональное не-

благополучие, переживает по поводу оценки своей 

учебной деятельности, испытывает фрустрацию и 

другие негативные эмоции (по мнению Ставицкой 

– такой ученик не способен адаптироваться к раз-

дражителю, так как повышает уровень его значимо-

сти). Тревожность этих школьников – относи-

тельно устойчивое личностное образование. 

– Низкий уровень – 1 тип в классификации 

А.М. Прихожан – (школьник иногда/редко ощу-

щает неудовольствие и эмоциональный диском-

форт, снижает уровень раздражителя) – не был вы-

явлен ни у одного испытуемого. 

Возникновение тревожности у детей с задерж-

кой психического развития связано с такими факто-

рами как общее негативное эмоциональное само-

чувствие во время пребывания в школе; проблемы 

во взаимоотношениях с учителями и одноклассни-

ками, неудовлетворенность собственной учебной 

деятельностью в школе.  

Используя в изучении тревожности младших 

школьников с ЗПР интерпретацию результатов ди-

агностики по Б. Филлипсу, были сделаны следую-

щие выводы: ученикам с ЗПР характерны (60% из 

100% испытуемых): высокий уровень общей 

школьной тревожности, страх проверки знаний, бо-

язнь самовыражения, проблемы и страхи в отноше-

ниях с учителями, переживание напряжения в ситу-

ации общения (социальный стресс). 

Обобщая результаты теоретического анализа и 

эмпирической работы, следует заметить – особен-

ностью тревожности младших школьников с за-

держкой психического развития является то, что у 

них это относительно устойчивое образование, ко-

торое оказывает влияние на все стороны жизни лич-

ности младшего школьника. Следовательно, не-

скорректированная тревожность оказывает нега-

тивное воздействие на все стороны жизни ребенка: 

на учебу, на общение, в том числе и за пределами 

школы, на здоровье и общий уровень психического 

благополучия. 

Поэтому, мы считаем, что специально разрабо-

танная на основе углубленной диагностики и реа-

лизованная коррекционная программа, учитываю-

щая факторы возникновения и закрепления состоя-

ния тревожности, способна приводить к снижению 

уровня тревожности в младшем школьном воз-

расте.  

При выполнении коррекционной программы 

нужно учитывать особенности детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического раз-

вития. Именно поэтому рекомендуется: во-первых, 

для выполнения заданий увеличить количество вре-

мени, во-вторых, сложные для понимания слова за-

менить на более простые, но сохраняя их смысло-

вую нагрузку; в-третьих, задания сложные для вы-

полнения, при необходимости, объяснять 

несколько раз. 

Именно такой подход позволит наиболее каче-

ственно провести работу по снижению тревожно-

сти у младших школьников с задержкой психиче-

ского развития. 
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Преподавание иностранного языка, а также 

спецдисциплин, направленных на формирование и 

совершенствование профессиональных компетен-

ций будущего переводчика в период цифровизации 

практически всех областей экономики, политики, 

науки, культуры и искусства, требует существен-

ной модернизации и пересмотра формата и кон-

тента дидактических материалов. В этой связи 

лингводидактика в эпоху повсеместного использо-

вания информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) подразумевает активное использова-

ние мультимедиа во время аудиторных занятий, а 

также предоставление студентам интерактивных 

заданий для самостоятельной работы. В данном 

контексте наиболее перспективными инструмен-

тами межкультурного взаимодействия, кооперации 

и информационного обмена являются средства 

лингвистического обеспечения (ЛО), специализи-

рованное программное обеспечение (СПО) пере-

водчика, иноязычные электронные ресурсы, аутен-

тичные документальные и художественные 

фильмы, доступные онлайн и в архивах сети Интер-

нет. 

Учитывая требования работодателей, в Рос-

сийском государственном гуманитарном универси-

тете (РГГУ), в соответствии с переходом на ФГОС 

3+ и 3++, разработана новая образовательная пара-

дигма, интегрировавшая в образовательные про-

граммы ВО профильные дисциплины, направлен-

ные на формирование и совершенствование про-

фессиональных компетенций в области примене-

ния ИКТ. В данной публикации акцентируем вни-

мание на лингводидактическом аспекте преподава-

ния профильной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в лингвистике» 

(«ИиИТЛ»), ориентированной на студентов 1 курса 

Института филологии и истории и Института линг-

вистики РГГУ (направление «Перевод и переводо-

ведение»). 

Дисциплина «ИиИТЛ» имеет модульную 

структуру, ИКТ применяются при проведении ком-

паративного анализа и типологизации переводов, 

обработке иноязычного гипертекста, работе с мно-

гоязычной базой данных, разработке интерактив-

ного тематического глоссария, обработке и пере-

воде текстов в аудио- и видео-форматах, осуществ-

лении переводческой деятельности в сфере 

языковой коммуникации, социокультурной комму-

никации и СМИ. «ИиИТЛ» рассматривается как 

прикладная дисциплина ввиду наличия индивиду-

альных заданий в практическом модуле, которые 

составлены с использованием различного про-

граммного обеспечения таким образом, что позво-

ляют мотивировать студентов и активизировать их 

познавательную и креативную деятельность в обла-

сти перевода. Практические задания по разделу 

«Процесс перевода кинофильмов: ЛО и СПО» вы-

полняются студентами на материале выбранного 
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кинофильма и включают решение следующих за-

дач: 1. знакомства со спецификой перевода кино-

фильмов и особенностями перевода в современных 

условиях; 2. выработки умения применять получен-

ные теоретические знания на практике в сфере пе-

ревода кинодиалогов и аргументированно обосно-

вывать применяемые переводческие решения с ис-

пользованием ИКТ; 3. обучения умению 

определять уровень и степень эквивалентности пе-

ревода путем его сопоставления с оригиналом с ис-

пользованием современных программных средств 

(аудио- и видео- форматы); 4. обучения умению 

осуществлять переводческий анализ, анализ струк-

туры кинодиалога, выделять подлежащее при пере-

даче содержания на базе технологий ТМ; 5. совер-

шенствования навыков работы на персональном 

компьютере и в сети с применением текстовых ре-

дакторов, лексикографических баз данных (ЛБД), 

электронных энциклопедий, специализированного 

ЛО и ПО переводчика. 

С целью конкретизации контекста, становится 

необходимым определить терминологическое про-

странство дисциплины. В первую очередь, инфор-

мационные технологии в лингвистике представ-

ляют собой «совокупность законов, методов и 

средств в получении, хранении, передаче, распро-

странении и преобразовании информации о языке и 

законах его функционирования с помощью компь-

ютера и различного программного обеспечения» (2, 

с.135). Приведем также определение лингводидак-

тического потенциала согласно Э.Г. Азимову и 

А.Н. Щукину: «различные способы и возможности 

использования аутентичных материалов на изучае-

мом языке (текстов, фильмов, музыкальных произ-

ведений, веб-страниц и др.) в процессе преподава-

ния и изучения иностранного языка» (1, с. 127). 

Раздел «Процесс перевода кинофильмов: ЛО и 

СПО» обоснованно вынесен в отдельную тематиче-

скую единицу «ИиИТЛ» в связи с тем, что перевод 

кинофильмов является новой самостоятельной 

комплексной лингвистической дисциплиной, тре-

бующей соответствующих подходов в изучении и 

определении степени задействования ИКТ, а также 

данная переводческая специализация востребована 

на рынке труда, что повышает мотивацию студен-

тов к овладению необходимыми профессиональ-

ными компетенциями. Развитие мирового кинема-

тографа на современном этапе и взаимопроникно-

вение культур ставят перед переводчиками важную 

задачу: донести не только смысл, но и соблюсти 

адекватность, четкость, понятность перевода худо-

жественных фильмов, в том числе всех характери-

стик речи оригинала, вне независимости от языка 

оригинала, социокультурного и ситуативного кон-

текстов. Перевод кинофильма – это в большинстве 

случаев перевод речи и диалогов героев, или «ки-

нодиалогов» (термин В.Е. Горшковой) (3). При пе-

реводе кинодиалогов необходимо учитывать раз-

личные факторы, такие как тон, темп, громкость, 

тембр речи, время звучания (хронометраж), прагма-

тическая сторона высказывания. Перевод и после-

дующее профессиональное озвучивание фильмов 

подразделяется на три вида: 1. дублирование; 2. 

липсинк; 3. закадровое озвучивание. Обязательным 

условием при переводе художественного фильма 

является полное понимание текста и адекватная по-

дача перевода с учетом стилистических и лексиче-

ских особенностей авторского текста. С этой целью 

студентам предлагается выполнение креативного 

задания – сделать предпереводческий анализ худо-

жественного фильма в качестве подготовки к соб-

ственно переводу, который включает в себя следу-

ющие этапы:  

1. Просмотр фильма с целью получения о нем 

общего представления, ознакомления с тематикой, 

сюжетом, идеей. На данном этапе следует обратить 

внимание на персоналии, чтобы понять их мысли, 

чувства, эмоции, переживания. 

2. Сбор информации о фильме, которая вклю-

чает его историю, сюжет, героев, создателей, с ис-

пользованием статей, комментариев, биографий, 

интервью. Следует также ознакомиться с литера-

турными источниками при их наличии с целью, 

например, выявления устоявшихся переводов тер-

минов и имен собственных. 

3. Аналитический просмотр, подразумеваю-

щий изучение монтажных или диалоговых листов, 

в которых, кроме реплик персонажей, описаны их 

эмоции и действия в кадре. Первичный просмотр 

фильма предполагает проставление тайм-кодов в 

начале каждой сцены или эпизода и обозначение 

коротких и длинных пауз в каждой фразе. Впослед-

ствии это должно быть отражено в переводе. Кроме 

того, отмечаются реплики, которые произносятся в 

быстром темпе, что является необходимым для по-

следующего частичного сокращения при переводе. 

Разметка темпа и ритма является важной для акте-

ров при озвучивании, иногда также необходимо до-

полнительное сжатие текста.  

В отношении содержательного аспекта раз-

дела «Процесс перевода кинофильмов: ЛО и СПО», 

необходимо уточнить, что студенты выполняют 

различные типы задач, такие как изучение особен-

ностей предпереводческого анализа фильмов, ис-

следование языковых аспектов перевода, определе-

ние стратегии перевода кинодиалогов, анализ тер-

минологической лексики, совершенствование 

способов и приемов перевода кинодиалогов. Для 

обозначения всей лингвистической системы кино-

фильма при обучении используется термин «кино-

диалог», представляющий собой «вербальный ком-

понент художественного фильма, смысловая завер-

шенность которого обеспечивается 

аудиовизуальным (звукозрительным) рядом в об-

щем дискурсе фильма» (3, с.26). Как отдельный вид 

текста, кинодиалог обладает такими категориями, 

как: 1. Общетекстовая категория (информатив-

ность, связность, цельность, смысловое значение, 

проспекция, ретроспекция); 2. социально-культуро-

логическая категория (передача имен собственных, 

национально-специфических реалий, речевых ха-

рактеристик персонажей). Таким образом, при пе-

реводе кинодиалога перед переводчиком ставятся 

следующие задачи: 1. передать особенности звуча-

щей речи в зависимости от используемой техники и 
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вида адаптации; 2. добиться искомого коммуника-

тивно-прагматического эффекта; 3. учесть про-

странственно-временные факторы, обусловленные 

специфичностью фильма как материального носи-

теля текста кинодиалога. В связи с этим, при пере-

воде кинодиалогов целесообразно использовать 1. 

стратегии отражения культуропорожденных рече-

вых действий; 2. стратегии сохранения общей «то-

нальности», достижения естественности и прием-

лемости звучания текста перевода.  

Перевод кинофильмов является своеобразным 

культурно-социальным феноменом, в котором про-

исходят постоянные изменения с течением вре-

мени, но для переводчика неизменным должно 

оставаться сочетание таких навыков и умений, как: 

«1. способность восприятия на слух иностранной 

устной речи со всеми ее стилистическими, психо-

физическими и этнографическими характеристи-

ками; 2. умение определять главное и второстепен-

ное; 3. знание системных эквивалентов и умение их 

быстрого извлечения из оперативной памяти; 3. 

владение рядом ситуативных идиом; 4. правильная 

речь, дикторские навыки» и т.д. (5, с.147).  

Согласно разработанному алгоритму работы 

на основе ИКТ и специализированного программ-

ного обеспечения (СПО), в практике перевода ки-

нофильмов главным этапом является лингвистиче-

ский и литературоведческий анализ аудиотрека к 

фильму. Такой анализ предполагает работу студен-

тов согласно определенному плану. До начала пе-

ревода данный план включает: описание событий в 

биографиях режиссера и сценариста, которые ока-

зали влияние особенности творчества и отразились 

в кинофильме (стилистика); определение социаль-

ной значимости и художественной ценности 

фильма как произведения. Далее студентам необхо-

димо перейти непосредственно к переводу, основ-

ными этапами которого являются: структуризация 

текста в соответствии с лексико-стилистическими 

(грамматическими) особенностями, перевод репре-

зентативного фрагмента, сопоставительный анализ 

оригинала и перевода, субъектно-предикативный 

анализ текста оригинала и текста перевода, запись 

кинодиалога с использованием СПО.  

В результате профессионального использова-

ния средств ЛО и СПО в процессе перевода кино-

диалогов, студенты изучают «динамику слова в 

языке в определенный исторический период» (4, 

с.389) с составлением в результате работы ЛБД ди-

намического типа. В рамках дисциплины «ИиТЛ» 

такие задания являются одним из способов актуа-

лизации полученных знаний о видах и способах пе-

ревода и формируют навыки работы переводчика с 

применением технологии ТМ. Формирование и со-

вершенствование перечисленных профессиональ-

ных компетенций переводчика при работе с СПО 

осуществляется не только путем ознакомления, но 

и работы в демоверсиях.  

В заключение необходимо отметить, что роль 

переводчика не является определяющей при дубли-

ровании фильма и создании окончательного вари-

анта перевода. Основной особенностью перевода 

кинофильмов является необходимость подготовки 

адекватного текста на языке перевода, который бы 

обеспечивал достижение синхронности слоговой 

артикуляции актеров и видеоряда с соблюдением 

темпа речи и продолжительности звучания отдель-

ных реплик. Оптимальной стратегией при переводе 

является максимальное сохранение особенностей 

звучащего текста при передаче смыслового содер-

жания, а также раскрытие колорита иноязычной 

культуры, который проявляется в репликах, инто-

нации, юморе и отражает замысел режиссера и ав-

тора сценария, а также облегчает понимание проис-

ходящего на экране. При выполнении практиче-

ских интерактивных заданий и подготовке к 

промежуточной аттестации по дисциплине сту-

денты совершенствуют необходимые профессио-

нальные компетенции для последующей эффектив-

ной и корректной переводческой деятельности при 

работе с кинофильмами с учетом производственной 

необходимости использования ИКТ в современных 

условиях. 
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Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации было предложено пересмотреть 

процессы повышения квалификации членов руко-

водящих должностей и педагогов общеобразова-

тельных учреждений, работников среднего образо-

вания, а так же методическое обоснование образо-

вательного процесса, дидактические материалы, 

предложенные разработчиками программ повыше-

ния квалификации.  

 

Основным элементом данной инициативы 

стало проведение профессиональной экспертизы 

Дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации (ДПП ПК) работников об-

разования г. Москвы преподавателями вузов и учи-

телями средних. В результате этого выявилось 

несоответствие между действующими в системе 

ДПО и повышения квалификации нормативно-пра-

вовыми документами и реальным уровнем подго-

товки и реализации самого процесса повышения 

квалификации на уровне подразделений повыше-

ния квалификации. 

Далее важным является рассмотрение основ-

ных проблем и недостатков, выявленных в про-

цессе критического анализа текстов и написания 

экспертных заключений по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалифи-

кации, представленным девятью вузами федераль-

ного и регионального подчинения, а также учебно-

методическими центрами профессиональной пере-

подготовки и другими учреждениями системы до-

полнительного профессионального образования.  

Для начала необходимо отметить более чем 

разнообразную структуру программ, которые в 

большинстве своем, не учитывают важность обяза-

тельного включения дидактического инструмента-

рия (разработок для самостоятельной работы, те-

стовых заданий и т.п.) в общий текст.  

Если данные структурные элементы присут-

ствуют в программе, то разделы должны содержать 

перечисление заданий, соответствующих подразу-

мевая под собой наличие заданий с открытым отве-

том. Однако на практике такого не существует или 

встречается достаточно редко. На практике же за-

дания не соответствуют разделам и сформулиро-

ваны в виде вопросов, характерных в основном для 

раздела «Контрольные вопросы».  

Отсюда напрашивается вывод о том, что, не-

смотря на отстаивание подавляющим большин-

ством авторов практической направленности про-

грамм, на практике ведущие преподаватели исполь-

зуют лекции, беседы, круглые столы и другие 

формы, направленные на устное изложении мате-

риала, в результате этого итоги повышения квали-

фикации не фиксируются слушателями ни в форме 

конспектирования, ни в качестве выполненных 

письменных работ или самостоятельных заданий. 

Возникает вопрос о полезности использования по-

добных занятий. 

Поскольку слушатели, осваивая программы, 

не могут запасать дидактический материал, возни-

кает проблема результативности такого рода заня-

тий. Действенна ли программа повышения квали-
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фикации? Могут ли слушатель применять получен-

ные знания на практике в своей профессиональной 

деятельности? 

На наш взгляд, наличие данного компонента 

важно для выполнения заданий из практического 

модуля занятий по ППК для того, что бы сохраня-

лась структура требуемой учебной нагрузки (не ме-

нее 50% блоков практических заданий и не менее 

25% работы, отведенной на самостоятельное изуче-

ние материала).  

Во-вторых, практически во всех программах 

(за исключением специально разработанных по 

данной тематике) отсутствует такой важный ком-

понент, как лекции и практические занятия, посвя-

щенные использованию образовательных инфор-

мационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе.  

Затронув данную тему мы можем рассмотреть 

и порядок оснащенности многих российских школ 

компьютерами, интерактивными досками, проекто-

рами, аудио- и видеооборудованием, а также нали-

чие подключения к сети Интернет, что позволяет 

использовать на занятиях по разным предметам об-

щеобразовательного цикла презентации и нагляд-

ные медиаматериалы, созданные самими педаго-

гами, и обращение к образовательным интернет-ре-

сурсам при помощи глобальной и локальной сетей 

(3, с. 18). 

Но несмотря на это возникает проблема неза-

действованности оборудования в полной мере, от-

сутствие извлечения максимальной выгоды как для 

учащихся, так и для педагогов, что могло бы очень 

хорошо повлиять на протекание образовательного 

процесса, усовершенствовав его и облегчив работу 

педагогам. В этой связи роль авторов программ по-

вышения квалификации усматривается в способ-

ствовании овладению слушателями новыми обра-

зовательными технологиями, методиками препода-

вания с использованием ИКТ и мультимедийных 

средств обучения (3, с. 9). 

Зачастую встречается ситуация, когда многие 

авторы в библиографическом списке своих работ не 

указывают электронные источники, Интернет-ре-

сурсы. На первый взгляд может показаться, что это 

незначительное упущение. Но в глобальных мас-

штабах данное упущение свидетельствует о прене-

брежении перехода преподавания в основной 

школе на новый уровень качества, заключающий в 

себе не только классические методики (методиче-

ские подходы и традиционные учебные матери-

алы), но и интерактивные и мультимедийные сред-

ства обучения, незаметно ставшими неотъемлемым 

элементом жизни социума в общем и отдельных 

обучающихся (школьников и студентов).  

И мы сейчас говорим не только об актуально-

сти с точки зрения образовательной необходимо-

сти, но также и о том, что обращение к подобным 

образовательным технологиям значительно повы-

шает мотивацию к изучению дисциплин общеобра-

зовательного цикла, позволяет при этом педагогам 

и обучающимся взглянуть с одной позиции на по-

нимание современной картины мира. 

В-третьих, данные анализа подраздела «Элек-

тронные ресурсы» показали, что авторы не всегда 

замечают отличия Интернет-ресурсов (размещен-

ных в сети Интернет) от электронных изданий (об-

разовательных методических и дидактических ма-

териалов в форме компакт-дисков и иных носите-

лей информации). 

Форматирование данного структурного эле-

мента зачастую недопустимо: общим списком даны 

интернет-адреса, крайне редко указываются назва-

ние и статус источника (официальный сайт, автор-

ский ресурс и т.п.), а также режим доступа: вместо 

ссылки на конкретную страницу либо документ, не-

обходимый слушателям в процессе изучения той 

или иной темы, даются ссылки на главную стра-

ницу, а это, в свою очередь, снижает эффектив-

ность обращения к важному материалу в связи с не-

экономным использованием учебного времени – 

поскольку затруднен поиск информации, снижа-

ется мотивация обучающихся к освоению матери-

ала по теме занятия. 

Следует также отметить, что порой авторы 

включают в список адреса Интернет-ресурсов, со-

вершенно не относящиеся к заявленной теме про-

граммы повышения квалификации. В данном под-

разделе иногда фигурируют лишь ссылки на статьи 

и доклады авторов программы, в то время как их те-

матика далеко не всегда скоррелирована с содержа-

нием программы. Создается впечатление, что дан-

ный раздел воспринимается авторами в подавляю-

щем большинстве случаев как нечто чуждое 

образовательному процессувообще и реализации 

программы повышения квалификации в частности, 

что, по нашему мнению, более чем странно в совре-

менных условиях, когда педагоги постоянно вы-

нуждены обращаться к дополнительным материа-

лам (Интернет-ресурсам и мультимедийным учеб-

ным пособиям) с целью поиска актуальной и 

интересной информации, аудио-, видео- и графиче-

ских объектов, обеспечивающих соблюдение так 

необходимого принципа наглядности, способству-

ющего активизации зрительного восприятия совре-

менных школьников и долговременному запомина-

нию материала.  

В связи с вышеизложенным, следует оптими-

зировать формат анализируемого подраздела 

«Электронные ресурсы» и обязать авторов про-

грамм следовать новым требованиям ФГОС в части 

применения ИКТ в образовательном процессе. 

В качестве недостатка, наиболее часто встре-

чающегося в текстах представленных на экспер-

тизу программ повышения квалификации, следует 

в обязательном порядке упомянуть практически 

полное отсутствие внеаудиторной и разночтения 

аудиторной нагрузки в таких структурных элемен-

тах, как «Учебный план», «Учебно-тематический 

план», «Календарный учебный график» и «Содер-

жание программы». Стремясь выделить абсолют-

ное количество часов на аудиторную нагрузку (пре-

имущественно 72, 108 и 144 соответственно, в еди-

ничных случаях – 36 часов), авторы упускают из 

виду необходимость самостоятельной подготовки 
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слушателей к промежуточной и итоговой аттеста-

ции (подготовка проектов, написание рефератов, 

поиск ответов на контрольные вопросы, выполне-

ние практических заданий).  

Бóльшая часть авторов не разделяет понятия 

организации процесса проведения занятий и реали-

зации программ повышения квалификации (раздел 

«Календарный учебный график»), представляя 

лишь организационную информацию (например, 

дату проведения программы, № аудитории, адрес 

учреждения, фамилии ведущих преподавателей) и 

качественную наполненность учебной деятельно-

сти («Учебный план» и «Содержание программы»), 

при том, не рассматривая, и, не отражая, цели и за-

дачи изучения того или иного раздела, не конкрети-

зируя учебную необходимость и практическое при-

менение определенных разделов, не рекомендуя 

дополнительные источники информации или само-

стоятельные задания, помогающие учащимся в 

успешном освоении программы. 

Результаты экспертного анализа структуры 

программ показывают, что большинство авторов 

разделяет «Содержание программы» на модули и 

подмодульные разделы, оставляя их безымянными 

и, порой, не пронумерованными. Для того, чтобы 

понять, что закончились темы одного раздела и 

начались темы другого, необходимо очень внима-

тельно подойти к рассмотрению нумерации. 

Именно поэтому авторам рекомендуется перед со-

ставлением программы детально ознакомиться с 

формой и заполнить ячейки таблицы соответствую-

щим текстом («№ занятия», «Название раз-

дела/темы», «Кол-во часов», «Вид занятия», 

«Форма контроля», и т.д.).  

Наиболее проблематичным с точки зрения 

адекватного понимания требований авторами, 

предъявляемых к программам ПК и ДПО, считается 

раздел «Характеристика программы». Кажется, что 

актуальность, цели, задачи, компетенции, особен-

ности, результаты и т.д. – неотъемлемые содержа-

тельные критерии и параметры. Однако, в процессе 

написания характеристики («Пояснительная за-

писка», «Аннотация», «Информационная справка» 

и т.д.) авторы доказывают, что не совсем пони-

мают, назначение данного раздела и добавляют в 

него элементы, порой, даже не уместные. 

Редко когда приводится корректный список 

общих и профессиональных компетенций (ОК и 

ПК) с указанием их индекса и расшифровки. Нами 

обнаружено, что в подавляющем большинстве слу-

чаев авторы ограничились терминами «знать» и 

«уметь», забыв, при этом, о заявленной практиче-

ской направленности программы и не упомянув ло-

гично вытекающее «владеть». В 40% случаев на 

первом месте стоят «знания», «умения» и 

«навыки», заимствованные из вузовских программ 

и программ изучения дисциплин в средней школе.  

Очень часто встречается такая ситуация, когда 

«задачи» совершенно не соответствуют поставлен-

ной «цели», или же когда сформулировано много 

целей, еще больше задач, которые никак их не кон-

кретизируют. Результаты экспертного анализа по-

казали, что существует недопонимание авторами 

необходимости адресности тематики программ, и 

конкретной формулировки категории слушателей, 

что указывает на несоответствии значительной ча-

сти программ тем «квалификационным требова-

ниям, которые указанны в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям» [1, пп.7,8 Ч.5 

Ст.76]. 

После окончания освоения программы слуша-

тели должны приобрести новый методический ин-

струментарий и дидактические материалы, разра-

ботанные по теме программы самостоятельно и от-

редактированные ведущими преподавателями в 

процессе обучения (4, с.23). Таким образом и реа-

лизуется принцип индивидуализации, характерный 

для повышения квалификации специалистов, име-

ющих уже какой-то определнный профессиональ-

ный методический опыт и нуждающихся в его об-

новлении, развитии и расширении.  

В результате проведения детального анализа 

интегральных текстов представленных на экспер-

тизу программ повышения квалификации сформу-

лируем следующие выводы: 1. следует довести до 

сведения разработчиков методические рекоменда-

ции по редактированию «Программы» с подроб-

ным описанием содержания различных разделов и 

требований к представлению в них соответствую-

щей информации (в т.ч. примеров), составить воз-

можные модели распределения аудиторной и внеа-

удиторной нагрузки; 2. необходимо обязать авто-

ров не только декларировать, но и отражать в 

содержании «Программы»возможности использо-

вания образовательных ИКТ, новых методов препо-

давания с применением ПО, ТСО, АВСО, а также 

обеспечивать «Программу» блоком практических 

заданий, заданий для самостоятельной работы, до-

статочных для освоения темы и практического при-

менения новых знаний и умений в дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 3. оптимизировать 

процесс разработки программ повышения квалифи-

кации, организовав обязательное для авторов, же-

лающих читать программы повышения квалифика-

ции и ДПО, соответствующее обучение методи-

стами компетентных организаций, 

специализирующихся на тематике повышения ква-

лификации; проводить краткосрочные курсы для 

авторов и руководителей программ, посвященные 

изучению актуальных НПД с прикладной точки 

зрения, требований к содержанию и форме про-

граммы, а также процессу ее разработки, организа-

ции и реализации в современных условиях.  
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Обучать устной речи – одна из самых сложных 

задач в процессе преподавания русского языка. 

Главная причина сложностей при обучении 

устной речи заключается в том, что языковой мате-

риал, которым человек обязан овладеть, выступает 

абсолютно в новом аспекте – им нужно владеть ди-

намично как методом общения, а не просто для 

узнавания (4, 217).  

Наивысшую уровень сложности представляет 

самостоятельное выражение мыслей и чувств по-

средством иностранного языка. Также, в данном 

случае студент обязан знать не только синтаксико-

морфологический строй языка, но и сложную си-

стему сочетаемости слов, которая всегда специ-

фична и в огромной степени не совпадает с сочета-

емостью в родном языке.  

Говорение как вид речевой особенности, в 

первую очередь, основывается на язык как на сред-

ство общения (4, 218). Язык обеспечивает комму-

никативную связь между студентами. Речь, как го-

ворение - это вербальная коммуникация, т. е. вер-

бальный механизм общения с помощью языка. 

Слова с закрепленными за ними значениями высту-

пают методом речевой коммуникации.  

Слова и словосочетания могут быть произне-

сены вслух, и выражены в определённой последо-

вательности.  

Главная задача преподавателя - научить сту-

дентов правильно употреблять лексику, с целью 

правильного формулирования своих мыслей. Клас-

сификация развития устной речи:  

- монологическая; 

- диалогическая; 
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Очень простой разновидностью устной речи 

представляет собой диалог, т. е. общение, поддер-

живаемое собеседниками, вместе обсуждающими и 

разрешающими конкретные вопросы.  

Для разговорной речи типичны реплики, кото-

рыми обмениваются говорящие, повторения фраз и 

некоторых слов за собеседником, вопросы, допол-

нения, пояснения, употребление намеков, понят-

ных лишь говорящим, разных вспомогательных 

слов и междометий.  

Особенности диалогической речи в значитель-

ной мере зависят от степени взаимного понимания 

собеседников, их взаимных отношений. Большое 

значение имеет уровень эмоционального состояния 

при разговоре (3, 227). Смущенный, удивленный, 

обрадованный, испуганный, разгневанный человек 

говорит не так, как в спокойном состоянии, однако, 

лишь употребляет иные интонации, но не редко 

пользуется прочими словами и оборотами речи.  

Для того чтобы не было смущений при обще-

нии, нужно создать в аудитории приятную атмо-

сферу, в которой студенты чувствуют себя сво-

бодно. Лишь тогда обучающие свободно могут вы-

разить свои мысли на иностранном языке с 

помощью тех слов и словосочетаний, и речевых 

оборотов, с которыми они на этом этапе знакомы.  

Этапы обучения разговорной речи: 

- Первый: использование простых фраз и пред-

ложений, которые включают в себя темы погоды, 

здоровья, семьи и т.п.  

- Второй: обучение тематических слов и фраз, 

которые направлены на определённую интересую-

щую собеседников тематику.  

- Третий: обучение цельным диалогам (диа-

логи, целью которых представляет собой выясне-

ние какого-то вопроса, получение полной информа-

ции о чем-то, умение осуществлять беседу и быть 

интересным собеседником).  

Вторая разновидность устной речи – монолог, 

который произносит один человек, обращаясь к 

другому или многим лицам, слушающим его: это 

рассказ преподавателя, развернутый ответ ученика, 

доклад и т. п.  

Монологическая речь имеет большую компо-

зиционную сложность, требует завершенности 

мысли, более строгого соблюдения грамматиче-

ских правил, строгой логики и последовательности 

при изложении того, что хочет сказать произнося-

щий монолог (3, 238).  

Монологическая речь представляет немалые 

сложности по сравнению с диалогической речью, 

ее развернутые формы развиваются в дальнейшем 

на уроках русского языка и представляют специаль-

ную задачу, которую педагогам приходится решать 

за годы обучения.  

Сегодняшняя система обучения иностранному 

(в данном случае русскому) языку исходит из того, 

что для методики обучения имеют значение комму-

никативные, очень типичные, или стандартные, т.е. 

жизненные ситуации.  

Под понятием коммуникативная ситуация под-

разумевается определенное воображаемое дей-

ствие или модель действительного контакта, в ко-

тором реализуется речевое поведение собеседни-

ков в их типичных социально-коммуникативных 

ролях.  

Главные сложности при разговоре связаны с 

формированием установки на общение, т.е. про-

блема мотивации коммуникативной функции.  

Как уже отмечалось, речь не бывает вне ситуа-

ции. В обеих ситуациях (в монологе и диалоге) 

именно ситуация определяет мотив говорения, ко-

торый, впоследствии, представляет собой источник 

порождения речи. Учебное общение имеет свою 

особенность, учебные монологи и диалоги не все-

гда протекают по тем же законам, что и в действи-

тельном общении.  

Но если установки типа «Расскажи нам о своей 

семье, о любимом герое и т.д.» могут спровоциро-

вать более или менее успешное монологическое 

высказывание, то вне некой ситуации аналогичная 

установка на диалог явно будет иметь конкретные 

трудности.  

Таким образом, обучение говорению на сего-

дняшний день во многом находится в зависимости 

от того, как преподаватель организует механизм 

обучения, какие ситуации рекомендует студентам, 

какие приемы использует на занятиях. При обуче-

нии говорению каждый преподаватель имеет соб-

ственные методы решения этой актуальной про-

блемы.  
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EUPHEMISMS FOR TAXES AND TAXATION IN POLITICAL TEXTS OF THE 21st CENTURY 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является изучение концепции эвфемизма и выявление различных политических 

эвфемизмов по теме налогов и налогообложения, широко используемых в прессе. Тексты из газет и жур-

налов представляют очень интересный материал для различных лингвистических исследований. Исполь-

зование эвфемизмов в современной прессе можно определить как яркий пример такого явления. Методы, 

использованные для изучения предмета данной статьи, были следующие: теоретическое изучение лите-

ратуры в рамках данной темы, описательный метод, а затем метод отбора эвфемизмов из печатных 

СМИ. Основным результатом настоящего исследования, по-видимому, является демонстрация того, что 

определенные слова специально выбраны, чтобы аннулировать те слова, которые считаются неприят-

ными и неприемлемыми. 

Abstract 

The aim of given article is to examine the concept of euphemism and to reveal various political euphemisms 

on the topic of taxes and taxation widely used in press. Texts from newspapers and magazines present a highly 

interesting material for various linguistic studies. Euphemisms usage in the contemporary press can be determined 

as a vivid example of such phenomenon. Methods used to study the subject of the given paper were as follows: 

theoretical literature study within the given theme, a descriptive method, followed by the method of sampling 

euphemisms from print media. The main result of the present study appears to be the demonstration that certain 

words are deliberately chosen to nullify those words that are considered unpleasant and unaccepted. 

 

Ключевые слова: язык СМИ, эвфемизмы, политический дискурс, маскировка, налог, повышение 

налога. 

Key words: media language, euphemisms, political discourse, camouflage, tax, tax increase. 

 

Language is a vital element in the daily life of pol-

iticians. To find the right kind of language and the right 

choice of words to address particular audiences is key 

not only to give a positive image of themselves but also 

of the parties they represent.  

Political language ˗ is designed to make lies sound 

truthful and murder respectable, and to give an appear-

ance of solidity to pure wind [8]. Politicians tend to 

avoid words or expressions that may have unpleasant 

associations in order not to give a negative impression 

to their audiences. Euphemisms are elaborate verbal 

disguises for ideas that opponents might find unpalata-

ble. They can conceal a political agenda behind soft-

focus phrases and misty idealism. 

Euphemisms represent a flight to comfort, a way 

to reduce tension when conversing. They are comfort 

words. Euphemistic discourse softens the harsh, 

smoothes the rough, makes what is negative sound pos-

itive. Brown and Levinson explain that all interacting 

individuals have interest in maintaining either ‘positive 

face’ or ‘negative face’. These refer to the positive and 

consistent image people have of another and the basic 

claim to territories, personal preserves and rights re-

spectively [1]. It is akin to diplomatic language in 

which "We had a frank exchange of views" might 

mean, "We hurled insults at each other for a full hour" 

[3, p. 7]. 

Euphemisms are powerful linguistic tools that "are 

embedded so deeply in our language that few of us, 

even those who pride themselves on being plainspoken, 

ever get through a day without using them" [6, p. 1]. 

The need for euphemism is both social and emotional, 

as it allows discussion of 'touchy' or taboo subjects 

(such as sex, personal appearances or religion) without 

enraging, outraging, or upsetting other people, and acts 

as a pressure valve whilst maintaining the appearance 

of civility. 

Euphemism is "a lexical substitution strategy for 

representationally displacing topics that evoke negative 

affect", its aim being to reduce "the communicative dis-

comfort associated with a distasteful topic" [5, p. 261-

63]. Warren pointed out, “what is a euphemism ‘is in 

the eye/ear of the beholder’ and cannot strictly speaking 

be objectively verified, although normally of course 

there is consensus among language users as to what 

words are euphemistic" [7, p. 135]. 

Euphemism plays a great role in softening that 

which is harsh between people. McGlone, Beck and 

Pfiester claim that in order to succeed in this task a eu-

phemism must "not call undue attention to itself", that 

is, it must act as a kind of "camouflage" [5, p. 263]. 

The problem with euphemisms is, of course, their 

fundamental dishonesty. Before you know it, the gov-

ernment will start referring to unprovoked wars as ex-

ercises in “spreading freedom.” As stated in a publica-

tion called the New Moderate: Politics and Civilization 

for the Passionate Centrist, by using euphemisms in-

stead of hot-potato terminology, ideologues are apt to 
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attempt to camouflage their controversial ideas or code 

them so they can have both an innocuous meaning if 

confronted, or a coded meaning to those "in the know" 

[9]. Euphemisms are expressions that soften blunt 

truths by replacing them with indirect alternatives. You 

might think of them as linguistic baby oil on the skin of 

a culture, allowing us to discuss, using circumlocutions 

and inferential reference, matters that are too upsetting 

or shaming to be spoken of directly. Often euphemistic 

tip-toeing allows a negative concept to be colored with 

a positive overtones. 

Alternative expressions that are intended to pre-

sent unpleasant facts under a nicer disguise. More spe-

cifically, the focus will be the language of politics talk-

ing about taxation. Many of the examples from English 

language print media, though not clearly euphemistic in 

some cases, can be regarded as alternative ‘softer ex-

pression’ to avoid mentioning an ‘ugly’ word (tax, tax 

increase, tax cut and tax evasion). 

Taxes have such a bad reputation nowadays that 

new variations arise to refer to this unpleasant civic 

duty. It is therefore not surprising that there is a large 

array of terms for taxation. 

Tax relief is a euphemism for tax cut. Controver-

sial tax cuts are more palatable when called tax relief. 

In this case tax relief performs a covering up function 

in order to hide the true nature of the issue of cuts. The 

examples illustrate the usage of these euphemisms: 

"Another test of leadership is tax relief. The last 

time taxes were this high as a percentage of our econ-

omy, there was a good reason ... We were fighting 

World War II. Today, our high taxes fund a surplus. 

Some say that growing federal surplus means Washing-

ton has more money to spend. But they've got it back-

wards" [10]. 

"We can do this. And that's what we ought to do. 

We ought to keep interest rates down and save the fu-

ture for our children. Let's not squander the surplus or 

this moment. Let's keep our economy strong, provide 

affordable tax relief, and extend our prosperity into the 

future. Let's do it together" [11]. 

Tax reform denotes more general actions result-

ing in tax increase, for instance, Barrack Obama states: 

"Congress must find common ground on a plan 

that can get support from both parties in the House and 

in the Senate. And it's got to be a plan that I can sign 

by Tuesday. The parties are not that far apart here. 

We're in rough agreement on how much spending we 

need to cut to reduce our deficit. And we agree on a 

process to tackle tax reform and entitlement reform. 

There are plenty of ways out of this mess. But there is 

very little time"[12].  

"… we need to change our Tax Code so that people 

like me, and an awful lot of Members of Congress, pay 

our fair share of taxes. Tax reform should follow the 

Buffett rule. If you make more than a million dollars a 

year, you should not pay less than 30 percent in taxes" 

[13].  

A euphemism for punitive taxation is redistribu-

tion of wealth. The euphemism in the following exam-

ple refers to redistribution from the poor to the rich: 

 "Agenda 21 cites the affluence of Americans as 

being a major problem which needs to be corrected. It 

calls for lowering the standard of living for Americans 

so that the people in poorer countries will have more, 

a redistribution of wealth. Although people around the 

world aspire to achieve the levels of prosperity we have 

in our country, and will risk their lives to get here, 

Americans are cast in a very negative light and need to 

be taken down to a condition closer to average in the 

world" [14]. 

"It's not just about having them pay more in taxes. 

It has to be about the redistribution of wealth and his 

view of a new world order, and he will drag down eve-

ryone in the process" [15]. In other words, it is a eu-

phemism for the transfer of income, wealth policies, 

welfare, nationalization, charity or in some cases tort 

law. 

A euphemistic alternative for tax evasion is by 

Holder, income protection. Which is used as "arrang-

ing your affair to avoid tax" [2, p. 225].  

 A euphemistic sequence money laundering is 

camouflaging another type of fraud, which refers to the 

transfer of illegally obtained money to conceal its 

origin. The following example illustrates the usage of 

this euphemism: 

"Cutting off terrorist funds. We will move deci-

sively to cut off the flow of terrorist funds. We will im-

pose tough financial sanctions against nations or banks 

that engage in money laundering or fail to act against 

it" [16]. 

"We will strengthen some provisions of the Patriot 

Act, like the restrictions on money laundering. And we 

will change the portions of the Patriot Act that threaten 

individual rights, such as the library provisions, while 

still allowing government to take all needed steps to 

fight terror" [17].  

 A further tax-related issue provoking euphemistic 

creations is tax loophole. A tax loophole is ‘a provision 

in the laws governing taxation that allows people to re-

duce their taxes. The term has the connotation of an un-

intentional omission or obscurity in the law that allows 

the reduction of tax liability to a point below that in-

tended by the framers of the law’ (dictionary.com). 

 "There's a tax loophole right now — if you're a 

company in St. Louis working, trying to make jobs here, 

there's actually an incentive for you to go away. You 

get more money — you can keep more of your taxes by 

going abroad" [18]. 

"We also ended a tax loophole that encouraged 

companies to create jobs overseas. Instead, I'm fighting 

to pass a law to provide tax breaks to the folks who cre-

ate jobs right here in America. But strengthening our 

economy means more than that. We're fighting to build 

an economy in which middle class families can afford 

to send their kids to college, buy a home..." [19]. 

To close loopholes is a euphemism for increasing 

taxes. In the example the euphemism performs a cover-

ing up function as politicians find it very difficult and 

inconvenient to speak about tax increases because it 

usually causes people’s dissatisfaction and anger. That 

is the reason why they prefer the euphemism to close 

loopholes instead: 

"They'd rather ask more from the vast majority of 

Americans and put our recovery at risk than close even 

a single tax loophole that benefits the wealthy. Over the 
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last few years, we've made good progress towards re-

ducing our deficit in a balanced way" [20]. 

"We certainly can close loophole to give tax 

breaks for to ask more people to pay for college educa-

tion tax breaks to companies that send the jobs overseas 

while we ask seniors to pay for more Medicare, and the 

list goes on".  

On the whole, euphemism brings about change in 

our language use as a result of people’s desires to look 

on the brighter side rather than the gloomy side of life. 

This motivates them to disguise unpleasant subjects by 

referring to them by the means of apparently inoffen-

sive expressions. As George Orwell wrote:"…if 

thought corrupts language, language can also corrupt 

thought" [10, p. 65]. Euphemism shows how people en-

code their ideals and beliefs within societal boundaries, 

but the question of from whom we are concealing our 

true thoughts, and why, remains. 

On the basis of all the above-stated we conclude 

that euphemism turn up to be rather complicated social, 

psychological and linguistic phenomenon representing 

the integral universal component of the communication 

process. Main reasons of euphemisms employment are 

aspiration to avoid conflicts in political communication 

as well as veiling the essence of matter. Political euphe-

misms on the topic of taxes and taxation appear to be 

an integral part of any language and play a significant 

role in the process of informational influence on the hu-

man consciousness. In view of this, for further research 

it seems interesting to compare of the functions of eu-

phemisms in the spheres of political communication. 
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Аннотация.  

Одним из важнейших вопросов в таджикском языковедении является исследование истории 

формирования и развития имен числительных и в частности количественных числительных. Автор на 

основании множества примеров и фактов, собранных в “Шахнаме”, доказывает иранское 

происхождение большинства элементов количественных числительных. 
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В «Шахнаме» Фирдоуси употребляет иной способ обозначения двухзначных и трехзначных чисел. 

Данный способ осуществлен им посредством использования энклитического соединительного союза -у, 

вследствие чего возникает связь однозначного и двухзначного чисел. 

Таким образом, приведенные имена числительные в «Шахнаме» Фирдоуси в связи с указанными осо-

бенностями не только отличаются от имен числительных в современном таджикском языке, но и от 

имен числительных в наследии современников поэта и произведениях, написанных в последующие периоды 

развития таджикского языка, следующем за поэтическим шедевром Абулкасима Фирдоуси. 

Abstract. 

One of the most important issues in Tajik linguistics is the study of the history of the formation and develop-

ment of numeral names, and in particular cardinal numbers. The author, based on many examples and facts col-

lected in Shahnameh, proves the Iranian origin of most elements of cardinal numbers. 

Firdousi uses a different way of denoting two-digit and three-digit numbers in Shahnameh. This method is 

implemented by him using the enclitic connective junction “y”, which results in a connection of single and two-

digit numbers. 

Thus, given names of numerals in Shahnameh of Firdousi due to these features not only differ from the names 

of numerals in the modern Tajik language, but also from the names of numerals in the legacy of the poet's con-

temporaries and works written in subsequent periods of development of the Tajik language, following the poetic 

masterpiece of Abulqasim Firdousi. 

 

Ключевые слова: «Шахнаме», имена числительные, однозначные числа, двухзначные числа, слово, 

шестнадцать, дважды двадцать, один, иранское происхождение. 

Keyword: "Shahnameh", names of numerals, single digits, two-digit numbers, word, sixteen, twice twenty, 

one, Iranian origin. 

 

 «Абулкасим Фирдоуси в деле возрождения 

национальной истории и поэзии, в деле возрожде-

ния персидского языка, несомненно, является вели-

чайшим поэтом Ирана, и другие наши поэты не 

смогут достичь его высот» - отметил Ризозода Ша-

фак (17, 52). 

Несомненно, Абулкасим Фирдоуси увидел 

спасение таджикского языка от полного уничтоже-

ния в употреблении исконно иранской лексики и 

словосочетаний вместо распространяющейся в ука-

занный исторический период арабской лексики (11, 

142). 

Языковое богатство и величие величайшего 

шедевра Абулкасима Фирдоуси не раз подчеркнуто 

исследователями, однако, несмотря на огромное 

научное внимание к его произведению, не все во-

просы языковой глубины, грамматических особен-

ностей до настоящего времени не получили всесто-

роннее исследование. Одним из таких вопросов яв-

ляется нетрадиционное употребление имен 

числительных в его произведении. Некоторые язы-

коведы в процессе исследования вопросов, связан-

ных с грамматической категорией имени числи-

тельного отмечают отдельные аспекты (7, 446; 

97,72; 150,163-166). Однако выясняется, что мно-

жество особенностей лексических элементов сред-

невекового литературного наследия все еще не ста-

новились предметом всестороннего и глубокого ис-

следования, в числе которых и величайший шедевр 

Абулкасима Фирдоуси (10, 188). 

По способу построения и сам факт построения 

в количественных числительных однозначных, 

двухзначных, трехзначных чисел и т.д. такие 

лексические элементы можно разделить на 

следующие группы:  

Особые способы указания однозначных 

чисел. Особенность таких числительных состоит в 

том, что Фирдоуси соединяет два однозначных, 

двузначных числа и т.д. посредством служебных 

частей речи, например, предлогов, соединительных 

союзов и пр., в результате чего возникает число, 

означающее сумму их сложения или прибавления. 

По собранному фактологическому материалу 

можно сделать вывод, что такой способ указания 

числительных не свойственна однозначным 

числам, он больше употребляется в выражении 

двухзначных, трехзначных чисел. Абулкасим 

Фирдоуси употребляет однозначные числа, 

находящиеся в употреблении в настоящее время, 

однако в некоторых случаях отходит от 

традиционного способа, в частности при указании 

числа “нух” (девять). В приведенном ниже примере 

поэт посредством предлога “бо” соединил 

однозначные числа “панч” (пять) и “чор” (четыре), 

чтобы обозначить то же число “девять”: 

Чу шуд солиён панч бо чор мох, 

Бишуд шох рузе ба нахчиргох (т.7, 367).  

/На пятом с четырью месяцами, 

Шах прибыл как-то на охоту/. 

Особый способ указания двухзначных чи-

сел. Следует отметить, что такой способ указания 

числительных возник в языке не случайно. Сайид 

Махмуд Нишат связывает причину употребления 

такого способа в отсутствии лексических единиц 

персидско-таджикского языка, способных выра-

зить большие числа (14, 218, 362), а также в целях 

соблюдения ритмики и правил стихосложения (14, 

162). Действительно, взглянув на историю имен 

числительных в таджикском языке, можно просле-

дить, что в древние времена для выражения очень 

больших чисел в персидско-таджикском языке не 

существовало лексических единиц (за исключе-

нием лексической единицы бевар). Именно это 

обусловило то, что в лексический запас персидско-

таджикского языка для выражения понятия «десять 

тысяч» вошли тюркско-могольские заимствования 

«тўмон или тумон» (9, 382), для выражения коли-
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чественного понятия «пятьсот тысяч» были заим-

ствованы из индийского языка лексические еди-

ницы «курур» и «лак» (9, т.1, 576,591). Это явле-

ние уже существовало в древнем языке, из чего ис-

ходит, что его корни следует искать в 

индоевропейском периоде языка. Так в индоевро-

пейском периоде языка существовали лексические 

единицы dі-dṃt, которые означали «два десятка», 

то есть dі означало «два», а dṃt означало «десятка» 

(10, 92). Далее из упомянутого древнего индоевро-

пейского языка произошло иранская лексическая 

единица bіsatі - «бист» (двадцать). 

Из собранного фактологического материала 

«Шахнаме» Фирдоуси можно сделать вывод, что в 

формировании подобных лексических единиц сыг-

рали большую роль различные служебные сред-

ства, которые можно разделить следующим обра-

зом: 

1) Часть подобных числительных образована в 

результате согласованной связи двух однозначных 

числительных. Например, в «Шахнаме» понятие 

«шестнадцать» обозначается словосочетанием «ду 

хашт» (дважды восемь) (т.1, 91; т.9, 294, 345, 416), 

понятие «четырнадцать» обозначено словосочета-

нием «ду хафт» (дважды семь) (1, т.2, 52, 220; т. 3, 

69; т. 6, 124; т. 7, с. 370, 134), понятие «двенадцать» 

обозначено словосочетанием «ду шаш» (дважды 

шесть) (т.7, 381): 

Чу бугзашт бар Офаридун ду хашт,  

Зи Албурзкух андаромад ба дашт (т.1, 91).  

 ***** 

Зи шохиш чун сол шуд бар ду хафт, 

Зи тахти бузурги бибояд-ш рафт (т. 7, 134).  

 

Можно проследить, что между тремя упомяну-

тыми выше числительными понятия «четырна-

дцать» и «шестнадцать» более употребимо, чем 

числительное «двенадцать»: 

Яке пахлавоне ба пеш - андарун, 

Ки солаш зи ду хафт н-омад фузун (т. 2, 220). 

 ***** 

Баромад бар ин разм кардан ду хафт,  

К-аз эшон саворе замоне нахафт (т.7, 124). 

 ***** 

Чу Ширeйро сол шуд бар ду хашт,  

Ба боло зи сисолагон баргузашт (т. 9, 294). 

 *****  

Бар ин гуна то сол шуд бар ду хашт,  

Хаме моху хуршед бар сар гузашт (т. 9, 416). 

Такой способ обозначения числительных 

имеет множество примеров, где обозначены другие 

двухзначные числа. 

Например, в приведенных ниже примерах по-

нятия «бист» (двадцать), «шаст (шестдесять) и 

«хаштод» обозначены по принципу «ду дах» (два-

жды десять), се бист (трижды двадцать), ду чил 

(дважды сорок). 

Маро бепадар дошт Бахроми гурд,  

Ду дах сол з-он гах, ки бобам бимурд (т.9, 236). 

 *****  

Ки бошад туро зиндагони се бист,  

Чахорум зи маргаш бибояд гирист (т.7, 633). 

 ***** 

Сипахкаш бувад, гохи кина далер,  

Ду чил пур дорад чу пилу чу шер (т. 2, 255). 

 

Иногда Фирдоуси для обозначения числитель-

ного «чордах» (четырнадцать) наряду со словосоче-

танием «ду хафт» (дважды семь) допускает также 

форму «ду хафта» (две семерки).  

Ду хафта баромад бар ин - бар диранг, 

Набинам хаме руи фарчоми чанг (т. 8,с. 125). 

 *** 

Ду хафта бар ин низ бугзашту шох, 

Бипардохт рузе зи кори сипох (т.8,с.183). 

Следует отметить, что обозначение двухзнач-

ных числительных в таких формах обусловили 

наряду с традиционными формами возникновение 

свойства синонимичности числительных, по во-

просу которой в таджикском языкознании нет ка-

кого-либо всестороннего и глубокого исследова-

ния. По данному аспекту некоторые исследователи 

ограничились лишь некоторыми выводами (8, 189). 

Например, профессор М.Н. Касымова в ходе иссле-

дования развития таджикского языка в Х веке и по-

следующие периоды отметила наличие синонимич-

ных числительных за счет заимствованных элемен-

тов (7, 168). Таджикский исследователь Давронов 

А., осуществивший анализ языковых и грамматиче-

ских особенностей «Кабуснаме» Унсурмаали 

Кайкавуса пришел к заключению, что Кайкавус 

вместо лексической единицы «якум» (первый) все-

гда употреблял слово «аввал» (первый), иногда 

употреблял также таджикский синоним данного 

числительного «нахустин» (3, 15). 

По данному вопросу в исследованиях некото-

рых зарубежных исследователей также имеются 

важные выводы (см. 18, с. 66, 92, 93, 100, 102, 103, 

104). Отмечается, что данная группа слов в древно-

сти была только в некоторых языках. 

О. Сулаймонов, исследуя особенности шумер-

ского языка, отмечает: «Ни в одном из известных 

нам языков не отмечается одновременное обозна-

чение одного числа трех лексических единиц. Это 

свойство можно наблюдать в шумерском языке» 

(16, 89). Далее автор исследования отмечает упо-

требление лексических единиц as, dil и dеs для обо-

значения понятия числа «як» (один). 

В.Д.Бондалетов, С.С.Вартапетова и другие 

ученые также уделили внимание наличию свойства 

синонимичности определенно количественных и 

неопределенно количественных числительных (2, 

136-137). 

В языке наших предков также можно просле-

дить явление синонимичности имени числитель-

ного или употребление слов, выполняющих функ-

цию числительного, берущего начало в древности 

(9, 231). Например, в пехлевийском языке или 

среднеперсидском понятие числа «як» (один) обо-

значается словом taк и также словом еvaк (4, 34; 

34, 102). В последующие периоды, в частности но-

вом периоде развития таджикского языка, как 

видно из примеров «Шахнаме» Фирдоуси, данное 

явление получило наибольшее развитие. Этот факт 

доказывает употребление в значении числа 

дувоздах (двенадцать) и ду шаш (дважды шесть), 
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чордах (четырнадцать) и ду [афт (дважды семь), 

шонздах (шестнадцать) и ду хашт (дважды во-

семь). 

Дувоздах = ду шаш:  

Подшохии Ардашери накукор дувоздах сол 

буд (т. 7,с. 364). 

*** 

Чу шуд соли он номвар бар ду шаш, 

Диловар гаве гашт хуршедфаш (т. 7, с. 381). 

Чордах = ду хафт: 

Шумо чордах ёру эшон се тан, 

Мабодо, ки бинем харгиз шикан (т.3, с. 159). 

*** 

Ду хафташ набуди [аме сол беш, 

Чу диди маро баста дар пеши хеш (т.3, с. 69). 

Шонздах = ду х[ашт: 

Яке кам бувад шояд аз шонздах, 

Бимонад, бародар, туро понздах (т. 9, с. 332). 

*** 

Чу бозгашт бар Офаридун ду хашт, 

Зи Албурзкух андаромад ба дашт (т. 1, с. 91). 

Некоторые исследователи считают такой спо-

соб обозначения натуральных или производных чи-

сел просто формой умножения чисел: «другим ти-

пом является умноженные производные числа, где 

поэты в основном в связи с соблюдением поэтиче-

ской ритмики и рифмы числа обозначали в виде 

умноженных» (18, 92).  

Сравнительный анализ «Шахнаме» с последу-

ющим литературным наследием различных перио-

дов развития таджикского языка показал, что дан-

ный способ существовал вплоть до дореволюцион-

ного периода. Например, в произведениях 

таджикских просветителей для обозначения числа 

«бисту як» (двадцать один), можно встретить такое 

словосочетание «се хафт» (трижды семь) (15, 72). 

Следует отметить, что указанный способ обо-

значения числительных, в частности двухзначных 

чисел, в настоящее время из лексического запаса 

таджикского языка не употребляется, однако в не-

которых диалектах и говорах таджикского языка 

местами встречается. В связи с этим, некоторые ис-

следователи отмечают, что «способов пересчета 

предметов, имея в виду различные диалекты и клас-

сическое наследие, множество. Однако их абсолют-

ное большинство остаются диалектизмами или ар-

хаистическими. Например, в некоторых диалектах 

число … шаст (шестдесять) обозначают «се бист» 

(трижды двадцать), чил (сорок) обозначается «ду 

бист» (дважды двадцать)…» (6, 201). 

И.М. Оранский в таджикских диалектах и дру-

гих группах говоров отмечает наличие ду бист, се 

бист, панч бист (пять двадцать) и др. (12, 69). В ра-

ботах других ученых также отмечено употребление 

указанных форм имен числительных (5, 26-27; 34-

35; 123, 79; 126, 189-190; 129, 72; 133, 19). 

В «Шахнаме» Фирдоуси использовал другой 

способ обозначения двухзначных чисел. Данный 

способ осуществлен посредством энклитического 

соединительного союза -у, где образована связь од-

нозначного числа и двухзначного числа. Например, 

поэт обозначает число «дувоздах» (двенадцать) 

словосочетанием «даху ду» (десять и два), «пон-

здах» (пятнаддцать) - панчу дах (пять и десять) и 

«бисту се» (двадцать три) - севу бист (три и два-

дцать):  

Ки: «Дидам даху ду дарахти сахи, 

Ки растаст шодоб бо фаррахи (1, 338). 

Таким образом, приведенные выше имена чис-

лительные в «Шахнаме» Фирдоуси в связи с ука-

занными особенностями не только отличаются от 

имен числительных в современном таджикском 

языке, но и от имен числительных в наследии со-

временников поэта и произведениях, написанных в 

последующие периоды развития таджикского 

языка, следующим за поэтическим шедевром Абул-

касима Фирдоуси. В «Шахнаме» Фирдоуси спо-

собы обозначения имен числительных уникальны и 

почти не встречаются в других классических лите-

ратурных произведениях. 
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Анотація 

У статті розглянуті етимологічні характеристики та проаналізоване номінативне поле лінгвокуль-

турного концепту WEALTH в американській мовній картині світу. Етимологічний аналіз імені лінгвокуль-

турного концепту дає змогу простежити не лише еволюцію його змісту та форми, але й дозволяє більш 

детально розкрити особливості поняттєвого, образного та ціннісного складників концепту. У статті 

досліджено номінативне поле лінгвокультурного концепту WEALTH, та виокремлені основні та додат-

кові когнітивні ознаки даного ментально-мовного утворення. 

Abstract 

The paper deals with the analysis of the etymological characteristics and nominative field of linguocultural 

concept WEALTH in American English picture of the world. The paper asserts that since lexeme wealth is general 

means of verbalization of this concept, the etymology enables to trace not only the evolution of its semantics and 
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ments. The article studies the nominative field of the linguocultural concept WEALTH reflected in American lexi-

cographic resources, and it singles out its main and additional cognitive characteristics verbalized in American 

English picture of the world. 
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Постановка проблеми. Антропоцентричний 

вектор сучасних лінгвістичних студій обумовлений 

актуальністю дослідження лінгвокультур, які екс-

траполюють власні культурні цінності. Для амери-

канської нації, лінгвокультурний концепт 

WEALTH, що втілює бачення американців про 

добробут та фінансове благополуччя, є ціннісною 

домінантою, яка детермінує їх світосприйняття та 

оцінку власної успішності. Ідея досягнення фінан-

сової стабільності та матеріального благополуччя 

була і залишається рушійною силою для амери-

канців [5]. У цьому сенсі, аналіз преконцептуаль-

них (етимологічних) характеристик, та конструю-

вання номінативного поля лінгвокультурного кон-

цепту WEALTH, дозволить більш детально 

дослідити специфіку об’єктивації даного мен-

тально-мовного конструкту в американській 

мовній картині світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що дослідженням цінностей американсь-

кої лінгвокультури займався ціла низка науковців 

[5, 7, 9, 10], однак, розкриття етимологічних харак-

теристик та формування номінативного поля лінг-

вокультурного концепту WEALTH залишилася 

поза увагою дослідників. Як наслідок, актуаль-

ність наукової розвідки зумовлена належністю 

досліджуваного лінгвокультурного концепту до 

фундаментальних цінностей американців, що 

віддзеркалює ставлення до багатства та матеріаль-

них благ. Об’єктом дослідження є сукупність мов-

них засобів об’єктивації лінгвокультурного кон-

цепту WEALTH, виявлених в американських лек-

сикографічних джерелах. Метою статті є аналіз 

етимологічних характеристик лексеми wealth та 

конструювання номінативного поля лінгвокультур-

ного концепту WEALTH. 

Виклад основного матеріалу. Процес моде-

лювання лінгвокультурного концепту ґрунтується 
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на виявленні характеристик його змісту, де етимон, 

або вихідна форма імені лінгвокультурного кон-

цепту, слугує виразником найсуттєвіших когнітив-

них ознак-характеристик закарбованих в концепту-

альній і мовній картині світу [2, c. 35]. Розкриття 

преконцептуальних підвалин лінгвокультурного 

концепту дає змогу прослідкувати не тільки еволю-

цію змісту та форми мовних засобів його вер-

балізації, але й відіграє значну роль у процесі струк-

турування поняттєвого, образного та ціннісного 

сегментів ментально-мовного конструкту. 

Як зазначають науковці, попри той факт, що 

етимон, як першоформа імені концепту несе, у пев-

ному сенсі, мертві знання, які, частіше за все, не 

усвідомлюються носіями лінгвокультури, все ж 

визначення вихідної форми імені концепту дає по-

внішу інформації про поняттєвий компонент [2, 4]. 

Вчені також акцентують увагу на наявності безпо-

середнього зв’язку між внутрішньою формою імені 

лінгвокультурного концепту і оцінкою, адже вона 

відбиває асоціативно-образні уявлення носіїв лінг-

вокультури та слугує мотивом для актуалізації ва-

лоративного компонента [2, 4]. 

Етимологічний аналіз імені лінгвокультурного 

концепту WEALTH дозволяє дослідити динаміку 

функціонування даного ментально-мовного кон-

структу в американській лінгвокультурі, та процес 

його становлення у ролі ціннісної домінанти. Вияв-

лення преконцептуальних підвалин лінгвокультур-

ного концепту відбувається шляхом аналізу етимо-

логічних словників англійської мови, які дозволили 

реконструювати змістові характеристики імені 

лінгвокультурного концепту, дослідити образно-

асоціативні зв’язки об’єктивовані в американській 

мовній картині світу. 

Згідно з етимологічними словниками англійсь-

кої мови, етимоном лексеми wealth (n.), імені лінг-

вокультурного концепту WEALTH, вважається 

протоіндоєвпропейський корінь wel- “благо, 

добро”, який у прагерманській мові оформився в 

іменник welÃ´, що розширив своє значення й став 

позначати “добробут, достаток; процвітання, багат-

ство” (well-being, prosperity in abundance of 

possessions or riches) [8, 13]. В англійській мові лек-

сема wealth уперше була зафіксована в середині 

ХІІІ ст. як іменник welth, welthe, weolthe, який було 

створено за аналогією до слова health від старо-

англійського слова weal (wel) зі значенням “благо”, 

“стан щастя та благополуччя”, “у доброму здоров’ї” 

(well-being; the condition of being happy and 

prosperous) [8, 13].  

У кінці XIV ст. відбулася міжкатегоріальна 

транспозиція і утворення прикметника wealthy, зі 

значення “багатий, щасливий, процвітаючий” (rich, 

happy, prosperous), наприклад: In our days the samin 

wes abusit amang mony in idilnes and welthy lyfe [13, 

p. 222]; If the wife have skill to rule an house … then 

shal al the mariage be more wealthy and fortunate [13, 

p. 222]. У тому ж столітті іменник welth, wealth роз-

ширює значення і починає номінувати не тільки за-

можний фінансовий стан людини, але й суспільні 

блага, ресурси, стан заможності, процвітання по 

відношенню до країни, міста або суспільства, 

наприклад: The world stod thane in al his welthe [13, 

p. 221]; When Egypt with Assyria strove in wealth and 

luxurie [13, p. 221].  

Таким чином, за результатами компонентного 

етимологічного аналізу семантичного розвитку 

імені концепту – іменника wealth, мотиваційним 

стрижнем даної лексеми вважаємо семи 

“добробут”, “матеріальне благополуччя, багат-

ство”, “володіння речами, що представляють 

цінність”, які присутні в усіх значеннях імені кон-

цепту wealth (як іменника, так і прикметника). 

Варто відзначити, що на час виникнення у XIII ст., 

лексема wealth включала сему “щастя” (happiness), 

що співвідносилась з інтегральною, або архісемою 

“благо” (well-being). Сема “щастя” (happiness) про-

слідковується в значенні лексеми wealth в XVI 

століття, коли лексична одиниця welthe починає по-

значати духовний стан людини, духовне благопо-

луччя (часто у виразах “for the wealth of (one’s) 

soul”), наприклад: For the helthe of her owne sowle 

and the welthe of her husbond [p. 222]; She..procured 

both suche as was for the welthe of his soule, and 

prepared holsome meates for his body [13, p. 222]. 

Отже, інтегральні семи “благо” та “щастя” (well-

being, happiness) разом з семою посесивності “во-

лодіння речами, що мають цінність” (prosperity 

consisting in abundance of valuable possessions), свід-

чать про позитивну оцінку матеріальних благ та ба-

гатства, та його зв’язок з щастям. 

Розглянемо номінативне поле лінгвокультур-

ного концепту WEALTH на сучасному етапі ро-

звитку американського варіанту англійської мови. 

Номінативним центром лінгвокультурного кон-

цепту WEALTH виступає лексема wealth, що слугує 

мовним знаком, який об’єктивує концепт в амери-

канській мовній картині світу. Лексема wealth ак-

туалізує основні когнітивні ознаки досліджуваного 

лінгвокультурного концепту, і слугує засобом його 

закріплення у свідомості носіїв американської лінг-

вокультури. Вчені підкреслюють, що лексема-ім’я 

лінгвокультурного концепту є ядром номінатив-

ного поля, адже включає суттєві і загальновідомі 

для всіх носії лінгвокультури ознаки-характери-

стики ментально-мовного конструкту [1, 2, 3, 4]. 

Номінативне поле лінгвокультурного концепту 

WEALTH структуруємо у вигляді польової моделі, 

де за принципом зменшення вираження когнітив-

них ознак, були виділені центральна ядерна, при-

ядерна та периферійна зони досліджуваного мен-

тально-мовного конструкту. 

У нашій роботі, під поняттям “когнітивні 

ознаки” розуміємо основні, найважливіші риси-ха-

рактеристики лінгвокультурного концепту, які 

усвідомлюються носіями лінгвокультури, і об’єкти-

вуються посередництвом семантичного на-

повнення лексичних одиниць, що апелюють до 

ментально-мовного конструкту. Погоджуємося з 

науковцями, що семантика номінантів лінгвокуль-

турного концепту тільки частково здатна відбити 

його складну когнітивну структуру [2, 3, 4]. Однак, 

номінативне поле лінгвокультурного концепту 

віддзеркалює його поняттєву складову, що у свою 

чергу, репрезентує найсуттєвіші характеристики, 
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те, як даний ментальний конструкт актуалізується у 

мовній картині світу. 

Моделювання номінативного поля лінгвокуль-

турного концепту, як свідчать науковці, передбачає 

процес ієрархізації змістових елементів мовних 

одиниць, що апелюють до когнітивних ознак кон-

цепту, які виокремлюються на основі сем, що збіга-

ються або є близькими за значенням і, в результаті, 

можуть трактуватися як узагальнена когнітивна 

ознака концепта віддзеркалена в семантиці мовного 

знака, що об’єктивує його у мовній картині світу [1, 

4]. Оскільки когнітивна структура лінгвокультур-

ного концепту вербалізується через сукупність 

смислових елементів мовних одиниць, до ядерної 

зони лінгвокультурного концепту входить ім’я-ре-

презентант концепту та його деривати, що за-

кріплюють за мовним знаком його головні ко-

гнітивні ознаки. Периферійна зона лінгвокультур-

ного концепту конструюються на основі виділення 

суттєвих, але не основних когнітивних ознак, а 

отже інтенсивність проявлення когнітивних ознак у 

мовних одиницях, що апелюють до лінгвокультур-

ного конструкту, спадає. 

Зміст лінгвокультурного концепту WEALTH 

розкривається в семантиці багатозначної лексеми 

wealth. Аналіз лексикографічних джерел американ-

ського варіанту англійської мови, дав змогу 

виділити архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ 

та ЦІННЕ МАЙНО (an abundance of money and 

valuable possessions, the state of being rich, material 

prosperity), які відбивають головні семантичні 

ознаки імені лінгвокультурного концепту 

WEALTH, та актуалізують його головні когнітивні 

ознаки, усвідомлювані носіями американської лінг-

вокультури та закріплені у мовній картині світу [6, 

11, 12, 14, 15].  

Лексеми wealth (n.), wealthy (adj.), the wealthy 

(n.) утворюють ядро номінативного поля лінгво-

культурного концепту WEALTH, та збігаються за 

денотативним, сигніфікативним і прагматичним ас-

пектами значення, різняться за приналежністю до 

лексико-граматичної категорії. Варто також зазна-

чити, що виділені архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ 

ГРОШЕЙ, ЦІННЕ МАЙНО, імпліковані етимоном 

“добробут”, “благополуччя” (well-being), що дозво-

ляє припустити наявність загальнопозитивної 

оцінки по відношенню до даного ментально-мов-

ного конструкту в американській лінгвокультурі. 

У нашій науковій праці, згідно з моделлю 

номінативного поля, приядерну зону (ближню пе-

риферію) лінгвокультурного концепту WEALTH 

формують мовні одиниці, об’єднанні архісемами 

ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ, ЦІННЕ МАЙНО, 

які, тим самим, актуалізують головні когнітивні 

ознаки даного ментально-мовного конструкту в 

американській мовній картині світу. Дотримуємося 

думки, що архісема є ієрархічно центральною сми-

словою одиницею номінативного поля, що одно-

часно виступає головною, домінантною когнітив-

ною ознакою лінгвокультурного концепту. У свою 

чергу, вважаємо, що диференційні семи або гіпо-

семи, які відбивають відмінні ознаки у змісті оди-

ниць-репрезентантів, визначають і конкретизують 

архісему, а отже є додатковими когнітивними озна-

ками лінгвокультурного концепту, які входять до 

периферії і відбивають оцінки та інтерпретації мов-

них репрезентантів концепту. 

За даними аналізу словників і тезаурусів аме-

риканського варіанту англійської мови виокрем-

лено числений ряд мовних одиниць, що активують 

головні когнітивні ознаки лінгвокультурного кон-

цепту WEALTH, через наявність у їх семному 

складі архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ: 

rich, opulent, well-off, better off, well-to-do, moneyed, 

big money (bucks), megabucks, cash-rich, a king’s 

ransom, money is no object, deep pockets; та додаткові 

когнітивні ознаки лінгвокультурного концепту 

WEALTH через наявність у семному складі мовних 

репрезентантів архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ 

ГРОШЕЙ та диференційних сем (гіпосем): fortune, 

success, prosperous, doing (very) nicely, on easy street 

(гіпосеми УСПІХ, УДАЧА); well-born, high-born, 

well-fed, in-funds, blue-blooded, aristocratic, 

advantaged, privileged (гіпосеми ПЕРЕВАГА, 

РОДИНА ВИСОКОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ); 

well-being, welfare, wellness (гіпосеми ЩАСТЯ, 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА); opulent, luxuriance, 

comfortably off, in the lap of luxury (гіпосеми 

РОЗКІШНИЙ, ДОРОГИЙ, ГАРНИЙ СТАНДАРТ 

ЖИТТЯ); affluent, money is no object, comfortably off 

(гіпосема КУПУВАТИ РЕЧІ ДЛЯ 

ЗАДОВОЛЕННЯ). 

Мовні одиниці fortune, success, prosperous, 

doing (very) nicely, on easy street окрім архісеми 

ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ, включають дифе-

ренційні семи “успіх”, “удача” (prosperity attained 

partly through luck, success; achieve something that 

you want), що актуалізують додаткові когнітивні 

ознаки УСПІХ, УДАЧА які відбивають загальнопо-

зитивні оцінки лінгвокультурного концепту 

WEALTH. Додаткова когнітивна ознака УСПІХ го-

ворить про кореляцію між матеріальною забезпе-

ченістю, багатством та успіхом, тобто позитивно 

оцінюваними досягненнями у житті. У той самий 

час додаткова когнітивна ознака УДАЧА свідчить 

про те, що наявність матеріального достатку не 

завжди залежить від вкладених зусиль, а може 

співвідноситися із щасливим перебігом обставин. 

I have had the good fortune to work with some 

brilliant directors [14]; Fortune smiled on me (= I had 

good luck) [14]; He made a fortune in real estate [14]; 

She inherited a share of the family fortune [14]; He has 

got wealth and success, which is not a problem [12]; 

With economic expansion comes the promise of a more 

prosperous future [11]; He started his own business 

and he is doing very nicely [11]. 

Семантична спільність за архісемою ЗНАЧНА 

КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ властива мовним одиницям 

well-born, high-born, well-fed, in-funds, blue-blooded, 

aristocratic, advantaged, privileged які, додатково 

включають диференційні семи “перевага” (having 

benefits that others do not have) і “родина високого 

соціального класу” (upper class family), тим самим 

актуалізуюючи у лінгвокультурному концепті 

WEALTH додаткові когнітивні ознаки ПЕРЕВАГА 

і РОДИНА ВИСОКОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ. 
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Додаткові когнітивні ознаки ПЕРЕВАГА і 

РОДИНА ВИСОКОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ 

свідчить про наявність кореляції між матеріальним 

достатком, що гарантує високий соціальний статус, 

та привілеями у суспільстві, які мають вихідці з за-

можних родин. 

The wellborn men among the colonists had no ex-

perience with physical labor [12]; Southampton has a 

diverse population, which includes—along with 

Thurston Howell-ish blue bloods and unreal house-

wives—many middle-class residents, and members of 

the Shinnecock tribe, whose reservation borders the vil-

lage [12]; Everyone present is dressed in the aristo-

cratic drag of old money—bespoke suiting, chunky gold 

baubles—right up to the tall, teased hairstyles on the 

handsome older women [12]; He comes from an advan-

taged community [14]. 

В приядерну зону лінгвокультурного концепту 

WEALTH входять лексеми well-being, welfare, well-

ness, за включенням до їх семного складу архісеми 

ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ. Мовні одиниці 

well-being, welfare, wellness у своїй семантиці 

містять окрім архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ 

ГРОШЕЙ (having enough money), гіпосеми “щастя”, 

“здоров’я”, та “безпека” (being happy, healthy, and 

safe), що актуалізують у складі лінгвокультурного 

концепту WEALTH додаткові когнітивні ознаки 

ЩАСТЯ, ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА, які відбивають за-

гальнопозитивну оцінку даного ментально-мовного 

конструкту. 

This is a global-scale table of who scores what in 

the vital statistics of 21st century wealth combined with 

well-being [12]; Intervention practices show ways of 

regaining a sense of well-being via safe -- one may even 

say “healthy” -- public space [12]; Among the purposes 

of a nation is its promotion of the welfare and happi-

ness of human beings [12]; Wealth in wellness " is 

demonstrated in two ways -- improved health and lower 

medical costs [12]. 

Наявність архісеми ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ 

ГРОШЕЙ у семному складі мовних одиниць opu-

lent, luxuriance, in the lap of luxury дозволяє віднести 

їх до приядерної зони лінгвокультурного концепту 

WEALTH, які, посередництвом диференціальних 

сем “розкішний”, “дорогий”, “гарний стандарт 

життя” (beautiful, expensive, having a good/pleasant 

standard of living) актуалізують додаткові ко-

гнітивні ознаки РОЗКІШНИЙ, ДОРОГИЙ, 

ГАРНИЙ СТАНДАРТ ЖИТТЯ у складі до-

сліджуваного ментально-мовного конструкту. 

The cash the operation generated was used to buy 

opulent homes, vacations, properties and luxury vehi-

cles, detectives said [12]; He lived an opulent lifestyle 

that included sports cars and enormous homes [6]; The 

wealth of the regidores also re-ected these changes; 

apart from a handful of opulent aristocrats, the major-

ity possessed more modest means than their ancestors 

[6]; Near the pass, junipers flourish in great beauty and 

luxuriance [6]; We spent two weeks in the hotel living 

in the lap of luxury [14]. 

Мовні одиниці affluent, money is no object, com-

fortably off входять до приядерної зони номінатив-

ного поля лінгвокультурного концепту WEALTH за 

архісемою ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ, і ак-

туалізують додаткову когнітивну ознаку за дифе-

ренційною семою “купувати речі для задоволення” 

(rich enough to buy things for pleasure, can buy what 

you want, a lot of money available to spend and invest). 

Додаткова когнітивна ознака КУПУВАТИ РЕЧІ 

ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ відбиває позитивну оцінку 

грошей, що не тільки виступають загальним еквіва-

лентом купівлі-продажу товарів, але й вдовольня-

ють потреби, приносять задоволення і викликають 

інші позитивно забарвлені емоції. 

He is affluent and can afford to send his children 

to the best schools [12]; On the other hand, the program 

has been expensive, and its benefits accrue to people 

who are already affluent enough to buy a home [12]; 

He always travels first class—money is no object [14]; 

Certainly, the merchant taylor was comfortably off, 

possessing tenements and other property that may have 

amounted to some 600 [12]. 

Головна когнітивна ознака лінгвокультурного 

концепту WEALTH ЦІННЕ МАЙНО експлікується 

через входження до приядерної зони номінативного 

поля мовних одиниць, що включають відповідну 

архісему у своєму семному складі asset, possession, 

effects, holdings, chattel, (everything but) the kitchen 

sink. Додаткові когнітивні ознаки лінгвокультур-

ного концепту WEALTH актуалізуються через на-

явність у семантиці мовних репрезентантів ар-

хісеми ЦІННЕ МАЙНО та диференційних сем 

(гіпосем): real estate, propertied, landed, devise 

(гіпосеми ЗЕМЛЯ, БУДІВЛЯ); belongings, goods, 

goods and chattels, valuables, crown jewels (гіпосеми 

РУХОМЕ МАЙНО, КОШТОВНІСТЬ). 

Так, лексеми real estate, propertied, landed, de-

vise входять до приядерної зони номінативного 

поля лінгвокультурного концепту WEALTH за ар-

хісемою ЦІННЕ МАЙНО, і актуалізують додаткову 

когнітивну ознаку ЗЕМЛЯ, БУДІВЛЯ за диферен-

ційною семою “майно у формі землі або будівель” 

(property in the form of land or buildings). До при-

кладу: San Antonio’s healthy economy and robust re-

cent job growth have driven up demand for the city’s 

office real estate market, economists said [12]; But 

there is another liberalism that has been bound up since 

the 19th century with the fate of capitalist expansion, 

concerned with advancing the individual interests of 

the propertied and the shareholder [12]; Households 

living in landed property, who spent nearly 5% more 

on average every year between 2008 and 2013, tight-

ened the purse strings to just 0.2% [12]; Historically, 

horse sport was a pursuit of the landed and, in its ear-

liest iterations, the Classic could still be counted on to 

draw out what remained of the clubby Hamptons sum-

mer elite [12]. 

Мовні одиниці belongings, goods, goods and 

chattels, valuables, crown jewels включають до свого 

семного складу окрім архісеми ЦІННЕ МАЙНО, 

диференційні семи “рухоме майно”, “коштовність”, 

(possessions that can be moved, the things that you own 

that can be moved, possessions that are worth a lot of 

money, for example jewelry). Диференційні семи 

“земля”, “будівля”, “рухоме майно”, “коштовність” 
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дозволяють виділити відповідні додаткові ко-

гнітивні ознаки ЗЕМЛЯ, БУДІВЛЯ, РУХОМЕ 

МАЙНО, КОШТОВНІСТЬ у складі лінгвокультур-

ного концепту WEALTH. 

Висновки. Отже, результати наукової ро-

звідки дали змогу дійти висновку, що мотивацій-

ним стрижнем імені лінгвокультурного концепту 

WEALTH є семи “добробут”, “матеріальне благо-

получчя”, “володіння речами, що представляють 

цінність”, які співвідносилась з інтегральною, або 

архісемою “благо” (well-being), присутньою в 

вихідному значенні етимона, що дозволяє припу-

стити наявність загальнопозитивної оцінки ма-

теріальних благ та багатства, та їх зв’язок з щастям. 

У процесі компонентного аналізу мовних одиниць-

репрезентантів лінгвокультурного концепту 

WEALTH, були виділені головні та додаткові ко-

гнітивні ознаки даного ментально-мовного кон-

структу. Головні когнітивні ознаки ЗНАЧНА 

КІЛЬКІСТЬ ГРОШЕЙ, ЦІННЕ МАЙНО актуалізу-

ються у численному ряді мовних одиниць, які вхо-

дять до приядерної зони номінативного поля лінг-

вокультурного концепту. Мовні засоби, які мають у 

своєму семному складі диференційні семи (гіпо-

семи), що визначається нами, як додаткові ко-

гнітивні ознаки концепту, входять до периферіїї 

номінативного-поля. Додаткові когнітивні ознаки 

УСПІХ, УДАЧА, ПЕРЕВАГА, РОДИНА 

ВИСОКОГО СОЦІАЛЬНОГО КЛАСУ, ЩАСТЯ, 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА, КУПУВАТИ РЕЧІ ДЛЯ 

ЗАДОВОЛЕННЯ, ЗЕМЛЯ, БУДІВЛЯ, РУХОМЕ 

МАЙНО, КОШТОВНІСТЬ відбивають позитивну 

оцінку лінгвокультурного концепту WEALTH. 

Перспективою дослідження вважаємо аналіз вало-

ративного складника лінгвокультурного концепту 

WEALTH об’єктивованого в американській мовній 

картині світу. 
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Анотація.  
У статті порушено питання мовної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Висвітлено 

вимоги, які ставить суспільство перед сучасним учителем. З’ясовано, що традиційні методи навчання не 

досить ефективно сприяють формуванню професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців. У науковій 

розвідці досліджено питання проблемного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. Обґрунтовано ефективність застосування проблемних методів навчання в процесі мо-

вної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Доведено, що проблемне навчання сприяє форму-

ванню здатності самостійного оволодіння знань шляхом власної пошукової діяльності. 

Abstract.  

In the article the question of language training of future elementary school teachers is violated. Previously 

documented the requirements that the society puts in front of a modern teacher. It was found that traditional 

methods of teaching do not effectively contribute to the formation of professional skills and skills of future spe-

cialists. In scientific research investigated the issues of problem study in the process of professional training of 

the future primary school teachers. Effectiveness of problematic teaching methods is substantiated in the process 

of language training of the future elementary school teachers. It is proved that problematic study promotes for-

mation of self-mastering knowledge through its own search activity. 
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Постановка проблеми. Сьогодні суспільство 

ставить низку вимог до майбутніх фахівців, як-от: 

вміння ставити мету та досягати її, навчатися впро-

довж життя, співпрацювати в команді, вміння кри-

тично мислити, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі, володіти сучасними технологіями. 

Тому на сучасному етапі розвитку освіти актуаль-

ним видається питання підготовки висококваліфі-

кованих спеціалістів, які будуть успішними на ри-

нку праці. Така проблема не може бути розв’язана 

в межах сучасної системи навчання. Це насамперед 

пов’язано з традиційними методами навчання. Осо-

бливість зазначених методів полягає в тому, що ак-

тивну позицію посідає викладач, зокрема при ви-

вченні теоретичного матеріалу. Відповідно студе-

нти здебільшого досить пасивно сприймають новий 

матеріал. Таким чином, традиційні методи нав-

чання передбачають фактичну передачу знань, од-

нак не сприяють ґрунтовному засвоєнню теоретич-

ного матеріалу. Крім цього традиційні методи нав-

чання не досить ефективно сприяють формуванню 

професійних вмінь майбутніх фахівців, а головне, 

здатності використовувати їх в подальшій профе-

сійній діяльності. У цьому контексті видається ак-

туальним застосування таких методів навчання, які 

сприятимуть активізації пізнавальної діяльності 

студентів, підвищенню їхньої мотивації до нав-

чання та навіть у деякій мірі підвищенню рівня емо-

ційності навчання. Серед низки сучасних педагогі-

чних технологій дедалі більшої актуальності набу-

ває проблемне навчання. Тут варто висвітлити 

переваги такого навчання. По-перше, у результаті 

застосування проблемних методів навчальний ма-

теріал видається більш переконливим і доказовим. 

По-друге, проблемне навчання сприяє формуванню 

навичок дослідницької роботи; спонукає мислити 

науково, логічно, творчо. По-третє, впливає на емо-

ційну сферу студентів (отримують позитивні емоції 

від результату своєї роботи). 
Аналіз актуальних досліджень. У 60-х роках 

ХХ століття розпочато ґрунтовні дослідження різ-
них аспектів проблемного навчання. У подальшому 
це питання набирає все більшої актуальності, тому 
стає об’єктом досліджень низки вчених. Так, у ме-
жах психології цю проблему вивчали С. Рубін-
штейн, О. Матюшкін; застосування проблемного 
навчання в процесі шкільного навчання висвітлив 
М. Скаткін. Також проблемне навчання стало пред-
метом наукових розвідок таких учених, як-от: В. 
Дрибан, В. Вергасов, А. Фурман, О. Коваленко, І. 
Лернер, М. Махмутов, В. Паламарчук, В. Курвітс, 
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Л. Чубарова, Н. Менчинська, М. Данилов, Ю. Баба-
нський, А. Хуторський, М. Фіцула. 

Мета статті – дослідити питання застосування 
проблемного навчання у вищому навчальному за-
кладі; висвітлити ефективність застосування про-
блемних методів навчання в процесі мовної підго-
товки майбутніх учителів початкової школи. 

Методи дослідження. У дослідженні застосо-
вано теоретичні та емпіричні методи. У межах тео-
ретичних методів здійснено аналіз і синтез літера-
тури з дидактики, лінгводидактики, з українського 
мовознавства; аналіз державних документів у га-
лузі мовної освіти; аналіз обсягу і змісту підручни-
ків та навчальних посібників з української мови для 
студентів педагогічних спеціальностей вищих нав-
чальних закладів; аналіз і синтез передового дос-
віду роботи науковців, викладачів філологічних ди-
сциплін педагогічних факультетів вищих навчаль-
них закладів. За допомогою емпіричних методів 
проведено усне опитування студентів, ін-
терв’ювання, анкетування та тестування. 

Виклад основного матеріалу. Не викликає за-
перечень теза про те, що наразі у сучасній дидак-
тиці досліджено низку педагогічних технологій, які 
спрямовані на підвищення рівня ефективності нав-
чального процесу у вищому навчальному закладі. 
Посеред сучасних педагогічних технологій чільне 
місце посідає проблемне навчання.  

Технологія проблемного навчання має свою 
специфіку. Так, у проблемному навчанні виокрем-
люють певні етапи. На підготовчому етапі відбу-
вається створення проблемної ситуації. Цей етап 
характеризується накопиченням знань та розвит-
ком необхідних розумових операцій. На цьому 
етапі викладач висвітлює певні положення, пра-
вила, наукові висновки, які передбачають певні 
протиріччя. У такий спосіб викладач створює про-
блемну ситуацію, формулює проблему, проте не за-
значає способів її розв’язання. На основному етапі 
відбувається аналіз проблеми. На цьому ж етапі не-
обхідними є актуалізація знань, умінь і навичок 
щодо розв’язання проблеми та відповідно усвідом-
лення її студентами. При цьому тут важливо запро-
понувати студентам напрям пошуку шляхів 
розв’язання проблеми; надати матеріал для аналізу, 
порівняння, зіставлення. Заключний етап передба-
чає висунення й обґрунтування гіпотези. Тут варто 
визначити план пошуку шляхів розв’язання про-
блеми або створити умови для самостійної роботи 
студентів. Зокрема, формулювання проблеми чи 
пошуку власних шляхів її розв’язання; для знахо-
дження варіантів перевірки чи доведення правиль-
ності певних положень, тез, правил тощо [2;5].  

Особливістю проблемного викладу знань є те, 
що викладач не пояснює певні положення або пра-
вила, а пропонує студентам фактичний матеріал на 
тлі проблемних ситуацій. Викладач заздалегідь 
планує ситуації такого типу, а потім систематично 
створює їх в межах проведення заняття. Відповідно 
це спонукає студентів до часткової або повної са-
мостійної пізнавальної діяльності, яка сприяє усві-
домленню й розв’язанню навчальних проблем.  

Варто наголосити, що для проблемного ви-
кладу навчального матеріалу важливо враховувати 
критерії його відбору. Перший  критерій – значу-
щість матеріалу в межах дисципліни, яку вивчаєте. 

Зокрема, це той матеріал, що є основним щодо пев-
ної теми, розділу чи курсу; є складовою навчаль-
ного предмета. Другий критерій – доступність ма-
теріалу навчання.  

Необхідно зазначити, що проблемне навчання 
має певні складові. Зокрема, таке навчання перед-
бачає: наявність проблемної ситуації, визначення 
проблеми, наявність проблемного запитання, про-
блемного завдання.  

Однією з умов виникнення наукової проблеми 
є суперечлива ситуація та неспроможність пояс-
нити її в межах наявних у студентів знань. Пробле-
мні ситуації можливо створити різними шляхами. 
1. Викладач чітко визначає проблему та називає її 
студентам. 2. Викладач не називає проблему, але 
створює певні умови, за яких студенти повинні ус-
відомити та визначити її. 3. Викладач висвітлює 
проблему – студенти розв’язують її. Внаслідок 
цього студенти стикаються з іншою проблемою – 
додатковою. Додаткову проблему (вторинну) сту-
денти виявляють самостійно. Однак ця проблема 
повинна бути передбачена викладачем. У цьому 
контексті важливим видається наголосити, що ви-
кладач особисто визначає певний шлях. Проте тут 
варто взяти до уваги рівень підготовки студентів та 
їхньої пізнавальної активності.  

Науковці визначають типи проблемних ситуа-
цій, які є найпоширенішими в процесі навчання [4]. 
Ситуацію несподіваності варто створювати, якщо 
ознайомлюють з фактами, положеннями, які мо-
жуть здаватися студентам парадоксальними. На-
приклад, вживання фемінітивів (відповідно до но-
вого правопису є нормативним: психолог – психо-
логиня, філолог – філологиня). Ситуацію 
конфлікту використовують за умови, якщо нові 
правила, положення, висновки вступають у проти-
річчя з усталеними науковими поглядами, теоріями 
тощо. Важливою у межах вивчення мовних дисци-
плін є ситуація передбачення, яка характеризується 
здійсненням наукового пошуку відповідно до супе-
речливих фактів. Наприклад, новий правопис діє 
здебільшого тільки в науковій сфері та офіційно-ді-
ловій. Однак в публіцистиці та в художнім стилі ко-
ристуються іншими правописними системами (на-
приклад, правописом В. Німчука). Актуальним ви-
дається питання: До яких наслідків може призвести 
такий правописний плюралізм?  

Цікавими для студентів є такі проблемні ситу-
ації. Ситуація спростування, у межах якої їм про-
понують довести неспроможність певної ідеї. Си-
туація невідповідності, яка виникає, коли знання, 
світогляд студентів протирічить науковим відомос-
тям, ідеям тощо. Ситуація вибору передбачає ви-
значення правильної відповіді посеред кількох мо-
жливих та обґрунтування свого вибору. Ситуація 
невизначеності виникає, якщо проблемне завдання 
містить недостатню кількість відомостей для 
розв’язання. У такому разі студенти повинні само-
стійно здобути знання, яких не вистачає для успіш-
ного розв’язання проблеми. 

У процесі розв’язання проблемних ситуацій 
можуть виникнути суперечності. Зокрема, студен-
там не вистачає попереднього загального об’єму 
знань для розв’язання проблемної ситуації. Можуть 
мати місце суперечності іншого характеру. Так, 
студенти виконали успішно практичне завдання, 
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однак не вистачає теоретичних знань для пояснення 
та обґрунтування. Студенти мають ґрунтовні теоре-
тичні знання, однак неспроможні обрати практич-
ний шлях розв’язання. 

Не викликає заперечень, що розв’язання про-
блеми передбачає необхідність здобуття нових 
знань. Адже та суперечність, яку містить проблема, 
може бути подолана, якщо студент володіє відпо-
відним рівнем знань або студент повинен здобути 
необхідні знання щодо розв’язання певного пи-
тання. Науковці у своїх працях висвітлили певну 
класифікацію проблем. Так, за місцем виникнення 
визначають: міжпредметні; проблеми, що постають 
у межах певного предмета; позааудиторні (актуа-
льні в процесі виконання домашніх завдань) [2; 5]. 
У межах нашого дослідження актуальною вида-
ється кожна із зазначених проблем. Зокрема, важ-
ливо створювати проблемні ситуації та визначити 
проблеми на межі таких предметів, як-от: сучасна 
українська літературна мова та методика навчання 
української мови в початковій школі; практикум з 
правопису та методика навчання української мови. 

Розподіляють також проблеми відповідно до 
їхньої ролі в навчальному процесі. Основні про-
блеми стосуються всього навчального матеріалу, 
який вивчають на занятті. Зазвичай такі проблеми 
ставлять перед студентами на початку пари. Допо-
міжні проблеми допомагають розв’язати основну 
проблему. До них вдаються за умови, якщо студен-
там не вдається успішно розв’язати основну про-
блему або для поетапного подолання основної про-
блеми. Актуальними видаються проблеми, які ви-
значають за способами розв’язання проблем. Їх 
поділяють на фронтальні (пропонують розв’язати 
всій групі), групові (ставлять перед окремою гру-
пою студентів), індивідуальні (студент розв’язує 
самостійно).  

 У межах проблемного навчання варто за-
стосовувати відповідні методи навчання. У цьому 
контексті актуальними видаються такі методи: про-
блемний виклад матеріалу, частково-пошуковий та 
дослідницький. Вибір методів навчання обумов-
лено певними факторами: рівень самостійності сту-
дентів, вид заняття (лекція чи практичне заняття), 
тема заняття тощо. Наприклад, метод проблемного 
викладу матеріалу безперечно є актуальним пере-
важно на лекційних заняттях. Суть цього методу 
полягає в створенні проблемної ситуації, її аналізу, 
виявлення протиріч, визначення проблеми та спо-
собів її розв’язання, висунення гіпотез та обґрунту-
вання їх. Однак цей метод застосовують не тільки в 
монологічному режимі лекції, а й в діалогічному 
режимі семінару. Наприклад, у контексті нашого 
дослідження актуальними були б проблемні запи-
тання в процесі вивчення теми «Лексикологія»: 
Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів? 
Проблема: і омоніми, і багатозначні слова звучать 
та пишуться однаково, мають різне значення. Час-
тково-пошуковий метод передбачає пояснення но-
вого матеріалу в поєднанні з проблемними запи-
тання та завданнями. Тут важливо, щоб студенти 

самостійно формулювали проблеми, ставили про-
блемні запитання, але під керівництвом викладача. 
У цьому контексті актуальними видаються еврис-
тичні бесіди, дискусії, «мозковий штурм». Напри-
клад, у процесі проведення проблемного семінару 
доречно запровадити групову роботу з використан-
ням частково-пошукових методів. Розподілити сту-
дентів на дві групи: генератори ідей та експерти. 
Генератори ідей ставлять проблеми, висувають гі-
потези, експерти оцінюють їх. У такий спосіб буде 
досягнуто колективне розв’язання проблеми. За-
стосування дослідницького методу вимагає висо-
кого рівня самостійності студентів. Цей метод ва-
рто застосовувати, за умови наявності у студентів 
тієї теоретичної бази, яка необхідна для розв’язання 
досліджуваної проблеми. Викладач пропонує про-
аналізувати та систематизувати факти, організовує 
пошукову діяльність студентів, надає низку за-
вдань, чим спонукає до самостійної роботи. За-
вдання можуть бути розраховані на кілька хвилин 
заняття, а також на кілька днів, тижнів та навіть мі-
сяців. Тут актуальною є використання першодже-
рел, застосування досвіду експерименту. 

Висновки та перспективи подальших нау-
кових розвідок. Таким чином, технологія пробле-
много навчання – один із найперспективніших на-
прямів розвитку особистості майбутніх учителів 
початкової школи. Безумовно, проблемне навчання 
забезпечує не тільки наявність системи знань, умінь 
та навичок, але й сприяє формуванню в них здатно-
сті до оволодіння знань шляхом самостійної діяль-
ності, розвиває інтерес до навчання. Однак у цьому 
контексті важливо зауважити, що проблемне нав-
чання буде якісним та успішним за певних умов: 
наявність відповідної науково-методичної бази ви-
кладача, готовність студента до проблемного ви-
кладу матеріалу, науково-методична забезпече-
ність процесу навчання щодо створення проблем-
них ситуацій, урахування особливостей певної 
дисципліни (тема, обсяг годин на тему тощо). 
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Анотація.  

Стаття присвячена висвітленню результатів констатувального експерименту формування культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці. Висвітлений 

алгоритм визначення рівня сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за низкою критеріїв і відповідних до них структурних компонентів досліджуваного фе-

номену, а саме: емоційно-вольовий критерій (культурологічна спрямованість), мотиваційно-ціннісний 

критерій (культурологічна готовність), когнітивний критерій (культурологічна обізнаність), діяльнісно-

процесуальний критерій (культурологічна активність) і рефлексивний критерій (культурологічна само-

достатність). Виокремлення критеріїв і їх показників дало змогу визначити рівні сформованості культу-

рологічної компетентності: низький (адаптивно-підготовчий), середній (репродуктивний),високий (ком-

петентнісно-продуктивний). 

Abstract.  
The article is devoted to the coverage of the results of the ascertaining experiment of forming cultural com-

petence of future primary school teachers in professional training. The algorithm of determining the level of for-

mation of culturological competence of future primary school teachers by a number of criteria and corresponding 

structural components of the phenomenon under study is covered, namely: emotional-volitional criterion (cul-

turological orientation), motivational-value criterion (culturological readiness), cognitive criterion (culturologi-

cal awareness), active-procedural criterion (culturological activity) and reflexive criterion (culturological self-

sufficiency). Identification of criteria and their indicators allowed to determine the levels of formation of cul-

turological competence: low (adaptive), medium (reproductive), high (competency-productive). 
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Провідною ідеєю дослідження є положення 

про те, що культурологічна компетентність є важ-

ливим компонентом професійної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи, а її фор-

мування – це пріоритетний напрям професійного 

становлення студентів, який відображає результат 

засвоєння світової й національної культурної спад-

щини, характеризує професійну діяльність з 

орієнтацією на культурні надбання, загальнолюд-

ські цінності соціальної комунікації в полікультур-

ному середовищі. Тому стратегічним завданням на-

укового дослідження є цілеспрямоване формування 

культурологічної компетентності майбутніх учи-

телів початкової школи у професійній підготовці.  

Програма експериментальної роботи з фор-

мування культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи у професійній 

підготовці передбачала: вивчення освітніх програм 

професійної підготовки майбутніх учителів почат-

кової школи; аналіз навчальних планів підготовки 

майбутніх учителів початкової школи щодо про-

блеми дослідження; розроблення й добір методик 

для вивчення стану сформованості культурологіч-

ної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи, збір експериментальних даних, здійснення 

їх статистичної обробки; установлення рівнів сфор-

мованості культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи на основі стати-

стично оброблених даних та визначених критеріїв і 
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показників; розроблення моделі формування куль-

турологічної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи на основі виокремлених завдань; 

вибір контрольних (КГ) та експериментальних (ЕГ) 

груп студентів для перевірки ефективності розроб-

леної системи, статистичне доведення однорідності 

обраних груп; проведення апробації й оцінювання 

ефективності запропонованої методики фор-

мування культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи, узагальнення 

одержаних результатів. 

На теоретично-практичному й пошуковому 

етапах педагогічного дослідження було виокрем-

лено компонентну структуру, критерії і показники 

сформованості культурологічної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи: культуро-

логічна спрямованість, культурологічна го-

товність, культурологічна обізнаність, культуро-

логічна активність, культурологічна самодостат-

ність, які становлять і забезпечують 

умотивованість, цілеспрямованість, ефективність 

і результативність дій щодо досягнення мети 

підвищення ефективності професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи шляхом 

удосконалення культурологічного складника 

останньої, а саме цілеспрямованого формування 

культурологічної компетентності здобувачів 

вищої освіти. Для визначення рівня сформованості 

культурологічної компетентності майбутніх учи-

телів початкової школи відповідно до компо-

нентів, обґрунтовано такі критерії: емоційно-воль-

овий, мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяль-

нісно-процесуальний і рефлексивний. 

Виокремлення критеріїв і їх показників дало змогу 

визначити рівні сформованості культурологічної 

компетентності: низький (адаптивно-підготовчий), 

середній (репродуктивний),високий (компетент-

нісно-продуктивний).  

Метою констатувального етапу педагогічного 

експерименту було виявлення тих особливостей 

формування культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи які забезпечу-

ються в умовах традиційної системи підготовки у 

ЗВО, а також факторів, актуалізація яких могла б 

підвищити рівень формування культурологічної 

компетентності майбутніх учителів початкової 

школи.  

На етапі констатувального експерименту 

розв’язувались наступні дослідницькі завдання: 

вивчення ступеню вмотивованості здобувачів 

вищої освіти до опанування професією вчителя по-

чаткової школи і її культурологічним складником; 

дослідження особливостей взаємних оціночних 

ставлень, установок викладачів і студентів у 

цілісному педагогічному процесі; вивчення особли-

востей формування культурологічної компетент-

ності майбутніх учителів початкової школи. 

До констатувального експерименту було залу-

чено 452 особи, із них: 28 викладачів (експертів) і 

424 студенти, із яких були сформовані контрольна 

(КГ – 208 студентів) та експериментальна (ЕГ – 216 

студенів) групи. 

На цьому етапі педагогічного експерименту в 

експериментальних групах був проведений діагно-

стувальний експеримент по встановленню рівня 

сформованості культурологічної компетентності 

майбутніх фахівців за допомогою спостереження й 

методів педагогічних вимірів (анкетування, тесту-

вання, співбесіди). У дослідженні застосовувалися 

результати самооцінки знань шляхом задіяння ме-

тодів виміру культурологічної компетентності сту-

дентів: метод тестування, спостереження й аналізу 

навчальної діяльності.  

Також на цьому етапі педагогічного експери-

менту були впроваджені авторські анкети щодо ви-

явлення сформованості культурологічної компе-

тентності майбутніх учителів початкової школи за 

емоційно-вольовим, мотиваційно-ціннісним, ко-

гнітивним, діяльнісно-операційним і рефлексивним 

критеріями. 

Перейдімо до аналізу результатів констату-

вальної діагностики рівнів сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи згідно виокремлених критеріїв і 

рівнів.  

Для визначення рівня сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за емоційно-вольовим критерієм 

нами було використано: тест «Спрямованість осо-

бистості»; методику діагностики особистості на мо-

тивацію до успіху (Т. Елерсон). 

Результати оцінювання презентовано у таблиці 

1: 

Таблиця 1 

Рівень сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 

емоційно-вольовим критерієм (культурологічна спрямованість) 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 114 54,81 123 56,94 

Репродуктивний 63 30,29 67 31,01 

Компетентнісно-продуктивний 31 14,90 26 12,04 

Всього 208 100 216 100 
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Для визначення рівня сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за мотиваційно-ціннісним кри-

терієм нами було використано: авторські анкети, 

опитувальні листи, метод «Мотиви вибору про-

фесії», методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 

Результати оцінювання презентовано у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Рівень сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 

мотиваційно-ціннісним критерієм (культурологічна готовність) 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 122 58,66 126 58,33 

Репродуктивний 57 27,40 59 27,32 

Компетентнісно-продуктивний 29 13,94 31 14,35 

Всього 208 100 216 100 

 

Для визначення рівня сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за когнітивним критерієм нами 

було використано комплексних авторських завдань 

для оцінювання культурологічної обізнаності май-

бутніх учителів початкової школи. Результати 

оцінювання презентовано у таблиці 5.3: 

Таблиця 3 

Рівень сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 

когнітивним критерієм (культурологічна обізнаність) 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 118 56,73 122 56,48 

Репродуктивний 63 30,29 67 31,02 

Компетентнісно-продуктивний 27 12,98 27 12,50 

Всього 208 100 216 100 

 

Для визначення рівня сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за діяльнісно-процесуальним кри-

терієм нами було використано авторські методики 

виявлення актуалізації навичок культурологічної 

активності студентів. Результати оцінювання пре-

зентовано у таблиці 5.4. 

Таблиця 4 

Рівень сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 

діяльнісно-процесуальним критерієм (культурологічна активність) 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 124 54,81 130 60,19 

Репродуктивний 60 30,29 58 26,85 

Компетентнісно-продуктивний 24 14,90 28 12,96 

Всього 208 100 216 100 

 

Для визначення рівня сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи за рефлексивним критерієм нами 

було використано діагностику методику діагно-

стики особистості на мотивацію до успіху й до 

уникнення невдач (Т. Елерсон), авторські методики 

з’ясування рівня самостійності студентів щодо про-

цесу й результату культурологічної активності. Ре-

зультати оцінювання презентовано у таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Рівень сформованості культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 

рефлексивним критерієм (культурологічна самодостатність) 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 120 57,69 124 57,41 

Репродуктивний 59 28,37 62 28,70 

Компетентнісно-продуктивний 29 13,94 30 13,89 

Всього 208 100 216 100 

Як видно з таблиць 1- 5, у студентів на конста-

тувальному етапі превалюють низький і середній 

рівні сформованості культурологічної компетент-

ності за всіма критеріями.  

Результати діагностики загального рівня сфор-

мованості культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи подано у таблиці 

6. 

Таблиця 6 

Результати діагностики рівнів культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (констатувальний експеримент) 

 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група  

(КГ) 

Експериментальна група  

(ЕГ) 

абс. % абс. % 

Адаптивно-підготовчий 120 57,69 125 57,87 

Репродуктивний 60 28,85 63 29,17 

Компетентнісно-продуктивний 28 13,46 28 12,96 

Всього 208 100 216 100 

 

Вірогідність результатів проведеної експери-

ментальної роботи на констатувальному етапі й до-

стовірність експериментальних даних визначено з 

використанням непараметричного критерію Пір-

сона χ2, який дозволяє знайти відмінності між 

двома розподілами та оцінити її достовірність, а та-

кож отримати надійність результатів у 95 % 

вірогідності (Новиков, 2004). Зокрема для пе-

ревірки гіпотези Н0 про відсутність відмінностей 

між двома емпіричними (експериментальними) 

розподілами.  

Основна розрахункова формула критерію хі-

квадрат має такий вигляд 
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N – загальна кількість учнів експерименталь-

ної групи (208 осіб);  

M – загальна кількість учнів контрольної групи 

(216 осіб);  

in  – кількість учнів експериментальної групи 

(ЕГ), які мають середні бали за критеріями компе-

тентнісно-продуктивного (
1n ), репродуктивного (

2n ), та адаптивно-підготовчого ( 3n ) рівнів;  

im  – кількість учнів контрольної групи (КГ), які 

мають середні бали за критеріями компетентнісно-

продуктивного (
1m ), компетентнісно-продуктив-

ного (
2m ), адаптивно-підготовчого ( 3m ) рівнів;  

L – шкала оцінювання, L = 3.  

Для хі-квадрат критерію рівні значущості 

оцінені за кількістю ступенів вільності  , що об-

числене за формулою:  

   11  ck , 

де k – кількість вибірок, стовпчиків (груп), s – 

кількість характеристик, за якими відрізняються 

вибірки, рядків (рівнів оцінювання). 

За формулою (3.1) = 0,024277. Визна-

чаємо число ступенів вільності за формулою (3.2) 

= (2-1)(3-1)=2. У табл.12 до-

датку 1 [Ермолаев, 2003, с.306] знаходимо вели-

чини  для рівнів значимості P=0,05 та 

P=0,01: 

(0,05)=5,991 (0,01)=9,21 

Таким чином < (0,05), а відтак 

можна приймати нуль-гіпотезу про те, що почат-

ковий рівень сформованості культурологічної ком-

петентності респондентів контрольних і експери-

ментальних груп суттєво не відрізняється.  

Як засвідчили результати на рівні значущості 

0,01 та 0,05 між групами, що брали участь в експе-

рименті, немає статистично істотних відмінностей 

у рівні культурологічної компетентності. Це спону-

кає до висновку, що контингент студентів кон-

трольної й експериментальної груп є рівноцінним, 

а також унеможливлює вплив чинника успішності 

на надійність і достовірність результатів фор-

мувального експерименту. 

2
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   11  ck
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Отже, на констатувальному етапі експери-

менту було вирішено низку завдань: здійснено 

розподіл студентів на КГ та ЕГ; обґрунтовано кри-

терії, показники й рівні сформованості культуро-

логічної компетентності майбутніх учителів почат-

кової школи; розроблено діагностичний інструмен-

тарій; здійснено діагностичний зріз, аналіз й 

інтерпретацію його даних. 

За результатами констатувального етапу педа-

гогічного експерименту з’ясовано, що: компетент-

нісно-продуктивний рівень сформованості культу-

рологічної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи зафіксовано у 13,46% осіб КГ та 

12,96% осіб ЕГ; репродуктивний рівень – у 28,85 % 

студентів КГ та 29,17% студентів ЕГ; адаптивно-

підготовчий рівень – у 57,69 % респондентів КГ та 

57,87% респондентів ЕГ.  

Висновок: Результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту засвідчили недостат-

ній рівень сформованості культурологічної компе-

тентності майбутніх учителів початкової школи, 

що дозволило встановити чинники які впливають 

на її формування (низький рівень професійної спря-

мованості, відсутність розуміння сутності місця й 

ролі культурологічної компетентності у системі 

професійної компетентності, культурні кризи у 

соціальному середовищі, нестабільність політики 

ЗВО щодо цілеспрямованого створення культуро-

логічно-орієнтованого середовища тощо). Це доз-

волило окреслити коло теоретичних і практичних 

проблем, визначити й обгрунтувати психолого-пе-

дагогічні умови й побудувати модель системи фор-

мування культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи. Наступним ета-

пом проведення педагогічного експерименту є 

формувальний етап, на якому в освітній процес 

упроваджуватимуться психолого-педагогічні 

умови формування культурологічної компетент-

ності майбутніх учителів початкової школи. 
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На сегодняшний день, в связи с переходом к 

цифровой дидактике в рамках учебного процесса 

средней школы, и высших учебных заведений, в 

отечественной методике преподавания существует 

необходимость разработки дидактических матери-

алов в электронном виде. Преподаватели средних 

школ нуждаются в освоении усовершенствованных 

видов деятельности, имеющих непосредственную 

связь с созданием системы интерактивных заданий, 

лекций-презентаций, мультимедийных образова-

тельных ресурсов с применением аудио и видео 

форматов, а также некоторых других типов и форм 

продуктов учебного характера. 

Программы дополнительного и образователь-

ного характера выступают в рамках статьи принци-

пиально важным инструментом, содержание и 

структура которого испытывает на себе значитель-

ные изменения. 

Отметим главные наблюдения, относящиеся к 

модификации и совершенствованию контента и об-

ласти ДПП ПК, которые говорят о достаточно боль-

шом росте профессионального характера среди раз-

работчиков программ. 

Следует отметить компетентностный подход, 

который является основным при разработке и реа-
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лизации ДПП, который регламентирует такие тре-

бования, как: 1. нацеленность на усовершенствова-

ние и формирование профессиональных компетен-

ций у педагога, который выступает в качестве субъ-

екта образовательной деятельности, а также 

исполнение трудовых функций, отраженных в рам-

ках профессионального стандарта «Педагог»; 2. 

направленность обучения на итоговый результат, 

то есть на совокупность знаний и умений, регла-

ментированных соответствующими компетенци-

ями; 3. приоритетность таких методов обучения, 

как интерактивные, практико-ориентированные и 

некоторые другие [3, с.6]. 

По итогу общей совместной методической ра-

боты и экспертирования ДПП, выработался некий 

формат экспертных заключений, которые сформу-

лировали достаточно жесткие требования к кон-

тенту ДПП ПК, а также провелось обучение экспер-

тов относительно оценивания интегральных тек-

стовых программ, критериям и требованиям к 

оформлению и содержательной стороне, к которой 

относится: тематика, соответствие поставленным 

целям, учет нужды в формировании и совершен-

ствовании профессиональных компетенций, при-

сутствие оценочных средств (блока практических 

задач и заданий для выполнение работы в самосто-

ятельном режиме), возможность применения ИКТ 

и прочих мультимедийных способов обучения, а 

также актуальность и общедоступность всех ис-

пользуемых информационных источников, к кото-

рым в основном относится литература и Интернет-

ресурсы.  

Рассмотрим актуальный макет экспертного за-

ключения, рассчитанный на Дополнительную про-

фессиональную программу повышения квалифика-

ции, который разработан на основании рекоменда-

ций экспертов и на основе результатов 

анкетирования слушателей.  

Макет экспертного заключения содержит три 

главных структурных элемента, к которым отно-

сится: 1. краткая информация о компонентах про-

граммы; 2. технологическая карта экспертизы ДПП 

ПК; 3. результативное заключение.  

Первая часть экспертного заключения подвер-

гается оценке относительно соответствия тематики 

программы и поставленной цели; раскрываются 

сведения организационного характера, то есть кате-

гория лиц, проходящих обучение, его форма, ре-

жим и трудоемкость.  

После этого, эксперт оценивает наличие обяза-

тельных структурных частей программы, которые 

отражают запланированные итоги обучения в фор-

мате компетенции, и наличие представленных раз-

делов, содержащихся в тексте, то есть: «Учебный 

(тематический) план», «Учебная программа», «Ор-

ганизационно-педагогические условия», «Формы 

аттестации и оценочные материалы». Этот пункт 

помимо указанного, содержит перечень тех допол-

нительных материалов, которые размещены в при-

ложениях (к примеру, образцы практических зада-

ний, тематика деловой игры, круглого стола и про-

чее). 

Следующая часть методического документа 

приходится на детальный анализ и аргументиро-

ванную оценку программы на базе критериев, кото-

рые регламентированы в технологической карте 

экспертизы ДПП ПК. 

Если рассматривать содержание Дополнитель-

ной профессиональной программы, то Технологи-

ческая карта представляет наибольшую информа-

тивность для автора ДПП, так как она дает возмож-

ность учесть все основные недочеты и исправить их 

в версии, которая будет представлена на повторную 

экспертизу. 

Необходимо рассмотреть базовые критерии 

оценивания Дополнительной профессиональной 

программы, которые сформулированы в Техноло-

гической карте. 

1.Характеристика программы: 1.1. Цель и тема 

программы, с отметкой соответствуют / не соот-

ветствуют друг другу. 1.2. Программа, с отметкой 

направлена / не направлена на совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций и 

на выполнение трудовых функций (с условием их 

наличия в программе) по имеющейся квалифика-

ции. 1.3. Представленные компетенции, с отметкой 

соответствуют / не соответствуют ФГОС ВО, 

ФГОС СПО по имеющейся квалификации, трудо-

вым функциям Профстандарта (при наличии). 1.4. 

Планируемые результаты, с отметкой сформулиро-

ваны с учетом / без учета совершенствуемых / фор-

мируемых компетенций. 1.5. Категории слушате-

лей, с отметкой соответствует / не соответствует 

программе. 1.6. Срок обучения по программе, с от-

меткой достаточен / не достаточен для достиже-

ния запланированных результатов.  

2.Содержание программы: 2.1. Содержание 

программы, с отметкой соответствует / не соот-

ветствует ее теме. 2.2. Учебная программа, с от-

меткой соответствует / не соответствует учеб-

ному плану. 2.3. Содержание программы, с отмет-

кой позволяет / не позволяет достигнуть 

запланированные результаты обучения. 2.4. Формы 

и виды учебной деятельности слушателей, с отмет-

кой позволяют / не позволяют обеспечить достиже-

ние запланированных результатов. 

3.Формы аттестации и оценочные материалы: 

3.1. Наличие / отсутствие итоговой аттестации. 

3.2. Форма и содержание оценочных материалов 

итоговой аттестации, с отметкой позволяют / не 

позволяют проверить достижение запланирован-

ных результатов. 3.3. В ходе обучения планируется 

/ не планируется создание продукта, используемого 

в рамках практики. 

4.Организационно-педагогические условия ре-

ализации программы: 4.1. Рекомендованная лите-

ратура: 4.1.1. Новизна базовой литературы (50% 

списка литературы, с датой издания менее 5 лет 

назад). 4.1.2. Литература, с отметкой оформлена / 

не оформлена согласно принятых ЭС по ДПО тре-

бованиями. 4.2. Интернет-ресурсы: 4.2.1. Доступ-

ные / недоступные ссылки на источники. 4.2.2. Свя-

заны / не связаны с образовательной программой. 

4.3. Материально-технические условия реализации 
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программы: 4.3.1. Указан / не указан перечень ос-

новных технических средств обучения, применяе-

мых при учебном процессе (компьютерное и муль-

тимедийное оборудование, пакет прикладных обу-

чающих программ; видео- и аудиовизуальные 

способы обучения и прочее). 

Оценка качества каждого раздела программы 

производится согласно двухбалльной шкалы, то 

есть: 1. положительная оценка – 1 балл; 2. отрица-

тельная оценка – 0 баллов. Экспертизу проводят 

три эксперта. Программа будет рекомендованной 

только в том случае, когда все пункты оценены 

большинством экспертов положительными бал-

лами. Третья часть – «Итоговое заключение» – от-

ражается в форме вывода, который указывает на то, 

рекомендована или нет программа к реализации, и 

обязательно прописываются критерии («положи-

тельно по критериям №№...; отрицательно по кри-

териям №№...»). Необходимо учесть, что первые 

экспертные заключения были в свободной форме 

для создания формата ЭЗ. Такой актуальный макет 

многократно пересматривался на основании сте-

пени удовлетворенности слушателей итогами осво-

ения программ. 

Таким образом, необходимо отметить прове-

денный мониторинг слушателей Дополнительных 

профессиональных программ, основной целью ко-

торого является выявление ожиданий освоения та-

ких программ. Как считает проректор МИОО, кото-

рым является Т.В. Расташанской: «выстраивание 

системы комплексного мониторинга качества в ор-

ганизации, реализующей ДПП, задача сложная, но 

выполнимая. Через мониторинг устанавливается 

обратная связь с потребителями образовательных 

услуг, без которой невозможно продуктивно ис-

пользовать преимущества системы ДПО – мобиль-

ность и вариативность. Следует обновлять содер-

жание теоретической части ДПП и насыщать прак-

тическую» [4, с.86]. 

В процессе анкетирования слушателей выяв-

лено наличие содержательных повторов многочис-

ленных ДПП. Такое замечание относится к про-

граммам, в которых участвуют несколько препода-

вателей; то есть многочисленный повтор одного 

материала различными лекторами, «отсутствие 

продуманности и структуры проводимого занятия, 

с повторением лекций». 

На основании результатов анкетирования 

можно отметить, что предложения от лица слуша-

телей следующие: 1. Практико-ориентированная 

направленность ДПП; 2. Расширение практической 

части ДПП; 3. Выполнение работ самостоятельного 

характера в рамках аудитории, при оказании под-

держки от преподавателя, или в рамках информаци-

онной среды, с учетом обеспечения оперативного 

реагирования от преподавателя; 4. Схожая методи-

ческая поддержка реализации ДПП (к примеру, раз-

даточные материалы, подробные инструкции, ма-

кеты индивидуальных образовательных маршру-

тов, разработки уроков и прочее), – итоговая 

аттестационная работа имеющая связь с професси-

ональной деятельностью слушателя, которая вы-

полняется через руководство преподавателя, для 

последующего применения на практике; 5. Расши-

рение средств информирования в программах» [4, 

с.87]. 

На основе анализа экспертных заключений, 

экспертами было выделено несколько тем, которые 

на сегодняшний день востребованы в рамках педа-

гогического сообщества: 1. Законодательное за-

крепление относительно образования; 2. психо-

лого-педагогическая подготовка; 3. ИКТ-

компетентность учителя.  

На основе результатов проведенного монито-

ринга, необходимо при разработке ДПП учитывать 

ожидания слушателей. В целях роста мотивации к 

повышению ИКТ-компетентности, автором публи-

кации был сформирован список основных профес-

сиональных компетенций и для бакалавриата, и для 

магистратуры, на которые необходимо полагаться 

авторам Дополнительных профессиональных про-

грамм в процессе формирования раздела «Содержа-

ние», «Материально-техническое обеспечение про-

граммы» и «Образовательные технологии» (где Б – 

уровень бакалавриата; М – уровень магистратуры). 

При соблюдении квалификационных требова-

ний, в большей степени необходимо рассматривать 

документ, который утверждается каждый год Пра-

вительством, и направлен на формирование финан-

сового обеспечения исполнения государственного 

задания по оказанию государственных услуг, на ос-

новании которого утверждаются отраслевые и тер-

риториальные коэффициенты корректирования, и 

процесс их использования.  

Необходимо подробнее рассмотреть ИКТ-

компетентности учителя, формирование и совер-

шенствование которой на сегодняшний день явля-

ется более востребованной в рамках педагогиче-

ского сообщества, а роль авторов программ просле-

живается в помощи при овладении слушателями 

новых образовательных технологий, методик пре-

подавания с применением ИКТ и мультимедийных 

способов обучения.  

Следует отметить, что для оказания методиче-

ской помощи организациям, которые реализуют в 

условиях действующего законодательства об обра-

зовании, дополнительные профессиональные про-

граммы с применением дистанционных техноло-

гий, электронного обучения и сетевой формы, Ми-

нобрнауки России разработал «Методическое 

сопровождение педагогических работников, при-

меняющих электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные технологии» (2). 

Документ содержит основные инструкции 

овладения методами электронного обучения, кото-

рые могут квалифицированно использоваться в 

процессе реализации ДПП дистанционных техно-

логий, для которых следует организовывать соот-

ветствующее дополнительное образование (то есть 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку), а также методическое сопровож-

дение деятельности работников (то есть предостав-

ление информации, посещение специализирован-

ных семинаров, научно-практических конферен-

ций, выставок и прочее). 
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Следует отметить тот факт, что Дополнитель-

ное образование педагогов, которые планируют 

осуществлять дистанционное обучение образова-

тельными технологиями, необходимо подбирать 

так, чтобы в процессе реализации применялись си-

стемы дистанционного обучения, с которыми в по-

следующем надо будет работать.  

Если говорить о контенте и формате ДПП, то 

на основании указанного документа программы по-

вышения квалификации педагогов, необходимо вы-

страивать так, чтобы доля программы была прой-

дена в очной форме, а доля – с применением ди-

станционных образовательных технологий [2, с.4]. 

Благодаря совместной работе руководства Де-

партамента образования г.Москвы, авторов ДПП и 

экспертов, учителя и руководители образователь-

ных организаций г.Москвы теперь имеют возмож-

ность прохождения повышения квалификации на 

новом, более качественном уровне и по проблема-

тике, которая отвечает ожиданиям относительно 

организации процесса увеличения квалификации 

ранее.  

В виде результата проделанной автором мето-

дической работы, направленной на составление 

экспертных заключений Дополнительного профес-

сионального обучения, необходимо отметить, что в 

рамках системы Дополнительного профессиональ-

ного образования города Москвы реализованы до-

статочно сильные изменения, оценить которые воз-

можно, в основном, как благоприятные и прогрес-

сивные. 
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Relevance. Current trends in the development of 

language education at the beginning of the XXI century 

anticipate international integration by means of updat-

ing the goals and content of education, its methods and 

tools with the help of introducing innovative technolo-

gies. Today, one of the most updated innovative infor-

mation technologies in education is Smart-technolo-

gies. N. Tikhomirov, V. Slastyonin, A. Baranov, O. Se-

menikhina, M. Cetto, M. Rosenberg and J. Arbaugh 

believe that the use of Smart-technologies in the educa-

tional process provides more opportunities and mod-

ernizes practical classes, which makes learning both 

comfortable and familiar to students and, thus, in-

creases efficiency and students' interest in the material. 

Smart-technologies are tools for creating an inte-

grated intelligent virtual learning environment. Their 

application in teaching philological disciplines means 

the transition from the old scheme of reproductive 

knowledge transfer to a new creative form of learning 

in the natural language environment, which is formed 

with the help of the content from around the world. 

However, it should be noted that Smart-technolo-

gies can have both advantages and disadvantages and 
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their use should be pedagogically appropriate and jus-

tified. Therefore, the objective of our study is to ana-

lyze the benefits and drawbacks of using Smart-tech-

nologies in teaching philological disciplines. To 

achieve this goal, the methods of comparison and anal-

ysis of scientific literature were used during the re-

search, in particular articles on the practice of using 

Smart-technologies. 

Results. In our opinion, the undeniable ad-

vantages of using Smart-technologies in teaching phil-

ological disciplines include: 

- increased motivation and students’ participa-

tion (the use of Smart-technologies modernizes classes 

due to its diversity, interactivity and novelty, allows us-

ing own gadgets and the Internet, introduces the ele-

ments of gamification, increasing the cognitive interest 

of students in learning); 

- integration into the authentic natural environ-

ment (the access to the content from all over the world 

and the ability to communicate with native speakers 

promote faster language acquisition); 

- improving the quality and efficiency of lan-

guage teaching (a bright introduction of a new educa-

tional material with a combination of audio and visual 

presentations enhances the perception of information 

and the construction of mental models) [5]; 

- a free access to knowledge (Smart-technolo-

gies allow continuous language learning outside the 

classroom, anywhere and anytime); 

- feedback (Smart-technologies are characterized 

by the ability to induce errors, which gives students the 

opportunity to receive feedback and immediately see 

their mistakes); 

- organization of learning in group forms (Smart-

technologies make it possible to manage groups of stu-

dents, assign tasks and tests, receive various reports to 

track progress of each student); 

- implementation of personality-oriented learning 

technology (an individual learning trajectory forms stu-

dent’s professional individuality taking into account his 

personal characteristics, for example reduces the fear of 

making mistakes or creates a flexible pace of learning 

for students who have different speeds of cognitive pro-

cess); 

- opportunities for distance learning (high mobil-

ity, flexible pace and schedule, contact between a 

teacher and students, the ability to involve a large num-

ber of students and test their knowledge in asynchro-

nous and synchronous modes create conditions for dis-

tance learning); 

- improving the quality of education (work with 

Smart-technologies anticipates a higher level of quality 

of educational services, in particular teacher training 

due to active exchange of experiences and ideas, access 

to teaching materials and virtual laboratories of other 

universities and research institutes, participation in 

online conferences and webinars, the opportunity to 

take an internship without leaving the teaching activ-

ity); 

- time saving (the use of Smart-technologies saves 

time on refining existing educational content instead of 

creating it from scratch) [4]; 

- cost-efficiency (Smart-technologies reduce uni-

versity expenses on equipment, as well as personal stu-

dents’ expenses on educational resources). 

In the course of our research, we also came to the 

conclusion that the use of Smart-technologies in classes 

of philological sciences has certain disadvantages, 

namely: 

- disadvantages of certain software products 

(most Smart-technology tools do not develop oral 

speech, there is no corrective feedback, automation of 

skills is only at the language level); 

- the threat of gadget’s personification (the 

gadget is perceived as a living organism. In this way, it 

invades the personal space, causing existential crises in 

some users, accompanied by cognitive and emotional 

disorders) [7, p. 82]; 

- the risk of reduction of human socialization 

(work with technologies decreases the quantity and 

quality of personal contacts that may affect emotional 

education); 

- the lack of “live” communication (the absence 

of the dialogue between a teacher and students gener-

ates a tendency to peevishness, selfishness and lack of 

responsibility) [6, p. 159]; 

- the weakening of independent creative think-

ing (computer-based training is characterized by so-

called digitalization – adaptation of human thinking to 

certain rules and models, orientation to the formal log-

ical structure, replacing ambiguity with formal unam-

biguity, the implementation of operations with clear 

conditions and assuming only one conclusion) [1, p. 

104]; 

- the passive absorption of information (educa-

tional software aims at making the learning simple and 

easy); 

- strengthening social inequality (expensive 

equipment is not equally affordable) 

- inequality of educational institutions (insuffi-

cient equipment of educational institutions with mod-

ern system computer hardware and software, including 

connection to the Internet via broadband communica-

tion channels) [2, p. 4]; 

- ambiguous influence on teachers (some teach-

ers have fear and psychological barriers of using Smart 

technologies, others turn into machine operators, be-

cause they use a ready-made software product in the 

classroom, in which everything – from goals to forms 

and methods of training - is predetermined, and this re-

duces their responsibility for the results of training [3, 

p. 105]. 

Conclusions. Taking into consideration all the 

benefits and weaknesses of Smart-technologies we be-

lieve that their use in teaching philological disciplines 

is justified only when it contributes to its effectiveness. 

Disadvantages found in some educational systems may 

be absent in others. In addition, different types of edu-

cational systems may have their own limitations, which 

cannot be attributed to their shortcomings [3, p. 106]. 

Smart-technologies will not replace live communica-

tion, but will be able to diversify the educational pro-

cess, increase students’ motivation and provide access 

to the natural language environment. 
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Государственные программы, оказываемые 

поддержку молодежным инициативам, направлены 

на развитие деятельности молодёжи, существуют в 

каждом субъекте страны, но для заимствования 

опыта, обмена знаний и лучших практик, полезного 

неформального общения, необходима организация 

различных площадок всех уровней. Такие пло-

щадки становятся информационно – образователь-

ной платформой и дискуссионной площадкой, поз-

воляющих участникам получить необходимые зна-

ния и ресурсы, обмен опытом применяемых 

другими практик, а также, позволяющих реализо-

вать собственные идеи и проекты. Следует отме-

тить, что такие площадки позволяют найти едино-

мышленников, а образовательная программа позво-

ляет участвовать в диалоге и профессионалами, 

известными в различных областях людьми, кото-

рые могут стать наставниками и помощниками в ре-

ализации задуманных идей. 

В соответствии с направлением деятельности и 

запросами целевой аудитории определяются тема-

тики образовательной площадки. Такими темати-

ками являются: развитие органов студенческого са-

моуправления, добровольческая деятельность, мо-

лодежное предпринимательство, международное 

сотрудничество, медиа – направление и другие. В 

организации работы площадок используются раз-

личные лекции, тренинги и мастер – классы, круг-

лые столы. Заинтересованная в развитии молодежь 

получает знания в написании и презентации своих 

проектов перед экспертной комиссией. Крупные 

образовательные проекты имеют федеральный мас-

штаб и организовывают работу нескольких темати-
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ческих площадок с различными сменами и направ-

лениями с целью привлечения большего количе-

ства участников. Реализуются такие проекты при 

поддержке Федерального агентства по делам моло-

дёжи, которое, в свою очередь, осуществляет гран-

товый конкурс и поддержку лучших проектов как 

административную, так и финансовую.  

Образовательные площадки направлены на ре-

шение поставленных перед ними задач. Выявление 

и оказание поддержки молодым специалистам вы-

зывает интерес у молодежи и представителей обще-

ственности, что, в свою очередь, мотивирует моло-

дежь к детальной проработке выстраивания пути по 

карьерной лестнице. Диалог между представите-

лями профессий и будущими специалистами спосо-

бен привести к своевременному поиску ресурсов и 

возможностей. Также, одними из задач являются 

повышение имиджа профессии и популяризация 

образования. 

Одним из условий организации и проведения 

этих площадок выступает углубленная проработка 

качественной практико – ориентированной образо-

вательной программы, способной дать возможно-

сти и познакомить с новыми технологиями [2]. 

Другими образовательными платформами ста-

новятся молодежные площадки, играющие немало-

важную роль. При реализации информационно – 

образовательных проектов создаются площадки, в 

рамках организации которых молодежь получает 

возможность проявления своих талантов. Они 

направлены на получение опыта, поиск ресурсов и 

скрытых возможностей личностного развития. Ре-

гулярная и эффективная реализация таких проектов 

способствует увеличению активности талантливых 

и амбициозных молодых людей, содействует рас-

крытию личностного потенциала молодежи. 

Организация и проведение таких площадок 

позволяет выстроить эффективную коммуникацию 

между представителями различных сфер деятель-

ности. Эта коммуникация позволяет произвести об-

мен опытом лучших практик регионов, разработать 

маршрутную карту для преодоления возможных 

трудностей внедрения в своей деятельности. Спи-

керами и модераторами на таких площадках высту-

пают представители экспертного сообщество раз-

личных областей, органов государственной власти, 

заинтересованных в реализации новых и значимых 

проектов и инициатив, и другие представители с 

богатым опытом. 

Одной из форм организации студенческой пло-

щадки выступает инновационно – образовательная 

площадка, представленная союзом студенческой 

молодежи. Такая форма объединяет молодых лю-

дей по интересам, преследуемым общественно – 

полезные и значимые для социума целям, на добро-

вольной основе [1]. 

Инновационно – образовательные площадки 

направлены на решение поставленных перед ними 

задач. Создание комплекса условий позволяет 

сформировать у представителей студенческой мо-

лодежи необходимых фундаментальных знаний, 

эффективно применяемых в организации ее дея-

тельности. Такой комплекс направлен на содей-

ствие самореализации человека. Выявление скры-

того потенциала позволяет раскрыть творческие и 

управленческие возможности, что, в свою очередь, 

приведет к развитию студенческого сообщества. 

Содействие реализации новых молодежных иници-

атив позволяет качественно улучшить конечный 

результат, который приводит к эффективному раз-

витию, видоизменению используемых форм и ме-

тодов. Немаловажной задачей является сохранение 

и поддержание высокого уровня корпоративной 

культуры образовательной организации. 

На современном этапе развития общества осо-

бое внимание уделяется социокультурной деятель-

ности, так как она направлена на сохранение и пе-

редачу культурных ценностей, самореализацию 

личности и социума путем приобщения к ним [4]. 

Данная деятельность очень многообразна, к ней 

следует отнести: культуру, искусство, образование, 

досуг и многое другое. Следует отметить, что соци-

окультурная деятельность испытывает дефицит со-

временных профессиональных знаний и навыков и 

нуждается в инициативах и идеях, а также в новых 

подходах.  

Изучая различные подходы к понятию, мы сде-

лали вывод, что социокультурная деятельность – 

это сфера деятельности, целью которой являются 

организация досуга социума, удовлетворение куль-

турных и духовных потребностей, а также создание 

условий и раскрытия личностного потенциала чле-

нов социума. Стоит подчеркнуть и педагогический 

аспект, который заключается в воспитании и разви-

тии человека. Все формы социокультурной дея-

тельности решают поставленные перед собой за-

дачи: 

- приобщение социума к формированию цен-

ностей и общекультурных установок; 

- мотивирование активности и инициативно-

сти человека в различных сферах с целью поддер-

жания физического и психического здоровья; 

- создание условий для самореализации лично-

сти и раскрытия ее творческого потенциала [5]. 

На сегодняшний день, социокультурная дея-

тельность рассматривается в процессе социализа-

ции, образования и воспитания общества, и реали-

зуется государственными и частными структурами, 

общественными объединениями и инициативными 

гражданами. Важно отметить, что ключевым аспек-

том в отношении к социокультурной деятельности 

является признание и приобщение к самоценности 

досуга как личности, так и общества в целом [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

проектная деятельность в условиях образователь-

ной организации напрямую связана с воспитанием 

и самореализацией личности и укреплении обще-

культурных ценностей и установок. Молодежная 

политика образовательной организации направлена 

на поддержание инициативных идей, их реализа-

цию и дальнейшее развитие и продвижение проект-

ной деятельности. 
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 По мнению Е. И. Пассова, «как и говорение, 

письмо является продуктивным видом деятельно-

сти, но еще более осложненным целым рядом об-

стоятельств, связанных с условиями письменной 

формы общения» [2, с.177]. В письменной речи 

важно и содержание, и форма; насколько корректно 

используемая форма передает задуманное содержа-

ние и суть. Письменная речь гораздо более логична, 

ее лексический состав разнообразен, с точки зрения 

грамматики речь более четко оформлена. 

Целью обучения письменной речи, утверждает 

Р. П. Мильруд [1, с.5-11], является «формирование 

у учащихся письменной речевой компетенции», ко-

торую он рассматривает как «владение письмен-

ными знаками, содержанием и формой письмен-

ного произведения речи». Для того, чтобы достичь 

высокого уровня письменной речевой компетенции 

Р. П. Мильруд считает необходимым решение сле-

дующих задач:  

- формировать у студентов графические авто-

матизмы, речемыслительные навыки и умения фор-

мулировать мысль в соответствии с заданным сти-

лем письменного высказывания;  

- расширять свои знания и кругозор, овладе-

вать культурой и мыслительной готовностью созда-

вать содержание письменного произведения речи;  

- формировать аутентичные представления о 

предметном содержании, речевом стиле и графиче-

ской форме иноязычного письменного высказыва-

ния.  

В состав содержания обучения письменной 

речи включены следующие умения: 

- лексика и грамматика: умение отбирать лек-

сические единицы для достижения поставленной 

коммуникативной задачи, а также умение приме-

нять разнообразные грамматические и синтаксиче-

ские конструкции 
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- орфография и пунктуация: умение орфогра-

фически и пунктуационно оформлять речевые вы-

сказывания, как принято в другой культуре для об-

легчения понимания написанного 

- стилистика: умение выделять различные 

стили письменной речи (научный, официально-де-

ловой, публицистический, разговорный, художе-

ственный) и придерживаться выбранного стиля для 

достижения коммуникативной задачи, а также уме-

ние применять соответствующие стилистические 

приемы 

- форматы письменных текстов: умение писать 

изложение, сочинение разного типа, официальное 

письмо, рецензию на книгу, фильм или театраль-

ную постановку, умение реферировать и аннотиро-

вать 

- организация текста: умение организовывать 

текст в смысловые абзацы и пользоваться сред-

ствами логической связи, соблюдать структурные 

признаки определенного текста, а также следовать 

особенностям построения текста, принятым в ино-

язычной культуре письменной речи 

- содержание: умение отобрать и синтезиро-

вать знания о предмете, приобретенные из различ-

ных источников и соответствующие цели порожде-

ния текста для отражения полной информации о 

предмете в привычном для целевой аудитории виде 

[3, c.158-159]. 

- социокультурный аспект: умение следовать 

общепринятым нормам письменного этикета и кор-

релировать свое речевое поведение в соответствии 

со статусом слушателя, а также умение учитывать 

культурные особенности носителей английского и 

родного языка. 
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Одним из приоритетных направлений в обра-

зовании, в том числе и дошкольном, является в 

настоящее время воспитание детей в духе патрио-

тизма. В педагогической науке уделялось и уделя-

ется пристальное внимание патриотическому вос-

питанию дошкольников (Алышевская А.А., Вейт 

М.А., Меликова И.А. и др.). Вместе с тем, проблема 

патриотического воспитания дошкольников оста-

ется достаточно сложной, и это в первую очередь 

связано с переосмыслением самого понятия «пат-

риотизм». Так как сам процесс патриотического 

воспитания длительный, начинать его надо еще в 

дошкольном возрасте. Тем более дошкольникам ха-

рактерны такие особенности, как внушаемость, 

эмоциональность, впечатлительность. Впечатления 

и чувства, пережитые в детстве, оказывают влияние 

на дальнейшее развитие ребенка, остаются в па-

мяти на всю жизнь. Учет особенностей дошколь-

ного возраста обусловил понимание того, что дан-

ный возраст наиболее благоприятен для патриоти-

ческого воспитания в условиях ДОУ. 

Формы и методы патриотического воспитания 

выбираются и изменяются в зависимости от инди-

видуальных особенностей дошкольников. Работа 

по патриотическому воспитанию проводится не 
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только со всей группой, но и индивидуально и в ма-

лых группах. Конечная цель работы по патриотиче-

скому воспитанию в коллективе – воспитание лич-

ности каждого ребенка. Именно данной цели под-

чиняется вся система патриотического воспитания. 

Создание в группе сплоченного коллектива — это 

не самоцель, а всего лишь самый эффективный 

путь формирования личности. 

Что касается осмысления патриотического 

воспитания дошкольников, то акцент делается на 

воспитание к любви к родному дому, культуре ма-

лой Родины, природе. Это не случайно, так как пат-

риотическое воспитание должно начинаться с со-

держания близкого и доступного детям. Это и под-

черкивает Люблинский А.А.: «чем обоснованнее 

буду воспитываемые чувства, тем более стойкими 

они будут, и тем больше они будут определять по-

ведение, суждения и действия ребенка». 

Патриотизм включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего 

народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаива-

ние ее чести и достоинства, свободы и независимо-

сти (защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохране-

ние верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные до-

стижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы 

государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому 

прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего 

народа, их будущее, выраженное в стремлении по-

свящать свой труд, способности укреплению могу-

щества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие 

ценности. 

Методы патриотического воспитания соответ-

ствуют этапам работы с детьми и их возрасту: по-

вышают познавательную активность, эмоциональ-

ность восприятия дошкольников, корректируют 

формирующиеся у детей представления о Родине, 

координируют разные виды деятельности. 

Построение педагогического процесса на каж-

дом этапе с учетом возрастных возможностей детей 

(при отборе соответствующих методов) и домини-

рующих целей воспитания. Создание условий для 

успешного воспитания патриотических чувств до-

школьников. Сочетание разных методов: 

 игровой (дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры на общественную тематику); 

 наблюдение (позволяющие видеть трудо-

вую жизнь горожан, изменения в облике города, 

улицы); 

 беседы с детьми о родном городе; 

 использование детских художественных 

произведений, репродукций картин (их рассматри-

вание и обсуждение); 

 разучивание с детьми песен, пословиц, сти-

хотворений, поговорок, чтение сказок, прослуши-

вание музыкальных произведений; 

 привлечение детей к посильному обще-

ственно полезному труду в ближайшем для них 

окружении (труд на территории детского сада); 

 личный пример воспитателя, родителей, 

любящих свой дом, свою улицу, свою работу. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

Родине — месту, где родился человек. В этой связи, 

огромное значение имеет ознакомление дошколь-

ников с историческим, культурным, националь-

ным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного края. Базовым этапом фор-

мирования у детей любви к Родине следует считать 

накопление ими социального опыта жизни в своем 

городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его куль-

туры. Патриотическое воспитание дошкольников 

наиболее успешно осуществляется через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обуче-

ние, разные виды деятельности свойственному до-

школьному возрасту. 

Основными формами патриотического воспи-

тания для детей старшего дошкольного возраста яв-

ляются занятия, экскурсии, целевые прогулки, 

игры-занятия, музейные уроки, игры-путешествия. 

Экскурсии и целевые прогулки следует чаще ис-

пользовать при ознакомлении дошкольников с род-

ным городом (селом). Ценность этих форм работы 

не только в том, что дети имеют возможность непо-

средственно знакомиться с городом, его историей и 

сегодняшним днем, но и тем, что на основе возни-

кающих в результате проведения таких прогулок и 

походов у ребят впоследствии легче формируются 

знания об области и стране. 

В заключении хочу сказать, что на сегодняш-

ний день проблема патриотизма актуальна, как ни-

когда. Приобщать детей к любви к Родине нужно 

интересно и познавательно. Таким образом, мы вы-

делим основные формы патриотического воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста это: за-

нятия, экскурсии, целевые прогулки, игры-занятия; 

методы: рассказ, беседа, упражнение, поручение и 

т.д. Методы патриотического воспитания способ-

ствуют социализации личности ребенка, приводят 

к активному опыту патриотического поведения, 

позволяют ребенку быть примером для окружаю-

щих. 
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чки), якими доцільно доповнити навчальні програми підготовки фахівців для індустрії гостинності.  

Abstract. 
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current state of the key competence of the future Masters of restaurant Service are presented and the key compe-

tences (soft skills) are defined, which should complement the training programs for specialists in the hospitality 

industry. 

 

Ключові слова: ключові компетентності (м’які навички), здобувачі освіти, професійна підготовка, 

індустрія гостинності, майбутні майстри ресторанного обслуговування. 

Key words: key competencies (soft skills), education seekers, professional training, hospitality industry, fu-
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Вступ. 

В умовах формування нового типу економіки, 

заснованої на знаннях, та розвитку високотехноло-

гічної промисловості підвищуються вимоги ринку 

праці до рівня кваліфікації робітничих кадрів. З 

огляду на це, особливого значення набуває онов-

лення змісту професійної освіти, який має випере-

джувально наповнюватися інноваційним контен-

том та забезпечувати формування у здобувачів 

освіти професійних і ключових компетентностей. 

Досягнення якості професійної освіти характеризу-

ється не тільки показниками сформованих знань та 

вмінь у випускників, а й передбачає її привабли-

вість, престижність, впевненість у тому, що на-

буті компетентності співвідносяться із вимогам 

ринку праці та є основою для їх безперервного роз-

витку впродовж життя у середовищі продуктив-

ної зайнятості. 

Джерела дослідження.  

Досвід європейських країн щодо забезпечення 

високоякісної професійної освіти і навчання засвід-

чує ефективність взаємодії між політикою в галузі 

економіки, зайнятістю, розвитком людських ресур-

сів та освітою. Спільна діяльність цих інституцій 

розгортається на основі рекомендацій стратегічних 

документів, а саме: Лісабонської стратегії (2000), 

Копенгагенської Декларації Європейської Комісії 

та міністрів освіти європейських країн з розвитку 

співробітництва в галузі професійної освіти і нав-

чання в Європі (2002), Брюґського Комюніке про 

зміцнення європейського співробітництва у сфері 

професійної освіти і навчання на 2011-2020 рр. 

(2010), Стратегії «Європа 2020» (2010) та ін. Реалі-

зація положень Лісабонської стратегії спрямована 

на розвиток конкурентоспроможної європейської 

економіки, що базується на професійних знаннях та 

базових, необхідних для суспільного життя, умін-

нях (цифрова, комунікативна (володіння іноземною 

мовою), технологічна, підприємницька компетент-

ності та ін.) [17]. Ключові акценти Копенгагенсь-

кого процесу орієнтовані на розвиток співробітни-

цтва у сфері забезпечення якості освіти шляхом об-

міну моделями і методами, а також вироблення 

загальних критеріїв та принципів якості для профе-

сійної освіти і навчання [16]. У змісті Брюґського 

Комюніке про зміцнення європейського співробіт-

ництва у сфері професійної освіти та навчання на 

період 2011–2020 рр. деталізовано пріоритети Ко-

пенгагенського процесу. Серед них особливе місце 

належить питанням розвитку більш широких нави-

чок, які є не тільки професійними, релевантними 

функціональним обов’язкам, а важливими для успі-

шного життя особистості [18]. Йдеться про зна-

чення додаткових (м’яких) навичок у комплекс-

ному розвитку інтегральної компетентності та ство-

рення сприятливих умов у закладах професійної 

освіти для їх формування і засвоєння. 

У Стратегії «Європа 2020» відображено ініціа-

тиви, спрямовані на розвиток сфер освіти і нав-

чання через підвищення ефективності систем 

освіти, розвиток навичок упродовж життя, забезпе-

чення мобільності трудових ресурсів, модернізацію 

ринків праці, перетворення інноваційних ідей на 

продукти та послуги, розвиток навичок підприєм-

ницької діяльності в населення, залучення фінансо-

вих ресурсів та зосередження уваги на потребах 

клієнтів та ринкових можливостях [6]. 

Вектори впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні по-

зиції у світі відображені в Стратегії сталого розви-

тку «Україна – 2020» (2015 р.), в якій дорожньою 

картою за вектором розвитку передбачено: дерегу-

ляцію та розвиток підприємництва, розвиток ма-

лого і середнього бізнесу, реформи у сфері трудо-

вих відносин, залучення інвестицій тощо; за векто-

ром безпеки – реформа захисту інтелектуальної 

власності, програма збереження навколишнього 

природного середовища та ін.; за вектором відпові-

дальності – реалізація реформи освіти, програми 

розвитку для дітей та юнацтва, програми популяри-

зації фізичної культури та спорту, програми здоро-

вого способу життя й довголіття тощо; за вектором 

гордості – програма популяризації України у світі 

та просування інтересів України у світовому інфор-

маційному просторі, програма розвитку інновацій, 

інформаційного суспільства та медіа, реформа дер-

жавної політики у сфері науки і досліджень; про-

грама розвитку туризму; реформа державної полі-

тики у сфері культури, програма залучення талантів 

та ін. [9]. 

На виконання означених реформ, зокрема у 

сфері професійної освіти, розпорядженням Кабі-

нету Міністрів України в 2019 р. схвалено Концеп-

цію реалізації державної політики у сфері профе-

сійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна про-

фесійна (професійно-технічна) освіта» на період до 

2027 року [10], що має на меті формування право-

вого підґрунтя та створення умов для повноцінного 

проведення послідовної реформи професійної 

освіти в Україні, підвищення якості освітніх пос-

луг, що надаються у закладах професійної освіти рі-

зних типів і форм власності.  

Серед дисертаційних досліджень, котрі форму-

ють теоретичну базу дослідження, виділяємо ті, що 

присвячені: формуванню ключових компетентнос-

тей у процесі професійної підготовки майбутніх фа-

https://ivet.edu.ua/component/seoglossary/1-glosarij/uminnia
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хівців транспортних систем авіаційної галузі (І. Бо-

рець), ресторанного сервісу (С. Кравець) та особли-

востям формування ключових компетентностей в 

зарубіжних країнах (Ю. Чітаєва), а також значенню 

ключових компетентностей у створенні професій-

них стандартів (Л. Короткова); створенню психоло-

гічних умов формування професійної компетентно-

сті учнів професійно-технічних навчальних закла-

дів сфери обслуговування (І. Матійків); організації 

виробничої практики майбутніх кваліфікованих ро-

бітників сфери харчування (М. Пальчук). 

Мета статті полягає в обґрунтуванні ключо-

вих компетентностей («м’яких навичок») майбут-

ніх фахівців індустрії гостинності. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз – з 

метою вивчення наукової літератури, нормативних 

документів, національних та зарубіжних стратегій 

розвитку освітніх систем; порівняння – з метою ви-

вчення різних наукових підходів та практичного 

досвіду з питань формування та розвитку ключових 

компетентностей; педагогічний експеримент (конс-

татувальний етап) – для з’ясування стану сформо-

ваності ключових компетентностей у майбутніх 

кваліфікованих робітників індустрії гостинності. 

Результати й обговорення.  

Теоретичним підґрунтям реалізації реформ у 

системі професійної (професійно-технічної) освіти 

є компетентнісний підхід – як метод моделювання 

результатів професійної освіти і навчання та їх 

представлення у вигляді норм якості підготовки 

кваліфікованих фахівців [12, с. 5, 20]. Інструмен-

тами реалізації сучасної компетентнісної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців у закла-

дах професійної освіти є професійні та освітні ста-

ндарти, що базуються на трудових функціях та ре-

зультатах навчання – професійних і ключових ком-

петентностях. Сукупність знань, умінь і навичок, 

професійно значущих якостей особистості, що за-

безпечують здатність виконувати на певному рівні 

трудові функції, визначені відповідним професій-

ним стандартом – це професійні компетентності [7]. 

Ключові компетентності – це загальні здібності й 

уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особи-

стісні, інформаційні, комунікативні), що дають 

змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в 

особистісному і професійному житті, набувати со-

ціальної самостійності та забезпечувати ефективну 

професійну й міжособистісну взаємодію [14]. Клю-

чові компетентності ґрунтуються на головних цілях 

загальної і професійної освіти тих, хто навчається, 

їхньому соціальному й особистісному досвіді, а та-

кож на основних видах діяльності. У процесі про-

фесійної підготовки майбутніх кваліфікованих ро-

бітників їх зміст трансформується відповідно до 

специфіки професії, інноваційного розвитку вироб-

ничих технологій та соціокультурних тенденцій.  

У визначенні переліку ключових компетентно-

стей для майбутніх кваліфікованих робітників доці-

льно орієнтуватися на їх представлення у Законі 

України «Про освіту», в якому визначено, що клю-

чові компетентності є необхідними для забезпе-

чення всебічного розвитку, виховання і соціалізації 

особистості, здатної до життя в суспільстві та циві-

лізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, го-

това до свідомого життєвого вибору й самореаліза-

ції, відповідальності, трудової діяльності та грома-

дянської активності. До таких компетентностей від-

несено: вільне володіння державною мовою; 

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 

від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності в галузі природни-

чих наук, техніки і технологій; інноваційність; еко-

логічна компетентність; інформаційно-комуніка-

ційна компетентність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рів-

ності, прав людини, добробуту та здорового спо-

собу життя, з усвідомленням рівних прав і можли-

востей; культурна компетентність; підприємли-

вість і фінансова грамотність та ін. компетентності, 

передбачені стандартом освіти [8].  

Окрім того, сьогодні при розробленні нових 

стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти на основі компетентнісного підходу перелік 

ключових компетентностей варто співставляти зі 

змістом ключових компетентностей, визначених 

Рамковою програмою оновлених ключових компе-

тентностей для навчання впродовж життя (2018). 

Основними цілями цієї програми є: визначити клю-

чові компетенції, необхідні для працевлаштування, 

посилення особистого потенціалу, активного гро-

мадянства та соціальної інтеграції; підтримувати 

зусилля на європейському, національному, регіона-

льному та місцевому рівнях задля сприяння розви-

тку компетенцій для навчання впродовж усього 

життя та ін. [15]. У Рамковій програмі визначено 

такі ключові компетентності для навчання протя-

гом життя: грамотність; мовна компетентність; ма-

тематична компетентність та компетентність в нау-

ках, технологіях та інженерії; цифрова компетент-

ність; особиста, соціальна та навчальна 

компетентність; громадянська компетентність; під-

приємницька компетентність; компетентність куль-

турної обізнаності та самовираження. Означені 

компетентності є важливими для працевлашту-

вання, розвитку особистого потенціалу, активної 

громадянської позиції і забезпечення соціальної ін-

теграції. 

У сучасних процесах щодо оновлення змісту 

стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти і формування у процесі професійної підгото-

вки професійних та ключових компетентностей, не-

обхідних здобувачеві освіти для трудової діяльно-

сті за певною професією (групою професій), доці-

льно ґрунтуватись на актуальних потребах 

сучасного ринку праці, що поступово і впевнено ін-

тегрує до європейських економічних просторів. 

Означене вимагає досягнення відповідності змісту 

професійної освіти вимогам ринку праці, зокрема й 

щодо наявності у випускників ключових компетен-

тностей (основних та додаткових знань і навичок) 

за обраними професіями. 
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Розвиток торговельно-економічних відносин 

України з країнами Європейського союзу та ін-

шими державами світу (відповідно до положень 

угоди України із Європейською асоціацією вільної 

торгівлі) передбачає режим вільної торгівлі това-

рами та послугами на світових ринках, що й зумов-

лює активне створення інноваційних підприємств, 

виникнення нових форм організації праці, онов-

лення інфраструктури сфери послуг тощо. У цьому 

контексті варто наголосити, що прогресивні зміни 

відбуваються також в індустрії гостинності, які 

спричинені різновекторними інвестиціями в розви-

ток сфери послуг й потребою «експортування» які-

сних послуг у міжнародний простір з метою забез-

печення соціально-економічної конкурентоспромо-

жності держави.  

Індустрія гостинності (ресторанне господарс-

тво) займає важливе місце в реалізації соціально-

економічних задач держави, що спричинює зрос-

тання конкуренції між закладами ресторанної інду-

стрії й обумовлює високі вимоги до якості підгото-

вки кваліфікованих робітників, які здатні забезпе-

чувати потреби споживачів та роботодавців на рівні 

стандартів, прийнятих у сфері послуг.  

Окремі аспекти інноваційного розвитку ресто-

ранного бізнесу та вплив персоналу на підвищення 

ефективності роботи підприємств індустрії гостин-

ності в ринковому середовищі висвітлюються у 

працях економістів, менеджерів, маркетологів, фі-

лософів. Наприклад, О. Борисова, досліджуючи те-

нденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 

Україні, звертає увагу на таку характерну рису про-

цесу глобалізації в галузі, як застосування новітніх 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, 

що «сприяють підвищенню ефективності й удоско-

наленню роботи компаній, поліпшенню обслугову-

вання клієнтів, прискоренню всіх оперативних про-

цедур, створенню нових маркетингових методик і 

розподільних каналів». Науковець стверджує, що 

ознаками менеджменту сучасних кращих ресторан-

них компаній світу є: клієнт-орієнтований підхід; 

диверсифікованість бізнесу; активізація людського 

фактора; використання сучасних інтегрованих ін-

формаційних маркетингових технологій; розвиток 

партнерських зв’язків, у т. ч. через нові організа-

ційні форми управління (глобальні об’єднання, 

стратегічні альянси, консорціуми, що забезпечують 

доступ до дешевих ресурсів і відомих ринків збуту; 

домінування адаптивних структур управління; сис-

темна робота зі створення й підтримки мікрокуль-

тури) [2, с. 333]. Очевидно, що такі менеджерські 

тенденції мають відображатися як в навчальних 

планах і програмах навчання майбутніх фахівців 

ресторанного обслуговування, так і в методиках і 

технологіях професійної підготовки. На переко-

нання О. Варипаєва, розвиток індустрії гостинності 

мотивується зростанням конкуренції в усіх галузях 

економіки розвинених країн й зумовлює необхід-

ність розв’язання найважливішої проблеми в зазна-

ченій сфері діяльності – залучення клієнтів і ство-

рення найвищого рівня пропонованого сервісу. 

Саме поняття «індустрія гостинності» повною мі-

рою відображає природу діяльності в забезпеченні 

сервісу, адже «індустрія гостинності асоціюється у 

споживачів із дружелюбністю, щедрістю, увагою 

по відношенню до гостей» [3, с. 264]. Таким чином, 

індустрія гостинності передбачає особистісно-цін-

нісне відношення майбутніх майстрів ресторанного 

обслуговування до здійснення професійної діяль-

ності, що має відображатись окремими компонен-

тами професійної компетентності майбутніх фахів-

ців цієї галузі – ключовими компетентностями.  

У наукових працях Ю. Стадницького, О. Дзяна 

та Т. Коропецької окреслено, що при формуванні 

професійної компетентності персоналу готельно-

ресторанного господарства мають місце такі недо-

ліки, як: фрагментарність та безсистемність знань; 

низький рівень сформованості вмінь у розв’язанні 

професійних завдань у реальних умовах праці; від-

сутність чітких уявлень про коло питань, проблем і 

завдань, що їх фахівець повинен виконувати в реа-

льних умовах праці; низький рівень сформованості 

здатності до розпізнавання власних і чужих відчут-

тів та настроїв, забезпечення особистісної емоцій-

ної рівноваги; неусвідомлене сприйняття проблем і 

потреб споживача; нездатність аналізувати й про-

гнозувати емоційні настрої споживача за умови ці-

лісного сприйняття його потреб та проблем; не во-

лодіння засобами маніпуляції у спілкуванні [13, с. 

229]. 

У контексті наукового вирішення завдань 

щодо формування ключових компетентностей май-

бутніх фахівців індустрії гостинності зазначаємо, 

що сучасні випускники закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти мають труднощі у профе-

сійній адаптації та соціалізації, що пояснюється не-

достатньою сформованістю в них умінь працювати 

в команді, діяти в нестандартних ситуаціях, прий-

мати відповідальні рішення; володіти навичками 

самоменеджменту, ділової комунікативності, ро-

боти з різними джерелами інформації тощо [5, с. 4]. 

На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду формування професійної культури фахівців 

сфери ресторанного господарства Ю. Безрученков 

констатує, що випускник володіє ґрунтовною ба-

зою загальнотеоретичних знань із професії, наяв-

ність яких у фахівця при працевлаштуванні вітають 

усі роботодавці. Однак ділові й особистісні якості, 

такі, як: здатність до навчання, цілеспрямованість і 

психологічна сумісність із колективом, глибоке 

знання культури, традицій інших спільнот, толера-

нтність до культури клієнтів, спрямованість на їхні 

інтереси та потреби, щира прихильність до гостей – 

сформовані у молодих фахівців не повною мірою, 

тому говорити про наявність високого рівня профе-

сійної культури неможливо [1, с. 30]. 

На основі аналізу наукових джерел узагальню-

ємо, що питання формування ключових компетент-

ностей (м’яких навичок) у майбутніх фахівців інду-

стрії гостинності є актуальним на часі, оскільки су-

часні вимоги ресторанного ринку праці до рівня 

професійної компетентності майбутнього персо-

налу визначаються не стільки показниками знань, 

скільки у форматі володіння способами їх практич-

ного застосування в конкретній професійній діяль-

ності.  
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У контексті вирішення завдань щодо вдоскона-

лення професійної підготовки майбутніх майстрів 

ресторанного обслуговування, підготовлено карту 

оцінювання рівнів сформованості професійної ком-

петентності, в якій представлені й такі показники, 

які характеризують зміст ключових компетентнос-

тей (інтерес до майбутньої професійної діяльності; 

стійкі мотиви до опанування професією; здатність 

встановлювати комунікативні відносини з оточую-

чими; відчувати психологічний стан співрозмов-

ника; прагнення опанувати новими, додатковими 

знаннями, інноваційними технологіями; знання 

професійної етики та етикету; толерантність та вві-

чливість по відношенню до відвідувачів, повага до 

різноманітності культурного самовираження; ініці-

ативність; готовність до відповідальних дій та 

прийняття самостійних рішень у виробничих ситу-

аціях; уміння  працювати в команді; здатність керу-

вати емоціями; володіння навичками професійної 

мобільності; усвідомлення необхідності навчатися 

впродовж життя; здатність розвивати свої особисті 

якості та професійні навички для досягнення 

кар’єрного зростання; здатність до систематичного 

професійного вдосконалення і саморозвитку тощо). 

На рис. 1 проілюстровано загальний результат са-

мооцінювання майбутніми майстрами ресторан-

ного обслуговування рівнів сформованості ключо-

вих компетентностей. 

 
 

Рис. 1. Результат самооцінювання майбутніми майстрами ресторанного обслуговування рівнів сформо-

ваності ключових компетентностей 

 

Ґрунтуючись на представлених результатах, 

очевидним є те, що у сформованості ключових ком-

петентностей майбутніх кваліфікованих робітників 

переважають достатній та високий рівні (відпо-

відно 44,8% та 26,5%). Однак варто зазначити, що 

до змісту опитувальника самооцінювання було 

включено ті ключові компетентності, які відповіда-

ють вимогам стандарту (професійної (професійно-

технічної) освіти [14]. 

Актуальність розвитку необхідних додаткових 

«м’яких навичок» у здобувачів професійної освіти 

посилюється результатами опитування роботодав-

ців, представленими Інститутом професійних ква-

ліфікацій. Аналіз результатів опитування роботода-

вців засвідчує, що вони позитивно поставилися до 

необхідності наявності «м’яких навичок», вважа-

ючи, що 70% їх, запропонованих до опитування, є 

критично важливими для ефективного працевлаш-

тування працівників і виконання професійних 

обов’язків. До таких, «м’яких навичок» відно-

сяться: здатність ефективно управляти часом; висо-

кий рівень самоорганізації; управління емоціями; 

здатність до саморозвитку; здатність вирішувати 

конфліктні ситуації; здатність до ефективних кому-

нікацій; робота в команді, креативність, здатність 

до «ре-інжинірингу» тощо [1].  

Спираючись на результати анкетування робо-

тодавців щодо виявлення необхідних для ефектив-

ного працевлаштування професійних і «м’яких на-

вичок» та враховуючи те, що у змісті стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти із про-

фесії «Майстер ресторанного обслуговування» 

представлено не всі актуальні «м’які навички», – 

виникає необхідність доповнення навчальних про-

грам підготовки фахівців для індустрії гостинності 

такими ключовими компетентностями: здатність 

ефективно управляти часом; високий рівень самоо-

рганізації; здатність до ефективних комунікацій; 

креативність, здатність до «ре-інжинірингу» (гото-

вність робити звичні речі в новий спосіб); здатність 

застосовувати базові комп’ютерні знання; здатність 

підтримувати спортивну форму; вміння перекону-

вати та ін. 

Сьогодні заклади професійної та фахової пе-

редвищої освіти поступово переходять до цілеспря-

мованої професійної підготовки майбутніх кваліфі-

кованих робітників з урахуванням вимог високоте-

хнологічного виробництва; до їх консультування з 

побудови професійної кар'єри; до розвитку здібно-

стей працювати, перенавчатися і самовдосконалю-

ватися відповідно до потреб сучасного світу праці. 

Йдеться про значущість формування в них так зва-

них «м’яких навичок», появу яких складно відсте-

жити, перевірити, наочно продемонструвати, а 

саме: управління часом, ефективна взаємодія в ко-

манді, адаптивність і гнучкість, самоорганізація, 

ініціативність, підприємливість, критичне мис-

лення, оцінювання й аналіз інформації тощо. Ці на-

вички застосовуються в широкому контексті про-

фесійної діяльності, що відображає технологічні 
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трансформації, зокрема: креативність, співробітни-

цтво, відповідальність, здатність долати труднощі 

особистісного та соціального характеру, стресо-

стійкість, збереження здоров’я. До «м’яких» відно-

сяться також навички забезпечення сталого розви-

тку суспільства – ресурсо- та енергоефективність, 

збереження і захист довкілля, толерантність та ін. 

[11, с. 17-18]. 

На основі аналізу переліку і змісту ключових 

компетентностей майбутніх кваліфікованих робіт-

ників ресторанної індустрії варто врахувати й ті 

компетентності, які сьогодні визначаються тенден-

ціями зближення національних освітніх систем та 

євроінтеграційного розвитку економіки. Зокрема, 

до числа тих ключових компетентностей, які вже 

сьогодні закладені до змісту стандартів професій-

ної (професійно-технічної) освіти і розвиваються у 

процесі професійної підготовки майбутніх кваліфі-

кованих робітників індустрії гостинності, необхі-

дно включити й такі: здатність спілкуватися рідною 

(у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; компетентності в галузі техніки і техноло-

гій; інноваційність; екологічна компетентність; ін-

формаційно-комунікаційна компетентність; нав-

чання впродовж життя; громадянські та соціальні 

компетентності, культурна компетентність; підпри-

ємливість та фінансова грамотність [4, с. 64].  

Висновки та перспективи досліджень. 

Навчальні заклади як пріоритет мають навчити 

здобувачів освіти самостійно вчитися та усвідом-

лювати цінність ключових компетентностей в осо-

бистісному розвитку. Це спрятиме професійному 

становленню особистості кваліфікованого фахівця 

як повноправного автора власного життя; його са-

мореалізації; підвищенню рівня готовності до 

прийняття стратегічних рішень і відповідальності 

за їх вирішення. Реалізація цих завдань спрятиме 

прискореному оволодінню майбутніми фахівцями 

новими знаннями й навичками, що дадуть їм змогу, 

з одного боку, застосовувати високоефективні ви-

робничі технології, а з іншого – виявляти емпатію, 

емоційний інтелект, підприємницькі компетенції, 

особистісну стійкість, що, в кінцевому підсумку, 

забезпечить ефективне функціонування в інформа-

ційному суспільстві з урахуванням сучасних циві-

лізаційних трансформаційних процесів [11, с. 18]. 

У змісті стандартів професійної (професійно-

технічної освіти), розроблених на основі технологій 

модульно-компетентнісного підходу, ключові ком-

петентності набуваються впродовж усього терміну 

навчання поза робочим навчальним планом, а отже, 

вони не повністю відображені в стандарті як ре-

зультати навчання, а їх зміст частково співвідно-

ситься із загальнопрофесійними компетентнос-

тями. Означене зумовлює перспективи наступних 

досліджень щодо включення ключових компетент-

ностей («м’яких навичок») до змісту загальнопро-

фесійного блоку навчального плану, обґрунтування 

їх доцільності у структурі навчальних елементів та 

узгодження з потребами індустрії гостинності.   

 

 

 

Список використаних джерел:  

1. Аналіз потреб ринку праці, викликів та 

можливостей на території Східної України: Попе-

редній звіт [Електронний ресурс]  / Інститут про-

фесійних кваліфікацій. – 2019. – Режим доступу : 

http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_No-

vyny/2019.05.15_Zvit/IPQ_Report_09.05.19.pdf 

2. Безрученков Ю. Формування професійної 

культури майбутнього фахівця ресторанного госпо-

дарства як науково-педагогічна проблема [Текст] / 

Ю. Безрученков // Педагогіка і психологія про-

фесійної освіти. – 2013. – № 2. – С. 28–35. 

3. Борисова О. В. Тенденції розвитку го-

тельно-ресторанного бізнесу в Україні / О. В. Бори-

сова // Економічні стратегії і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг. – 2012. – С. 331– 338. 

4. Варипаєв О. М. Стратегії сервісу в готель-

ному та ресторанному сервісі / О. М. Варипаєв, Л. 

М. Варипаєва // Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. 

– 295–302. 

5. Кравець С. Г. Трансформація ключових 

компетентностей майбутніх фахівців готельно-ре-

сторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації / С. 

Г. Кравець // Молодь і ринок: науково-педагогічний 

журнал. – №1 (156) січень, 2018. – Дрогобич : Дро-

гобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка. – С. 61-67. 

6. Кравець С. Г. Формування ключових ком-

петентностей майбутніх фахівців ресторанного 

сервісу у вищих професійних училищах: автореф. 

дис. канд. пед. наук 13.00.04 / Кравець Світлана 

Григорівна; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. 

– К., 2014. – 23 с. 

7. Повідомлення Європейської Комісії. 

«Європа 2020». Стратегія для розумного, сталого та 

всеохоплюючого зростання [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : 

http://www.minjust.gov.ua/file/31493  

8. Про затвердження методики розроблення 

професійних стандартів  [Електронний ресурс] : 

Наказ Міністерства соціальної політики України 

від 22 січ. 2018 р № 74 // Законодавство / Верховна 

Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18. 

9. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон 

України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII // Законо-

давство України / ВР України : [офіц. веб-портал]. 

– Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page/ 

10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна 

– 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента 

України № 5/2015 від 12 січ. 2015 р. // Законодав-

ство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – 

Режим доступу : http://za-

kon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

11. Про схвалення Концепції реалізації дер-

жавної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (про-

фесійно-технічна) освіта» на період до 2027 року: 

[Електронний ресурс] Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2019 № 419-р . – Режим 

http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2019.05.15_Zvit/IPQ_Report_09.05.19.pdf
http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2019.05.15_Zvit/IPQ_Report_09.05.19.pdf
http://www.minjust.gov.ua/file/31493
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015


«Colloquium-journal»#15(67),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 59 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-

2019-%D1%80 

12. Радкевич В. О. Розвиток професійної та 

фахової передвищої освіти в умовах транформацій-

них процесів / В. О. Радкевич // Науково-методичне 

забезпечення професійної освіти і навчання: збір-

ник матеріалів ХІV звітної Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Київ, 07 травня 2020 р.) 

/ Інститут професійно-технічної освіти НАПН 

України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО 

НАПН України, 2019. – с. 16-30. 

13. Радкевич В. О. Компетентнісний підхід до 

забезпечення якості професійної освіти і навчання / 

В. О. Радкевич // Науково-методичне забезпечення 

професійної освіти і навчання: матеріали звітної на-

уково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 

2012 р.). – Т. 1 / Інститут професійно-технічної 

освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. 

– К.: ІПТО НАПН України, 2012. – С. 5-12. 

14. Стадницький Ю. І. Особливості фор-

мування професійної компетентності управлінсь-

кого персоналу готельно-ресторанного господар-

ства / Ю. І. Стадницький, О. С. Дзяна, Т. О. Коро-

пецька // Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2013. – Вип. 

2(1). – С. 222-230.  

15. Стандарт професійної (професійно-техніч-

ної) освіти 5129.І.56.10 – 2018. Професія: Майстер 

ресторанного обслуговування 4, 5 -го розрядів : 

вид. офіц.; МОН України. – [Чинний від 2019–03–

04]. – К., 2019. – 21 с. 

16. ANNEX to the Proposal for a Council Recom-

mendation on Key Competences for Lifelong Learning 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/an-

nex-recommendation-key-competences-lifelong-learn-

ing.pdf  

17. European Commission. Declaration of the Eu-

ropean Ministers of Vocational Education and Train-

ing, and the European Commission, convened in Co-

penhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced 

European cooperation in vocational education and 

training «The Copenhagen Declaration» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ec.europa.eu/education/pdf/doc 

125_en.pdf  

18. European Union. Presidancy Conclusion. 23-

24 March 2000. – Lisbon: European Parlament, Direc-

torate- Generaly for the Presidancy. – 2000. – 35 p. – 

P. 3. 

19. The Bruges Communiqué on enhanced Euro-

pean Cooperation in Vocational Education and Train-

ing for the period 2011-2020. Communiqué of the Eu-

ropean Ministers for Vocational Education and Train-

ing, the European Social Partners and the European 

Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010 

to review the strategic approach and priorities of the 

Copenhagen process for 2011-2020. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/reposi-

tory/education/policy/vocational-pol-

icy/doc/brugescom_en.pdf 

20. Радкевич О. П. Розвиток правової компе-

тентності педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів [методичні реко-

мендації] / Олександр Петрович Радкевич. – Київ : 

ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – 108 с. 

 

 

УДК 159.9:37.015.3  

Стаднійчук Ірина Петрівна, 

кандидат педагогічних наук, 

викладач вищої категорії, 

Ладижинський коледж ВНАУ, м. Ладижин 

ORCID.org/0000-0003-1367-2538 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Stadniychuk Iryna, 

candidate of pedagogical sciences, 

teacher of the highest category, 

Ladyzhyn College of VNAU, Ladyzhyn 

ORCID.org/0000-0003-1367-2538 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

FUTURE ELECTRICIAN TECHNICIANS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PRELIMINARY 

EDUCATION 

 

Аннотация. 

В статье охарактеризованы педагогические условия формирования профессиональной компетент-

ности будущих техников-электриков в системе профессиональной передвысшим образованием, в частно-

сти по повышению мотивации к обучению, формированию интеллектуально-творческого потенциала, 

развитию педагогического мастерства педагогических работников, рационального использования репро-

дуктивно-информационных и проблемно-поисковых методов развития самостоятельности студентов и 

согласования теоретической и практической подготовки. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
http://www.ec.europa.eu/education/pdf/doc%20125_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/education/pdf/doc%20125_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf


60 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(67),2020 

Abstract 
The article describes the pedagogical conditions for the formation of professional competence of future elec-

tricians in the system of professional higher education, in particular to increase motivation to learn, formation of 

intellectual and creative potential, development of pedagogical skills of teachers, rational use of reproductive 

information and problem-solving methods of student independence. and coordination of theoretical and practical 

training. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогические условия, техники-электрики. 
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Дуже важливо при підготовці фахівців тех-

ніко-технологічних спеціальностей, спрямувати на-

вчальний процес не тільки на засвоєння базових 

знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок са-

мостійно засвоювати нові знання та інформацію 

протягом усього життя й ефективно використову-

вати їх на практиці. Тому і виникає необхідність у 

соціально й професійно активній особистості, яка 

володіє високою компетентністю, професійною мо-

більністю, самостійністю, вмінням постійно удо-

сконалювати свої фахові навички, а також профе-

сійно реалізовувати подальше творче зростання. 

У психолого-педагогічних дослідженнях є ряд 

статей, присвячених з’ясуванню педагогічних умов 

формування певного виду компетентності фахівців 

різних галузей освіти та науки (В. Андрєєв, Н. Бо-

ритко, С. Вітвицька та ін.). А дисертаційні дослі-

дження вітчизняних науковців (О. Васюка, О. Забо-

лотного, В. Кручек, П. Лузана, Л. Шовкуна та ін.) 

обґрунтували основні педагогічні умови цілеспря-

мованого формування інтегративної якості студен-

тів. 

Метою статті є визначення та обґрунтування 

педагогічних умов формування професійної компе-

тентності майбутніх техніків-електриків в системі 

фахової передвищої освіти. 

Для успішного формування професійної ком-

петентності студентів техніко-технологічних спеці-

альностей у коледжі необхідно визначити ті фак-

тори та педагогічні умови, які сприятимуть цьому 

процесу, і тим самим будуть забезпечувати підви-

щення якості їх професійної підготовки. У нашому 

дослідженні під факторами ефективного форму-

вання професійної компетентності ми розуміємо 

стимули, сили, джерела, які мають потенційну зда-

тність продуктивно впливати на якість процесів те-

оретичної і практичної підготовки студентів. А пе-

дагогічні умови розглянемо як обставини процесу 

навчання, які є результатом відбору, конструю-

вання, застосування елементів змісту, форм, мето-

дів і засобів навчання та забезпечують ефективність 

професійної підготовки в умовах коледжу для дося-

гнення визначеної мети – формування професійної 

компетентності майбутніх молодших спеціалістів 

техніко-технологічних спеціальностей. 

Цілеспрямований розвиток мотивації студен-

тів в опануванні майбутньою професійною діяльні-

стю. Сьогодні студентам необхідно прищеплювати 

інтерес до накопичення знань, безперервної само-

освіти, оскільки постійно розвивається система 

професійної освіти, яка вимагає відповідності змі-

сту, форм і методів навчання сучасним стандартам 

підготовки кваліфікованого фахівця. У зв’язку з 

цими змінами проблема професійної мотивації на-

буває сьогодні особливого значення. 

Мотивація навчання досить непростий і неод-

нозначний процес розвитку особистості, як до ок-

ремого предмету вивчення, так і до всього навчаль-

ного процесу. Виступає головною рушійною силою 

в поведінці і діяльності людини, в тому числі, і в 

процесі формування майбутнього професіонала. 

Тому особливо важливим стає питання про стимули 

і мотиви саме навчально-професійної діяльності 

студентів. Студент приходить до фахового коледжу 

не тільки за знаннями, а й за тим, щоб стати хоро-

шим фахівцем у певній галузі. Тому викладачі спе-

ціальних дисциплін повинені вміти довести студе-

нтам, що його предмет дійсно буде корисний в їх 

майбутньої діяльності. 

Серед мотивів можна виділити емоції і праг-

нення, інтереси і потреби, ідеали і установки. Отже, 

мотиви являють собою складні динамічні системи, 

в яких здійснюються вибір і прийняття рішень, ана-

ліз і оцінка вибору; виступають рушійними силами 

процесу навчання та засвоєння матеріалу [8]. Ефек-

тивність навчального процесу безпосередньо 

пов’язана з тим, наскільки висока мотивація і висо-

кий стимул оволодіння майбутньою професією. 

Мотивів для навчання багато і вони можуть не 

тільки проявлятися окремо в кожній людині, але і 

зливатися в єдине, формуючи складні мотиваційні 

системи. 

Для того щоб студент по-справжньому вклю-

чився в роботу, потрібно, щоб завдання, які став-

ляться перед ним під час навчальної діяльності, 

були не тільки зрозумілі, а й внутрішньо прийняті 

ним. Так як дійсне джерело мотивації людини зна-

ходиться в ньому самому, то необхідно, щоб він сам 

захотів щось зробити і зробив це. Майбутні тех-

ніки-електрики фахових коледжів набагато більше 

дізнаються про обрану ними професію під час ви-

конання лабораторно-практичних робіт, прохо-

дження навчальної та виробничої практики. Вони 

бачать стимул, мотивацію для подальшого теорети-

чного навчання, розуміючи, що можуть застосувати 

отримані знання на практиці. Тому основним моти-

вом навчання є внутрішня спонукальна сила. 

Орієнтація освітнього процесу на продукти-

вне формування інтелектуально-творчого потен-

ціалу особистості кожного студента. Для форму-

вання інтелектуально-творчого потенціалу студен-

тів необхідно збільшення часу на самостійну 

роботу, скорочення часу аудиторного наванта-

ження викладачів, збільшення часу індивідуальної 

роботи зі студентами, деперсоніфікований конт-
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роль знань, участь студентів в дослідженнях і дис-

кусіях. А також, необхідно застосовувати особисті-

сно орієнтований підхід до формування інтелектуа-

льних та творчих здібностей студентів, який дозво-

ляє змінити структуру навчальних програм і 

навчальних курсів.  

Важливою умовою результативності лекцій-

них, практичних та лабораторних занять є атмос-

фера співпраці, взаєморозуміння, довірлива атмос-

фера, коли студенти не бояться помилитися, висло-

вити суперечливі ідеї. Ефективним методом 

розвитку інтелектуально-творчого потенціалу сту-

дентів є лекція у вигляді розгорнутої бесіди за пла-

ном, заздалегідь їм відомим, а також підготовка не-

великих повідомлень або доповідей з подальшим 

обговоренням.  

Але все ж основою розвитку інтелектуально-

творчого потенціалу студентів є їх самостійна ро-

бота. Саме вона дозволяє формувати готовність до 

самоосвіти, створює базу безперервної освіти, на-

дає можливість постійно підвищувати свою квалі-

фікацію, бути свідомим і активним громадянином 

та працівником. Самостійна робота сприяє розши-

ренню області застосування отриманих знань, дій і 

відносин на рівні реалізації міжпредметних зав’яз-

ків, який передбачає перехід від внутріпредметних 

до межціклових. Особливо це актуально для студе-

нтів, що навчаються на технічних спеціальностях. 

Інтелектуально-творчий потенціал студентів 

можна розвинути і вдосконалити в разі позааудито-

рного конспектування і роботи з книгою, докумен-

тами, першоджерелами; доопрацювання та оформ-

лення записів по лекційному матеріалу; опрацю-

вання матеріалу з підручників, навчальних 

посібників та іншими джерелами інформації; вико-

нанні рефератів; підготовка до семінарів, конфере-

нцій, «круглих столів»; участь в проведенні різних 

досліджень і обробці їх даних; аналіз проблемних 

ситуацій з навчальної або дослідної теми; підгото-

вка до ділових ігор; виконання курсових, диплом-

них робіт, підготовка до заліків, іспитів та ін.  

Системно-послідовний розвиток педагогічної 

майстерності педагогічних працівників. Профе-

сійна діяльність педагогів потребує поєднання фу-

ндаментальних професійних знань із творчим мис-

ленням і дослідницьким підходом до розвитку кон-

кретних освітніх проблем, упровадження 

інноваційних методик, спрямованих на розвиток їх-

ньої педагогічної майстерності. Так як робота ви-

кладача коледжу – це постійне спілкування з мо-

лоддю, особистісний ріст, цікаве коло знайомств і 

можливість завжди бути в курсі подій. 

Ефективність процесу навчання багато в чому 

залежить від дій викладача, який безпосередньо і 

багатогранно впливає на кожний його компонент. 

Завдання викладача полягає в тому, щоб формувати 

у студентів мотивацію, навички та вміння самов-

досконалення, озброїти його ефективною методи-

кою. Впоратися з цим дуже складним завданням 

може тільки справжній майстер своєї справи. Важ-

ливими професійними якостями педагога ми по-

винні визнати працелюбність, працездатність, дис-

циплінованість, відповідальність, уміння поставити 

мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, 

наполегливість, систематичне і планомірне підви-

щення свого професійного рівня, прагнення 

постійно підвищувати якість своєї праці. 

Педагогічну майстерність не можна 

пов’язувати з якимось особливим даром, ототож-

нювати з вродженими якостями. Адже якості не пе-

редаються за спадковістю. Л. Макаренко мав рацію, 

коли писав: «Майстерність вихователя не є якимось 

особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це 

спеціальність, якої треба навчитись, як треба нав-

чити лікаря його майстерності, як треба навчити 

музиканта» [4]. 

Видатний педагог, філософ, мислитель І. 

Зязюн обґрунтовуючи сутність педагогічної майс-

терності, як домінантного складника педагогічної 

дії, звертав увагу на те, що унікальність педагогіч-

ної професії приховує відомий парадокс. З одного 

боку, вона належить до масових, широко затребу-

ваних професій, а з іншого, вирізняється надзви-

чайно великим обсягом вимог до виконавця. І хоч 

професію педагога традиційно не включають до 

класу творчих професій, насправді обсяг таких дій, 

в яких від педагога вимагається власна позиція, по-

становка і неординарне вирішення проблеми, вияв 

індивідуальності, здібність до імпровізації, готов-

ність викликати враження, збудити в оточуючих 

особливі естетичні переживання й дії настільки ве-

ликий, що зовсім не випадково педагога порівню-

ють з актором, менеджером, політиком, режисером. 

Адже педагогічна дія, будучи організаційним поча-

тком процесу творення людини, як творчої особис-

тості, не випадково включає в себе всі види людсь-

кої творчості [7]. 

Педагогічну майстерність викладача можна 

розглянути через ряд чинників, які забезпечують 

моральне зміцнення і підкріплення процесу прояву 

майстерності викладача, є його совість, чесність, 

справедливість і об’єктивність.  

Другою складовою педагогічної майстерності 

є професійні знання, передусім «своїх» фахових ди-

сциплін. Вихованці високо цінують педагога, який 

володіє глибокими знаннями із дисциплін свого 

фаху, виявляє обізнаність із спорідненими дисцип-

лінами, є науково ерудованим, володіти ґрунтов-

ними знаннями з питань філософії, політики, мис-

тецтва, сучасних досягнень науки і техніки.  

Важливою передумовою становлення професі-

оналізму і педагогічної майстерності викладача є 

наявність у нього потрібних соціально-педагогічних 

якостей і психолого-педагогічних умінь. При цьому 

варто зважати на те, що соціально-педагогічні яко-

сті – це результат виховного впливу на особистість 

з раннього дитинства в сім’ї, освітньо-виховних за-

кладах та ін.  

Особливе значення, серед якостей викладача у 

процесі розвитку педагогічної майстерності та про-

фесіоналізму, має педагогічний такт, який ґрунту-

ється на глибоких знаннях психології студентів, їх 

індивідуальних особливостей.  

А також невід’ємною рисою сучасного викла-

дача є оптимізм. Його наявність впливає на ефек-

тивність навчання і виховання студентів, викликає 
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у них позитивні емоції, добрий настрій і захопле-

ність справою, активність, рішучість, упевненість у 

своїх силах. 

Чільне місце у структурі педагогічної діяльно-

сті викладача займає така складова, як педагогічна 

техніка, як сукупність раціональних засобів, умінь 

та особливостей поведінки викладача, спрямованих 

на ефективну реалізацію обраних ним методів і 

прийомів навчально-виховної роботи з окремим ви-

хованцем чи колективом у цілому відповідно до по-

ставленої мети навчання та виховання з урахуван-

ням конкретних об’єктивних та суб’єктивних пере-

думов. 

Сукупність особистих якостей викладача фор-

мує його авторитет, тобто загальновизнану студе-

нтами значущість його достоїнств і основану на 

цьому силу його виховного впливу. Авторитетним 

є той викладач, який глибоко знає свій предмет і 

майстерно його викладає, любить молодь, відчуває 

її наміри і прагнення, доброзичливо відгукується на 

них.  

Для досягнення найвищої педагогічної майсте-

рності викладач повинен розвивати умінні педагога 

визначати конкретні цілі, зміст, методику виховної 

діяльності, передбачити її результати на основі 

знання рівня індивідуальної підготовленості окре-

мих вихованців, злагодженості та згуртованості ко-

лективу.  

Запровадження системи методів і форм орга-

нізування навчання, у якій педагогічно доцільно по-

єднуються репродуктивно-інформаційні і пробле-

мно-пошукові моделі педагогічної взаємодії. Вико-

ристання традиційних та інноваційних методів у 

освітньому процесі визначається не лише пере-

ліком завдань, які ставить перед собою сучасна 

освіта, а й новими характеристиками, якими во-

лодіють студенти, змінами сприйняття та обробки 

інформації. Ці зміни зумовлені як зовнішніми (тех-

нологічними), так і внутрішніми (психологічними) 

факторами розвитку особистості 5, с. 108-109. 

Зазначимо, що традиційні та інноваційні ме-

тоди навчання дуже часто переплітаються, а їх 

поєднання може бути різноманітним. Відзначимо, 

що методи професійної підготовки молодшого ба-

калавра мають відповідати змісту цієї підготовки. 

При виборі методів необхідно пам’ятати, що будь-

який метод, будь-яка організація занять самі по собі 

не дадуть потрібного педагогічного ефекту, якщо 

вони, по-перше, не сприяють активізації студентів, 

тобто не сприяють активній інтелектуальній та 

практичній діяльності, і, по-друге, не забезпечують 

глибокого розуміння, усвідомлення матеріалу, який 

вивчається. Ці вимоги взаємопов’язані між собою: 

студенти не можуть бути активними на заняттях, 

якщо не розуміють, не усвідомлюють того, що вони 

вивчають та роблять, не можуть усвідомлювати, ро-

зуміти, виконувати дії без активної участі у нав-

чальному процесі [9, с. 245]. 

Інженер-педагог повинен своєчасно оновлю-

вати зміст навчальної дисципліні і методи нав-

чання. Але як зазначає Л. Артемова, сучасне нав-

чання побудоване переважно на вербальних спосо-

бах передачі інформації через звукові й буквені 

символи: усний виклад змісту викладачем і сприй-

мання його студентами на слух; зорове сприймання 

студентами тексту підручника чи посібника; вико-

нання вправ за змістом підручника та посібника [1, 

с. 110]. Враховуючи зазначене, можемо ствер-

джувати, що найкращими є такі методи, які 

найбільшою мірою відповідає змісту навчального 

предмета, підготовленості самих студентів та 

сприяє раціональному використанню часу, а саме – 

репродуктивно-інформаційні і проблемно-пошу-

кові моделі педагогічної взаємодії.  

Суть репродуктивних методів полягає у тому, 

що шляхом виконання практичних дій студент 

отримує інформацію, яку аналізує, робить висновок 

і приходить до тих знань, які необхідно засвоїти. 

Виклад змісту навчального матеріалу здійснюва-

тися за допомогою методичних прийомів, які до-

зволяють: забезпечити виконання різноманітних 

видів і способів діяльності, пов’язаних як з ілюст-

рацією, так і демонстрацією засобів навчання; 

сприяють використанню порівнянь, узагальнень, 

теоретичних обґрунтувань; забезпечують тісні між-

предметні зв’язки теоретичних предметів з вироб-

ничим навчанням, завдяки яким досягається єд-

ність трактовки понять, сутності електромагнітних 

явищ, процесів; застосування одних і тих самих фо-

рмулювань термінології, одиниць вимірювань, по-

яснення техніко-технологічних явищ на основі нау-

кових законів і теорій тощо [6, с. 255]. 

Поєднання репродуктивних методів навчання 

із інформаційними технологіями надає можливість 

значно підвищувати та стимулювати навчально-пі-

знавальну діяльність студентів. Насамперед це 

пов’язано з можливістю візуалізувати складні елек-

тротехнічні поняття. Комп’ютер з мультимедіа в 

руках викладача стає дуже ефективним технічним 

засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоро-

вий та слуховий аналізатори студентів, підтриму-

ючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в 

інтерактивному режимі. 

Забезпечення високого рівня інтелектуально-

особистісного розвитку студентів, формування до-

слідницьких умінь, активізації пошукової активно-

сті може бути досягнутим через модернізацію тех-

нологій, методів та засобів навчання, серед яких ва-

гоме місце посідають методи проблемного 

навчання. Проблемне навчання передбачає ство-

рення проблемних ситуацій, усвідомлення, прий-

няття та розв’язання цих ситуацій в процесі спіль-

ної діяльності викладача та студентів [3, с. 56].  

Зазначимо, що основна роль проблемно-пошу-

кових ситуацій у професійній підготовці техніків-

електриків – наближає студентів до реальних умов 

професійної діяльності й готує їх до творчої участі 

у ній, сприяє пробудженню у студентів прагнення 

до нових знань, активізує їх пізнавальний інтерес, 

формує прийоми й уміння самостійно набувати 

знання та застосовувати їх у майбутній професійній 

діяльності. А також, забезпечує міцність набутих 

знань, умінь та навичок, тому що вони здобува-

ються самостійною діяльністю, в активному по-

шуку розв’язку проблемних ситуацій. 
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Таким чином, ефективність навчально-пізна-

вальної діяльності майбутніх техніків-електриків 

значною мірою залежить від уміння викладачів 

вдало обирати і застосовувати традиційні та іннова-

ційні методи. Раціональне поєднання традиційних 

та інноваційних методів навчання стимулює відк-

риття нових знань у студентів, створює найкращі 

можливості для їхньої активності, тобто підвищує 

якість засвоєних знань. 

Узгодження теоретичної і практичної підго-

товки майбутніх фахівців на основі вимог компе-

тентнісного підходу. Наслідком професійного зро-

стання особистості майбутнього фахівця та ро-

звитку його професійних здібностей є фахова 

компетентність, яку набуває студент, тобто – 

здатність успішно виконувати професійні завдання 

й обов’язки тієї посади, на яку людина претендує. 

Поширення поняття компетентність у науці 

пов’язане із професійною діяльністю, яке підтвер-

джується думками вчених-педагогів, практиків-

управлінців і досвідом європейських країн, а саме: 

«компетентнісний підхід почав вивчатися і застосо-

вуватися за вимогою роботодавців, яких не задо-

вольняє ступінь практичної підготовленості 

випускників системи освіти – їх невміння 

взаємодіяти з людьми, працювати в команді, знахо-

дити потрібну інформацію та використовувати її 

при вирішенні завдань виробництва» 2, с. 247.  

Висока конкуренція на ринку праці змушує аг-

рарні коледжі розробляти нові механізми співпраці 

з галузевими підприємствами, налагоджувати нові 

стосунки з роботодавцями, практикувати підгото-

вку фахівця на замовлення аграрних структур задля 

підвищення ефективності навчання. А для форму-

вання професійної компетентності, студенти під 

час навчання у коледжі здобувають ґрунтовну тео-

ретичну та практичну підготовку з електротехніч-

них і суміжних дисциплін, які зазначено в навчаль-

ній програмі підготовки цих фахівців. 

Знання є потрібними та обов’язковими, але во-

дночас на сучасному етапі розвитку суспільства їх 

недостатньо, оскільки не можуть забезпечити по-

вну готовність студента до самостійної діяльності. 

І тільки уміння здатне оперувати знаннями у вирі-

шенні професійних завдань. В освітньо-кваліфіка-

ційній характеристиці молодших бакалаврів елект-

ротехнічних спеціальностей зазначено низку функ-

цій, які вони мають виконувати у професійній 

діяльності, зокрема: дослідницьку, проектувальну, 

організаційну, управлінську, технологічну, контро-

льну, прогностичну, технічну і наведено типові за-

вдання діяльності, що сприяють реалізації цих фу-

нкцій.  

Діяльність техніка-електрика безпосередньо 

пов’язана із практичною реалізацією набутих тео-

ретичних знань, які розвиваються відповідними 

уміннями та навичками. У рамках підготовки май-

бутніх фахівців в коледжі широко застосовують рі-

зноманітні форми і види практики, які допомагають 

студентам набути необхідних навиків роботи. 

Навчально-виховний процес побудований за 

алгоритмом діяльності фахових лабораторій, що 

сприяє ефективному формуванню професійної ком-

петентності майбутніх техніків-електриків – техні-

чних, наукових, дослідних, конструкторських 

умінь тощо. Види та обсяг практик у коледжі визна-

чаються стандартами вищої освіти за кожним 

напрямом (спеціальністю) відповідно освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра і 

відображаються у навчальних планах (тривалість, 

термін проведення). Зміст та послідовність практик 

визначається наскрізною програмою, яка ро-

зробляється згідно з навчальним планом і затвер-

джується керівником коледжу. Зазначені види 

практики (ознайомлювальна, навчальна, техно-

логічна та переддипломна) відображають безпере-

рвні та послідовні етапи професійної підготовки. 

Таким чином, підготовлені фахівці знають основи 

теорії електромагнітного поля, методи розрахунку 

електричних кіл та уміння використовувати їх для 

вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності; можуть вирішувати комплексні 

спеціалізовані задачі і практичні проблеми, 

пов’язані з роботою електричних машин, апаратів 

та автоматизованого електроприводу; виконувати 

професійні обов’язки із дотриманням вимог правил 

техніки безпеки, охорони праці та охорони навко-

лишнього середовища тощо. 

Компетентнісний підхід в теоретичній та прак-

тичній підготовці майбутніх фахівців забезпечує 

фундамент для основних електротехнічних умінь і 

навичок майбутніх техніків-електриків, фор-

мування професійних якостей, ширше розкриває 

особливості обраної професії. Саме на практиці 

студент може визначити, наскільки правильно він 

вибрав для себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь 

співвідношення особистісних якостей з професією 

техніка-електрика. 

Проведені опитування, анкетування, співбе-

сіди зі студентами свідчать про те, що вище зазна-

чені педагогічні умови організації навчання сприя-

ють якісній професійній підготовці майбутніх фахі-

вців, їх особистісному розвитку, а також 

розвивають високу мотивацію до навчання та до 

формування професійних умінь та навичок, розви-

вають рефлексію, самоконтроль.  
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У вітчизняній педагогіці поняття соціальної 

компетентності досліджується передовсім в диску-

сії про якість освіти, про те, яким повинен бути май-

бутній фахівець і включає різні види готовності до 

певних видів діяльності: до професійної діяльності; 

до створення власного соціального досвіду; до ви-

конання соціальних функцій і поліпшення суспіль-

них відносин; до усвідомлення необхідності само-

змінюватися й учитися все життя. З огляду на це 

вважаємо, що необхідно системно формувати соці-

альну компетентність у майбутніх фахівців соціо-

номічних спеціальностей. 

Системність формування соціальної компетен-

тності майбутніх фахівців соціономічних спеціаль-

ностей передбачає: структурованість і спрямова-

ність уявлень про сутність соціалізації особистості, 

природу соціальної взаємодії, закономірності, 

принципи й підходи до її здійснення; практичні ас-

пекти ефективної професійної діяльності. Поняття 

«система» (від дав.-гр. σύστημα – організм, ціле, 

сполучення, складене з частин) отримало широке 

висвітлення як у роботах вітчизняних філософів і 

педагогів, так і в працях зарубіжних авторів: В. Бе-

спалька, І Блауберга, В. Докучаєвої, Л. Петришин, 

С. Харченка та ін. Система як структурно-функціо-

нальне співвідношення частин цілого, його складо-

вих елементів, що базується на складній взаємодії 

внутрішньо- й міжсистемних відносин, дозволяє 

розглянути процес формування соціальної компе-

тентності майбутніх фахівців соціономічних спеці-

альностей, визначити структуру, взаємозв'язки між 

елементами; вивчити принципи функціонування 

системи формування зазначеної якості в педагогіч-

ній діяльності в умовах соціокультурного середо-

вища ЗВО, а також процес управління цією систе-

мою. 

Визначення системи як сукупності елементів з 

відносинами і зв'язками між ними, що утворюють 

певну цілісність [2, с. 18] дає можливість розкрити 

закономірний характер структури компонентів сис-

теми. Дослідження структури системи формування 

соціальної компетентності майбутніх фахівців соці-

ономічних спеціальностей є важливим завданням її 

побудови, оскільки властивості об'єкта як цілісної 

системи визначаються не тільки підсумовуванням 

якостей її окремих елементів, скільки властивос-

тями структури, особливими інтегративними зв'яз-

ками. 
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Аналіз наукової літератури (В. Безпалько, 

Н. Кузьміна, В. Кушнір, Томашевський В. та ін.) до-

зволив з’ясувати цілі створення педагогічних сис-

тем, умови існування й функціонування, основні 

напрями й способи розвитку й удосконалення; ви-

ділити системоутворювальні фактори, які об’єдну-

ють усі структурні елементи системи формування 

соціальної компетентності майбутніх фахівців соці-

ономічних спеціальностей, зокрема: мета обумов-

лює спосіб і характер діяльності, визначає відпові-

дні засоби її досягнення й є вихідною спонукою ді-

яльності; ідея створення системи, яка зумовлена 

усвідомленням мети й необхідністю досягнення ре-

зультату, спрямованістю на завершеність, єдність, 

цілісність і різноманітність розв’язання проблем; 

структурні елементи системи й визначені зв'язки й 

відносини між ними, а також «розробка нового змі-

сту кожного з виділених компонентів, тобто ство-

рення такої моделі навчання, яка найбільшою мі-

рою відповідає соціальним потребам суспільства й 

характеру вищої освіти [4, с. 28]; результат профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців соціономіч-

них спеціальностей – сформована соціальна компе-

тентність. Зазначені системоутворювальні чинники 

обумовлюють розробку змісту системи форму-

вання соціальної компетентності майбутніх фахів-

ців соціономічних спеціальностей, визначення її 

етапів, добір і реалізацію форм і методів навчання, 

адекватних цілям формування соціальної компете-

нтності, впровадження комплексу заходів, спрямо-

ваних на науково-методичне забезпечення освіт-

нього процесу у межах кожного етапу, формулю-

вання відповідних організаційно-педагогічних 

умов.  

Практичним відображенням розробленої нами 

системи є її структурно-функціональна модель. У 

сучасній професійній освіті активно використову-

ється метод моделювання систем професійної під-

готовки майбутніх фахівців, оскільки він є специфі-

чною, якісно-своєрідною формою і одночасно засо-

бом наукового пізнання [5, c. 87]; суб’єктивним 

відтворенням у свідомості і зовнішнім відображен-

ням різними способами й формами найбільш суттє-

вих ознак, рис і якостей, властивих конкретному 

об’єкту, процесу, які об’єктивно йому притаманні й 

дають загальну уяву про феномен [1, с. 19]; дозво-

ляє цілісно відобразити сутність, найважливіші 

якості й компоненти педагогічної системи, одер-

жати інформацію про її стан, можливості й умови 

побудови, функціонування й розвитку [3, с. 19]. Пе-

рспективність моделювання заснована на тому, що 

модель у певному сенсі відтворює будь-які сторони 

оригіналу й передбачає наявність відповідних тео-

рій або гіпотез. 

Для нашого дослідження становить інтерес пе-

дагогічне моделювання, під яким ми розуміємо 

спосіб отримання об'єктивно нової інформації про 

процес формування соціальної компетентності 

майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, 

побудованої за принципом виділення й співвідне-

сення понятійно-функціональних блоків досліджу-

ваних об'єктів, що відображають гіпотетично задані 

еталонні характеристики проєктованих нововве-

день. Отже, ми розглядаємо моделювання як узага-

льнювальну частину практичної діяльності з розро-

бки системи формування соціальної компетентно-

сті майбутніх фахівців соціономічних 

спеціальностей. 

Поняття про загальну структуру й зміст соціа-

льної компетентності є відправним пунктом при ро-

зробці моделі формування соціальної компетентно-

сті майбутніх фахівців соціономічних спеціально-

стей. Блочномодульний метод, за допомогою якого 

ми структурували зміст, дозволив показати цілісну 

сукупність взаємозв'язаних компонентів, між 

якими існують структурні й функціональні зв'язки. 

Наявність зазначених вище елементів і наявні фун-

кціональні зв’язки між ними зумовили виділення у 

межах представленої структурної композиції окре-

мих блоків, що є підсистемами побудованої сис-

теми формування соціальної компетентності май-

бутніх фахівців соціономічних спеціальностей у 

процесі професійної підготовки: концептуального, 

змістово-технологічного, методичного, оцінюва-

льно-результативного. Модель системи форму-

вання соціальної компетентності майбутніх фахів-

ців соціономічних спеціальностей у процесі профе-

сійної підготовки представлено на рис 1. 
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Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель системи формування соціальної компетентності майбут-

ніх фахівців соціономічних спеціальностей 
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Концептуальний блок системи формування со-

ціальної компетентності майбутніх фахівців соціо-

номічних спеціальностей включає мету, завдання, 

наукові підходи, закономірності й принципи зазна-

ченого процесу, обумовлені авторською концеп-

цією. 

Змістово-процесуальний блок системи спрямо-

ваний на розкриття змісту формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних 

спеціальностей, який конкретизується у змісті нав-

чальних дисциплін, детермінує структуру процесу 

формування соціальної компетентності відповідно 

до його концептуальних положень; відображає за-

значений процес у межах конкретних етапів. Він є 

системоутворювальним у цій моделі, адже виступає 

найбільш значущою ланкою управління процесом 

формування соціальної компетентності, зміст якої 

полягає в активному творчому освоєнні соціальних 

відносин, що виникають на різних етапах і в різних 

видах соціальної взаємодії, а також у творчому за-

стосуванні основних етичних норм, які є основою 

побудови й регулювання міжособистісних і внутрі-

шньо-особистісних соціальних позицій, відносин. 

Структура змісту формування соціальної ком-

петентності охоплює освітню діяльність майбутніх 

фахівців соціономічних спеціальностей і містить у 

собі компоненти, адекватні структурі зазначеного 

феномену: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

комунікативно-діяльнісний, рефлексивний. При ви-

значенні змісту процесу формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних 

спеціальностей були виділені наступні освітні ком-

поненти: поліфункціональний, який включає в себе 

філософський, культурологічний, історичний, соці-

ологічний, суспільний і політико-правовий аспе-

кти; соціокультурний, що складається із загально-

культурного й ціннісно-етичного аспектів, обґрун-

товується як універсальний соціальний регулятор 

формування етично-моральних компетенцій, норм і 

правил соціальної взаємодії; екзистенційний, спря-

мований на формування індивідуальних стійких 

компетенцій особистості; праксеологічний компо-

нент конкретизує практичну спрямованість соціа-

льно орієнтованих знань. Узагальнює системне фо-

рмування соціальної компетентності особистості 

майбутнього фахівця розроблена програма дисцип-

ліни за вибором «Соціальна компетентність особи-

стості», яка відіграє ключову роль у зазначеному 

аспекті.  

У моделі зазначено, що тільки практична дія-

льність є простором, де відбувається інтеграція 

знань різного характеру й типів діяльності майбут-

нього фахівця, тому практика виступає сполучною 

ланкою між теоретичним знанням і практичною ді-

яльністю, створює умови й простір для самовизна-

чення майбутніх соціономістів, для усвідомлення 

власних здібностей і можливостей, умови для тран-

сформації образів, створених у феноменах «профе-

сійне Я-реальне» й «професійне Я-ідеальне». 

Результативність формування соціальної ком-

петентності майбутніх фахівців соціономічних спе-

ціальностей визначається послідовністю дотри-

мання наступних етапів: адаптивно-мотиваційного, 

інформаційно-пізнавального і операційно-діяльніс-

ного. 

Методичний блок системи передбачає процес 

переносу отриманих знань і умінь зі сфери теорії у 

сферу професійної діяльності, містить навчально-

методичне забезпечення формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців соціономічних 

спеціальностей, що включає форми навчання, ме-

тоди, соціальні, педагогічні й соціально-педагогічні 

технології. Отже, методичний блок системи форму-

вання соціальної компетентності майбутніх фахів-

ців соціономічних спеціальностей представлений 

системою методів і форм і відображає її здатність 

забезпечити зазначений процес шляхом особистіс-

ного включення студентів в освітню й виробничу 

діяльність у процесі професійної підготовки в ЗВО.  

Формування соціальної компетентності відбу-

вається у процесі застосування активних форм нав-

чання із соціально орієнтованою наповненістю й ві-

дображається у формах, методах і засобах навчання 

й виховання, застосування яких забезпечує досяг-

нення мети й реалізацію змісту формування соціа-

льної компетентності майбутніх фахівців соціоно-

мічних спеціальностей. 

Оцінювально-результативний блок системи 

забезпечує розробку й упровадження процедури 

моніторингу, метою якого є оцінка стану форму-

вання соціальної компетентності майбутніх фахів-

ців соціономічних спеціальностей для досягнення 

пoставленoї освітньої мети за визначеними показ-

никами й критеріями. Він включає реалізацію сис-

теми моніторингу сформованості соціальної компе-

тентності майбутніх фахівців, що включає в себе 

дві взаємозв'язані підсистеми: моніторинг сформо-

ваності особистісних якостей майбутніх соціономі-

стів і моніторинг структурних компонентів соціаль-

ної компетентності. 

Таким чином, структурно-функціональна мо-

дель системи формування соціальної компетентно-

сті майбутніх фахівців соціономічних спеціально-

стей дозволяє чітко визначити мету, завдання, ме-

тодологічні підходи; збагатити зміст освітнього 

процесу з формування соціальних цінностей, пот-

реб, мотивів професійної діяльності, що сприяють 

формуванню соціальної компетентності; визначити 

спеціальні соціальні знання, практичні вміння й на-

вички, загальні компетенції; обґрунтувати умови, 

необхідні для розвитку значущих соціально-мора-

льних якостей особистості; дібрати методи, форми 

і технології, які є ефективними при формуванні со-

ціальної компетентності особистості. Також мо-

дель відображає критерії й показники оцінки реалі-

зованого процесу і описує його результат. Освітній 

процес, побудований на основі даної моделі, дозво-

ляє досягти бажаного результату: сформувати у 

студентів соціальну компетентність відповідно до 

специфіки їхньої майбутньої професійної діяльно-

сті як майбутніх фахівців соціономічних спеціаль-

ностей. 
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У зв'язку з розширенням політичних, економі-

чних і культурних зв'язків між країнами іноземні 

мови стають основним засобом забезпечення акаде-

мічної і соціальної мобільності, долучення до пере-

дових інформаційних технологій світового фор-

мату, адаптації до сучасних умов полікультурного 

суспільства. Саме тому зростає роль фахівців, зок-

рема економічного профілю, які вільно володіють 

іноземними мовами на рівні, достатньому для здій-

снення та підтримання професійної взаємодії у мі-

жкультурному просторі. Це, в свою чергу, висуває 

нові вимоги до закладів вищої освіти, які відпо-

відно до Стандартів вищої освіти [6], мають забез-

печити необхідні умови для формування у майбут-

ніх економістів іншомовної професійної компетен-

тності, оскільки саме від грамотної комунікації 

залежить успіх співпраці з іноземними бізнес-парт-

нерами.  

У зв’язку з цим актуальним вважається пошук 

нових підходів, методів, форм, спрямованих на вдо-

сконалення означеного процесу. Однак на сьогодні 

слід констатувати відсутність єдиної ефективної 

концепції щодо якісної професійно-комунікативної 

підготовки: вчені-методисти звертаються до різно-

манітних методів, поєднують традиції з інноваці-

ями тощо. Проте, на нашу думку, перевагу слід на-

давати інтегрованому навчанню, яке переважає в 

більшості провідних європейських університетів. 

Отже, мета статті – висвітлення науково-мето-

дичних засад формування іншомовної компетент-

ності у майбутніх економістів під час інтегрованого 

навчання в закладах вищої освіти.  

Дослідженню специфіки інтегрованого нав-

чання присвячено низку робіт вітчизняних та зако-

рдонних науковців, зокрема С. Архангельского, 

Р. Білика, А. Дудлі, Н. Євдокімової, О. Звягінцевої 

та ін. Теоретичні засади інтегрованого навчання 

були розроблені європейськими вченими Д. Кой-

лом, Д. Маршем, О. Мейєром, В. Павоном. Відпо-

відно до наукових розвідок, поняття «інтеграція» 

розглядається як процес (або дія), спрямований на 

поєднання різних елементів, відновлення цілісно-

сті. Часто «інтеграція розуміється як процес, пов'я-

заний з об'єднанням в ціле різних частин і елементів 

[2, с. 35]. Під педагогічною інтеграцією. за словами 

І. Зверєва та В. Максимової, слід розуміти поєд-

нання в одному синтезованому курсі (розділі, 

блоці) елементів різних навчальних предметів, нау-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11939
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кових понять і методів різних дисциплін [3]. В зага-

льному значенні, педагогічна інтеграція визнача-

ється як з’єднання декількох навчальних предметів 

в один, де наукові поняття корелюються загальним 

змістом та методами викладання.  

В своїй роботі під інтегрованим навчанням, 

ми, вслід за Р. Мартиновою, розуміємо синтез декі-

лькох процесів навчання в одне процесуальне сере-

довище, що передбачає одночасне набуття знань та 

вмінь у декількох видах діяльності: професійній та 

іншомовній [5]. Інтеграція змісту навчальної дис-

ципліни «Іноземна мова» в закладах вищої освіти зі 

змістом професійної підготовки майбутніх еконо-

містів дозволить їм не лише набути компетентності, 

які забезпечать їхню конкурентоспроможність на 

ринку праці, а й розробити власну стратегію оволо-

дінні іноземними мовами в межах підвищення рі-

вня [1].  

Аналіз практичного досвіду інтегрованого на-

вчання дає підстави виокремити такі засади його 

організації:  

1. Інтеграція на предметному рівні: поєднання 

змісту іншомовної підготовки зі змістом профіль-

них професійних дисциплін. 

2. Інтеграція на рівні методів навчання: презе-

нтації, проекти, дослідження. 

3. Інтеграція на рівні форм навчання: компіля-

ція різноманітних форм організації навчального 

процесу.  

Фундаментальною засадою організації інтег-

рованого навчання є предметна інтеграція, тобто 

збагачення змісту однієї дисципліни змістом іншої, 

в нашому випадку – викладання іноземної мови з 

огляду на професійні дисципліни економічного 

спрямування. Мається на увазі «предметно-мовне 

інтегроване навчання», що передбачає оволодіння 

будь-якою предметною сферою через іноземну 

мову і одночасно іноземною мовою через предмет 

[1, 2, 3]. 

Враховуючи невеликий обсяг годин, відведе-

ний на вивчення іноземної мови на економічних фа-

культетах закладів вищої, інтеграція навчальних 

предметів створює не тільки альтернативні способи 

викладання і навчання, а й дозволяє вибудовувати 

унікальні освітні траєкторії. Інтеграція мови і змі-

сту профільних дисциплін в межах навчальних про-

грам є одним із прикладів нового типу розвитку 

освіти.  

Предметно-мовне інтегроване навчання вва-

жається одним з найбільш ефективних засобів вста-

новлення міждисциплінарних зв’язків та готує май-

бутніх фахівців до професійної іншомовної комуні-

кації. Таким чином, іноземна мова 

використовується як основна мова навчання, що 

максимально занурює студентську аудиторію в ав-

тентичні умови мовного середовища. Профільно-

орієнтований контекст таких занять стимулює зро-

стання мотивації студента до вивчення необхідної 

дисципліни іноземною мовою, сприяє усуненню 

мовного бар'єру і страху публічних виступів.  

Дослідники виокремлюють три найбільш роз-

повсюджені варіації інтегрованого предметно-мов-

ного навчання [2]:  

- ESP (English for specific purposes / 

Англійська за професійним спрямуванням); 

- CLIL (Content and language integrated learn-

ing / предметно-мовне інтегроване навчання); 

- EMI (English as Medium of Instruction / 

Англійська як засіб навчання). 

Названі термінологічні поняття використову-

ються в практиці викладання професійно-орієнто-

ваної іноземної мови та різною мірою поєднують 

лінгвістичні та суто професійні змістовні аспекти. 

Проте особливої уваги надається моделі CLIL. 

CLIL базується на таких положеннях [2]:  

- мова використовується одночасно для ака-

демічних цілей і повсякденної комунікації;  

- мовної контент визначається змістом того 

предмета, який необхідно засвоїти. 

Отже, зважаючи на особливості професійної 

підготовки студентів-економістів, тематика прак-

тичних занять з іноземної мови на початкових кур-

сах охоплює загальний (базовий) блок та блок, 

спрямований на поступове введення до професійної 

сфери [4]. Мовний та мовленнєвий матеріал відби-

рається відповідно до контексту та спрямовується 

на практичне застосування. Окремого значення на-

буває поступове розширення обсягу професійної 

лексики та термінології; формуються професійно-

комунікативні вміння та навички. На старших кур-

сах пропонується вводити та викладати іноземну 

мову професійно-комунікативної спрямованості з 

метою підготовки майбутніх економістів до якісної 

міжкультурної взаємодії та комунікації, форму-

вання у них професійної іншомовної комунікатив-

ної компетентності [4].  

Щодо професійних дисциплін з економіки, то 

реалізуватися CLIL може за такими напрямами 

[10]: окремі теми певних дисциплін можуть викла-

датися іноземною мовою (зазвичай вивчення таких 

тем відбувається після попередньої підготовки на 

практичному занятті з мови); окремі дисципліни 

можуть викладається іноземною мовою.  

В цілому для модернізації професійної освіти 

майбутніх економістів CLIL-підхід важливий не 

лише тому, що дозволяє одночасно опановувати 

мову і предмет, а й має потужний соціальний поте-

нціал, що сприяє розвитку навичок міжособистісної 

і міжкультурної комунікації.  

Інтеграція на рівні методів навчання: презента-

ції, проекти, дослідження. Власне поняття «метод 

навчання» вже на рівні дефініції містить переду-

мови інтеграції, бо синтезує з одного боку організо-

вану діяльність викладача, а з іншого – навчально-

пізнавальну діяльність студента. На вибір методів 

навчання впливають певні дидактичні обставини, 

освітнє середовище, цілі та зміст навчання. Отже, 

зважаючи на пріоритетність формування у майбут-

ніх економістів іншомовної компетентності, доці-

льним вважається компіляція базових та додатко-

вих методів навчання. Наприклад, важливим є залу-

чення студентів до дослідницької або проектної 

роботи. Практика підготовки майбутніх фахівців 

свідчить про ефективність навчання, яке відбува-

ється не лише традиційно (лекція або практичне за-

няття), а й як робота над дослідницьким проектом, 
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що має бути створений іноземною мовою. При 

цьому проект передбачає самостійне вирішення ре-

альної проблеми на міждисциплінарному рівні та 

вимагає від студентів певного часу продуктивної і 

творчої роботи з джерелами актуальної наукової 

періодики в самостійному режимі або складання 

студентами есе з відповіддю на запитання, запропо-

новане викладачем. 

Окремо слід зазначити про важливість елемен-

тів проблемного навчання, суть якого полягає у 

створенні для студентів проблемних ситуацій з ме-

тою активізації їхньої пошукової діяльності щодо 

вирішення окреслених проблем та стимулюванні 

критичного мислення. Наприклад, з огляду на спе-

цифіку економічної спеціальності – це може бути 

складання та оформлення власних бізнес-планів, 

проектів відповідно до концепції діяльності міжна-

родних підприємств. Такі завдання готуються іно-

земною мовою, внаслідок чого студенти отримують 

можливість розвивати та вдосконалювати вміння 

збору і аналізу інформації, засвоювати знання галу-

зей подальшої майбутньої діяльності, отримувати 

реальний досвід ділової комунікації. 

 Результатом дослідження або проекту 

може бути створення студентами презентації інозе-

мною мовою, оскільки навчальна мультимедійна 

презентація сприяє ефективнішому доланню кому-

нікативних бар’єрів, що виникають під час підгото-

вки до спілкування за рахунок інтерактивності, си-

нергетичного ефекту, пов’язаного з використанням 

засобів мультимедіа та створення спеціального ко-

мунікативного середовища. 

Інтеграція на рівні форм навчання має за мету 

поєднання різноманітних форм організації навчаль-

ного процесу. Це може бути асинхронне і синх-

ронне навчання; змішане навчання (blended 

learning); дистанційне навчання; компіляція форма-

льної та неформальної освіти тощо.  

На сьогодні популярності в освіті набуває кон-

цепція змішаного навчання Blended learning, яка 

має за мету поєднання традиційних форм викла-

дання з інноваційними та комбінацію онлайн та 

офлайн навчання. Дослідники визначають техноло-

гію змішаного навчання як «комбінацію офлайн та 

онлайн-навчання, що передбачає інтенсифікацію 

освітнього процесу, поєднує професіоналізм педа-

гога та технологічні інструменти та дозволяє викла-

дачам працювати у невеликих групах, використову-

ючи адаптивний потенціал та новітні технології» 

[7]. Технологія спирається на положення синерге-

тичного, діяльнісного, творчого, інноваційного під-

ходів та принципи наявності засобів створення ін-

терактивного діалогу, комп’ютерної візуалізації на-

вчального матеріалу. Застосування технології 

вимагає постійного чергування роботи з виклада-

чем, у групах, індивідуальної та роботи з комп’юте-

ром. Час повинен розподілятися так, щоб ритм та 

темп роботи не змінювалися. Загальний алгоритм 

діяльності з реалізації змішаного навчання склада-

ється з 4 етапів [8]: попередня діяльність з підгото-

вки до використання онлайн-технологій на занятті 

з мови; підготовка студентів (тренінгові вправи, ін-

струкції з використання техніки); безпосереднє ви-

користання онлайн-завдань, програм, мультимедіа 

у процесі навчання іноземної мови; рефлексія. Ре-

зультатом впровадження технології змішаного нав-

чання у процес іншомовної підготовки у закладах 

вищої освіти є більш глибока взаємодія між викла-

дачами та студентами, ніж під час традиційних 

практичних занять; зростання швидкості засвоєння 

професійних знань, навичок та вмінь.  

Ще одною формою організації процесу іншо-

мовної підготовки майбутніх економістів в умовах 

інтегративного навчання є технологія переверну-

того заняття («Flip-the-classroom technique»), в ос-

нову якої покладено концепцію американських пе-

дагогів «Flip-the-classroom» [11], яка базується на 

принципах наявності засобів підтримки інтеракти-

вного діалогу, можливості поетапного оволодіння 

навичками та вміннями спілкування, у тому числі й 

професійного, забезпечення структурної цілісності 

навчального процесу за умови залучення інформа-

ційно-комунікаційних засобів. Сутність технології 

полягає у тому, що викладач-мовник готує відеоза-

пис теоретичної частини заняття, переважно профе-

сійної спрямованості (наприклад, пояснення базо-

вих термінів або ситуацій професійної сфери еконо-

міста) та викладає його до локальної або глобальної 

мережі. Отримавши доступ до мережі, студенти 

опрацьовують матеріал самостійно і на занятті вже 

мають певний рівень підготовки, тому основний 

час заняття присвячено відпрацюванню та закріп-

ленню отриманих знань, формуванню навичок. Се-

ред можливих методів, що застосовуються у межах 

технології, проблемні дискусії, рольові ігри, ситуа-

ційні методи тощо, а обов’язковим засобом нав-

чання є ІКТ [11]. Завдяки технології перевернутого 

заняття стає можливою економія часу для інтерак-

тивної взаємодії зі студентами під час практичного 

заняття в аудиторії, підвищення мотивації студен-

тів до навчання та їхнього інтелектуального само-

розвитку.  

Проте звертаючись до змішаного або дистан-

ційного навчання, слід пам’ятати про те, що від сту-

дента вимагатиметься більшої самостійності та від-

повідальності за результат, ніж під час традиційних 

занять. Отже необхідно, щоб були сформовані пе-

вні вміння самоосвітньої та лінгвосамоосвітньої ді-

яльності, які є базисом роботи з технологіями в ди-

станційному форматі. Окрім того, актуальним вба-

чається формування у студентів-економістів вмінь 

лінгвасамоосвіти шляхом залучення їх до самостій-

ної роботи з джерелами наукової та на професійної 

тематики іноземною мовою, зі словниками, довід-

никами, енциклопедіями тощо. Усе це сприятиме 

більш глибокому зануренню в специфіку майбут-

ньої діяльності.  

Щоб урізноманітнити форму викладення про-

фесійного теоретичного матеріалу та водночас сти-

мулювати процес формування у майбутніх еконо-

містів іншомовної компетентності викладачі-прак-

тики, організуючи інтегроване навчання, 

звертаються до дуальних лекцій. Дуальна лекція – 

це форма проведення лекції в режимі діалогу між 

двома викладачами (предметником та мовником). 
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Мета впровадження таких лекцій полягає у ґрунто-

вній підготовці майбутніх фахівців, формуванні в 

них відчуття зв’язку дисциплін та необхідності по-

єднання теорії з практикою. Проведення дуальних 

лекцій сприяє кращому розумінню та засвоєнню 

матеріалу, орієнтації на професійні комунікативні 

потреби студентів-економістів.  

Отже, підсумовуючи зазначене, слід наголо-

сити на доцільності впровадження інтегрованого 

навчання в практику професійної підготовки студе-

нтів-економістів. Інтегративний характер оволо-

діння знаннями дозволяє формувати не лише про-

фесійну, але й іншомовну професійну компетент-

ність майбутнього фахівця. Для якісної організації 

навчального процесу інтеграція повинна відбува-

тися на трьох рівнях: предметному, який передба-

чає поєднання змісту іншомовної підготовки зі змі-

стом профільних професійних дисциплін; інтегра-

ція методів, яка зумовлює поєднання різноманітних 

методів навчання заради досягнення максималь-

ного ефекту від навчання; інтеграція форм, яка ба-

зується на компіляції різних форм освітнього про-

цесу відповідно до мети та змісту навчальних дис-

циплін. Водночас слід зазначити, що подальшими 

напрямками наукового пошуку є розробка концеп-

туальної моделі формування у майбутніх економіс-

тів іншомовної компетентності і в процесі інтегро-

ваного навчання.  
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Abstract.  
This article presents domestic and foreign experience of the requirements for the formation of professional 

competence in the process of professional training of future history teachers. Moreover, the problem of determin-

ing modern requirements for the formation of professional competence of future history teachers in the process of 

professional training is still insufficiently studied. The author also draws attention to the need to interpret the 

synonymous concepts "profession", "profession", "training", "professional training", "training" and presents the 

basic definitions. 

The article also draws attention to the fact that in the process of professional training of future teachers one 

of the most important roles is played by the personal aspect. Moreover, due to the combination of motivation of 

professional training of future teachers in order to ensure the formation of moral and psychological readiness of 

future teachers for independent professional and pedagogical activities. 

Анотація 

У поданій статті представлено вітчизняний та іноземний досвід вимог до формування професійної 

компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх учителів історії. При чому, ще недостатньо 

вивчена проблема визначення сучасних вимог до формування професійної компетентності майбутніх учи-

телів історії у процесі фахової підготовки. Також автор звертає увагу на необхідність тлумачення си-

нонімічних понять «фах», професія», «підготовка», «фахова підготовка», «професійна підготовка» та 

представляє основні визначення.  

Також у статті звернено увагу, що у процесі фахової підготовки майбутніх учителів одну з найваж-

ливіших ролей відіграє особистісний аспект. При чому, завдяки поєднанні мотивації фахової підготовки 

майбутніх учителів із метою забезпечується формування морально-психологічної готовності майбутніх 

учителів до самостійної професійно-педагогічної діяльності.   

 

Key words: professional training, professional competence, competence approach, history, future teachers. 

Ключові слова: фахова підготовка, професійна компетентність, компетентнісний підхід, історія, 

майбутні вчителі.  

 

У сучасних умовах інтенсивного розвитку ін-

формаційного суспільства також модернізується і 

процес фахової підготовки майбутніх учителів 

історії. Відповідно, зростає інтерес педагогів до 

упровадження інноваційних технологій. Безпе-

речно, процес формування професійної компетент-

ності майбутніх учителів історії у процесі фахової 

підготовки відбувається в ході взаємопов’язаних 

наукових підходів серед яких ключовим є компе-

тентнісний підхід, який направляє діяльність 

фахівця на орієнтацію у сучасному суспільстві, ін-

формаційному просторі, швидкоплинному розвит-

кові ринку праці, безперервній освіті. 

Питання формування професійної компетент-

ності у майбутніх педагогів в останні десятиліття 

активно досліджується українськими вченими 

В. Адольфом, В. Бондарем, О. Заблоцькою, О. Лок-

шиною, О. Савченко (аспекти розвитку про-

фесійної компетентності та критерії діагностики її 

рівнів сформованості), К. Бахановим, В. Власовим, 

Ю. Малієнко, О. Пометун (особливості формування 

предметно-історичних компетентностей), О. Аб-

дулліною, Є. Барбіною, І. Зязюном, Ж. Карташо-

вою, Л. Кондрашовою, Н. Кузьміною, А. Ліненко, 

О. Пєхотою, В. Сластьоніним, Р. Хмелюк, 

С. Шехавцовою, О. Щербаковою (питання фахової 

підготовки майбутніх учителів активно вивчали 

вітчизняні та іноземні вчені). 

В той же час, залишаються недостатньо вивче-

ною проблема визначення сучасних вимог до фор-

мування професійної компетентності майбутніх 

учителів історії у процесі фахової підготовки. Це 

питання і основним завданням даної статті.  

В умовах удосконалення процесу фахової 

підготовки майбутніх учителів необхідно врахо-

вувати роль та особливості функціонування вищої 

педагогічної освіти у поєднанні з формуванням 

професійної компетентності у конкретних май-

бутніх учителів. Тобто, в умовах фахової підго-

товки актуальним стає осучаснення комплексу про-

фесійно-педагогічних завдань, пов’язаних з вико-

ристанням нових освітніх стандартів, 

удосконаленням змісту вищої педагогічної освіти з 

метою найповнішого відображення в ній новітніх 

досягнень педагогічної науки, з визначенням ефек-

тивних завдань освітньої підготовки майбутніх 

учителів. Професійну компетентність ми вважаємо 

сукупністю знань, умінь, навичок, особистісних 

якостей майбутнього фахівця, необхідних для за-

безпечення ефективної професійної діяльності 

[1, С. 250]. 

Рівню формування професійної компетент-

ності у майбутніх учителів має відповідати система 

загальнопедагогічних знань, умінь, розвиток педа-

гогічного мислення, формування професійно-педа-

гогічних якостей особистості у координації всіх 

ключових компонентів фахової підготовки май-

бутніх учителів в університеті [2, С. 38–39]. Також, 

дослідник К. Платонов [3] звертають увагу, що в 

умовах формування професійної компетентності, 

основними критеріями фахової підготовки стає 

професійна успішність і задоволеність працею. На 

думку М. Жалдака, процес формування системи 

професійної компетентності та її складових може 

бути досить тривалим і здійснюватися під впливом 

різних факторів: навчання у закладах освіти, про-

фесійної діяльності, міжособистісного спілкування 

тощо [4]. Однією з основних складових про-

фесійної компетентності майбутнього вчителя вза-

галі та історії та правознавства, зокрема, є інфор-

маційно-комунікаційна компетентність, фор-

мування якої відбувається у процесі умілого 
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застосування інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Перед системою освіти стоять завдання, 

щодо її адаптації до умов масової комп’ютеризації 

та інформатизації всіх сфер життя суспільства 

[5, с. 97]. 

Уточнимо дефініції, що характеризують про-

фесійну підготовку майбутніх учителів історії, 

«підготовка», «професія», «професійна підго-

товка», «фахова підготовка» тощо. Тлумачний 

словник української мови наводить синонімічний 

ряд понять «фах», «кваліфікація», «спеціальність», 

«професія», визначаючи їх, як «вид заняття, тру-

дової діяльності, що вимагає певної підготовки» 

[6, С. 471]. 

Термін «підготовка» в «Енциклопедії про-

фесійної освіти» тлумачиться, як «освоєння 

соціального досвіду з метою його подальшого за-

стосування до виконання специфічних задач прак-

тичного, пізнавального або навчального плану, 

пов’язаних з певним видом в той або іншій мірі ре-

гулярної діяльності. Термін вживають у двох зна-

ченнях: по-перше, як формування готовності до ви-

конання майбутніх завдань (навчання); по-друге, як 

готовність – наявність компетентності для вико-

нання поставлених завдань [7].  

Термін «фах» тлумачиться необхідною для 

суспільства обмеженою галуззю прикладання 

фізичних та духовних сил людини, тоді як поняття 

«професія» означає вид трудової діяльності, що по-

требує набуття відповідних знань та практичних 

навичок. Фах (спеціальність) в «Енциклопедії про-

фесійної освіти» визначено у двох значеннях: су-

купністю «знань, навичок та умінь, набутих у ре-

зультаті освіти, що забезпечують постановку та 

рішення певного роду професійних завдань» та «ос-

новним елементом структури змісту професійного 

навчання» [8]. 

Зокрема, педагогічні словники «фахову підго-

товку» визначають результатом «оволодіння 

певним рівнем знань і навиків діяльності з конкрет-

ної професії чи спеціальності» [8, с. 89] та «вла-

стивість індивіда, що визначає його можливість, 

спроможність, нахил до виконання певної діяль-

ності…» [9, с. 135]. 

Відповідно, фахова підготовка відображає 

особливості профілю, а предметна - загальні прин-

ципи, властиві діяльності спеціаліста в ході про-

фесійної підготовки. Виходячи з цього, майбутні 

учителі історії визначаються, як фахівці, що во-

лодіють методами, засобами своєї справи, а також, 

як професіонали, що володіють, крім того, цінно-

стями, ідеалами і, взагалі, цілісною професійною 

культурою. Фахова підготовка є цілеспрямованою, 

багатоступеневою системою способів дій вчителів, 

що досконало володіють інструментарієм, засо-

бами і продуктивними технологіями та системою 

вмінь вирішувати завдання своєї діяльності 

[10, с. 107]. 

Тобто, фахова підготовка майбутніх учителів 

визначає, перш за все, специфіку формування 

фахівця саме педагогічної спрямованості, що 

відрізняє її від фахової підготовки фахівців інших 

професій. Хоча, в той же час, вона увібрала в себе 

усі типові види підготовки майбутніх фахівців, що 

під час навчання у закладі вищої освіти, здобувають 

основні професійні функції. Таким чином, фахова 

підготовка детермінує професійно-педагогічну 

спрямованість усього освітнього процесу в педа-

гогічних університетах.  

Звертаючи увагу на національні цінності, як 

пріоритетні у розвитку сучасної освіти, дослідники 

Т. Алексєєнко, В. Аніщенко, Г. Балл, В. Кремень 

виділяють ряд умов фахової підготовки майбутніх 

учителів: цілі, що спираються на аксіологічний кон-

текст; зміст, що відбиває історичні й сучасні цін-

ності педагогічної дії; процес, який ґрунтується на 

аксіологічних складниках і підпорядкований логіці 

ціннісної сфери особистості; технології, як стимули 

оволодіння аксіологічним потенціалом змісту 

освіти; аксіологічні цінності, що характеризують 

життєву позицію майбутнього вчителя й реалізу-

ються в дії [11, с. 146–147]. 

Дослідниця О. Абдулліна у змісті педагогічної 

підготовки майбутніх учителів закладів вищої пе-

дагогічної освіти виділяє взаємозв’язок загального, 

особливого (додаткового з урахуванням специфіки 

факультету) та індивідуального (диференціація й 

індивідуалізація навчання) [2, с. 28]. Завдяки пер-

шому компонентові майбутні учителі отримують 

фундаментальні знання в галузі педагогіки в ході 

вивчення нормативних, обов’язкових педагогічних 

дисциплін про закономірності, принципів та ме-

тодів організації освітнього процесу тощо. Завдяки 

тим профільним дисциплінам, що вводяться додат-

ково на факультеті підготовки майбутніх учителів 

до фахової підготовки вносяться елементи творчо-

сті та відбувається підвищення її ефективності в 

рамках особливого компоненту. І найвищим 

щаблем стає самостійна індивідуалізована діяль-

ність майбутніх учителів в ході реалізації власних 

інтересів завядки диференціації та індивідуалізації 

навчання. 

Вслід за В. Ледньовим ми вважаємо, що на 

структуру теоретичної частини фахової освіти 

впливає ряд чинників: цілі фахової освіти; струк-

тура фахової діяльності (наукова, проектно-кон-

структорська, технологічна, управлінська, педа-

гогічна); структура об’єкта вивчення, що відповідає 

профілю фахової підготовки; способи інтеграції 

конкретно-посадової фахової діяльності 

[12, с. 174]. 

Таким чином, визначення компонентів си-

стеми фахової підготовки майбутніх учителів 

відбувається через підбір критеріїв та аналізу їх пе-

дагогічної діяльності. Безперечно, система включає 

кілька компонентів. До них, ми відносимо, напри-

клад: мотиви, мету, об’єкт, суб’єкт, функції, засоби 

й результат. Першочергово, доцільно, визначити 

рівень готовності майбутніх учителів до освітньої 

діяльності. Дослідниці Н. Іпполітова, Н. Стерхова 

виокремлюють три взаємопов’язані компоненти: 

особистісний, когнітивний і праксіологічний, 

визначаючи ціннісні орієнтації майбутнього педа-

гога, теоретичну й практичну готовність до педа-

гогічної діяльності [13, с. 313]. До першого компо-
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ненту входить рівень внутрішньої готовності май-

бутніх учителів до освітньої діяльності, а решта 

компонентів є комплексними. За умови розвитку 

фахової мотивації майбутніх учителів виникають 

«потужні, але адекватні мотиви професійних досяг-

нень і професійної самореалізації» [14, с. 71], що 

сприяють ефективності фахової підготовки май-

бутніх учителів. Серед складових мотивів прийнято 

виділяти зовнішні та внутрішні. Перші ґрунтуються 

на потребі в спілкуванні з учнями та залежать від 

змісту педагогічної діяльності. Зовнішня мотивація 

більше залежить від соціального престижу професії 

учителя тощо. Фахову підготовку майбутніх учи-

телів Ж. Карташова розглядає, як систему, що «ха-

рактеризується взаємозв’язком та взаємодією 

структурних та функціональних компонентів, су-

купність яких визначає її особливості та 

своєрідність, що забезпечує формування особи-

стості студента відповідно до поставленої мети – 

вийти на якісно новий рівень підготовленості сту-

дентів до професійної діяльності» [15]. 

Ми вважаємо, що одну з найважливіших ролей 

у процесі фахової підготовки майбутніх учителів 

відіграє особистісний аспект, що забезпечує фор-

мування морально-психологічної готовності май-

бутніх учителів до самостійної професійно-педа-

гогічної діяльності. Це відбуваєтся за наявності 

наступних характеристик: постійного наполегли-

вого прагнення поліпшити власну професійно-пе-

дагогічну діяльність та пошук нових цілей з відчут-

тям радості від досягнутих успіхів і відсутністю не-

здорової конкуренції.  

Обов’язково мотивація фахової підготовки 

майбутніх учителів має поєднуватись із метою. 

Вона завжди віддалена, але конкретизується в зав-

даннях сьогодення з можливим прогнозуванням по-

дальшого удосконалення, зокрема, освітнього про-

цесу. При чому, завдання конкретизують мету та 

роблять її практичною та спільною і для педагога, і 

для майбутніх учителів. На думку В. Крижко, у про-

цесі фахової підготовки саме викладач визначає 

формулює завдання для того, щоб майбутні вчителі 

прийняли їх і стали активними співучасниками в 

спільній діяльності їх досягнення [16, с. 31–34]. 

Спільна діяльність майбутніх учителів та викла-

дачів у процесі фахової підготовки має включати 

єдність цілей, функцій, змістових і структурних 

елементів навчальних дисциплін через системати-

зацію знань зі споріднених предметів фахового 

циклу, що пepeдбaчaє їх об’єднання у цілісність 

[15; 17]. 

Саме від правильного прогнозування освітньої 

діяльності майбутніх учителів залежить їх уміння 

застосовувати інноваційні досягнення і сучасні ме-

тоди у педагогічній науці та практиці, що мають не-

ухильну тенденцію до вдосконалення. 

Опираючись на спільну мету фахової підго-

товки для майбутніх учителів та викладача, в 

освітньому процесі майбутні вчителі постають вод-

ночас і об’єктом, і суб’єктом. Тобто, не лише пасив-

ними учасниками, але й ініціаторами та організато-

рами процесу власної фахової підготовки, що зале-

жить від рівнів особистісного аспекту та 

вмотивованості, про що ми говорили вище. Головне 

завдання викладача за таких умов, спрямовування 

дій майбутніх учителів на зростання мотивації, ро-

звитку готовності до упровадження інновацій, що 

реалізовується формуванням професійної компе-

тентності майбутніх учителів. Саме завдяки ро-

зробці теоретичних і методичних основ підготовки 

майбутніх учителів до впровадження інноваційних 

технологій навчання відбувається суттєве 

поліпшення фахової підготовки майбутніх учителів 

з посиленням її прогностичної спрямованості [18]. 

Дослідники [19, с. 10–11] звертають увагу на 

те, що результат фахової підготовки віддалений у 

часі й може бути невизначеним. Але його наявність, 

на нашу думку, є обов’язковим, бо через мету, зав-

дання уособлює конкретний результат фахової 

підготовки. Але залежить, перш за все, від діяль-

ності самих майбутніх учителів та інших чинників.  

В цьому плані, важливе значення має педа-

гогічна рефлексія, як елемент фахової підготовки 

майбутніх учителів. Термін, що вживається у складі 

різних галузей науки, зокрема в психології, філо-

софії, педагогіці, має, на наш погляд, психологічну 

першооснову. Адже, в основі цього механізму ле-

жить рефлексія переживань, їх координація з 

індивідуально категоріальною системою значень, 

яка надає можливість співвідносити переживання зі 

смисловими новоутворюваннями особистості й 

трансформувати з них особистісні смисли [20, с. 

78]. 

Загалом, поняття означає процес самопізнання 

суб’єктом своїх внутрішніх психічних станів й осо-

бистісних якостей. Із позицій соціальної психології 

сутність рефлексії полягає в тому, як людину 

оцінюють і сприймають інші, тобто здатність відоб-

раження позиції іншого на його думку. Ми вслід за 

І. Зимньою, педагогічну рефлексію уоособлюємо з 

професійною самосвідомістю майбутнього вчителя 

як суб’єкта педагогічної діяльності, соціально 

відповідального за виховання й навчання [21, c. 57]. 

На думку О. Мирошник - це система процесів, які 

забезпечують аналіз цілей, завдань, способів, 

прийомів і предметного змісту самої педагогічної 

діяльності, викликають трансформацію осо-

бистісного ставлення до себе й інших учасників пе-

дагогічної взаємодії [22, с. 55]. Л. Мітіна педагогіч-

ною рефлексією називає професійно значущу вла-

стивість особистості, яка входить до групи 

рефлексивно-перцептивних здібностей учителя 

[23, c. 8].  

Тобто, в ході педагогічної рефлексії майбутніх 

учителів відбувається вирішення професійно-педа-

гогічних завдань, аналіз педагогічних ситуацій з 

власним самопроектуванням на реальний педа-

гогічний процес, що у формі досвіду найефек-

тивніше сприяє формування професійної компе-

тентності майбутніх учителів. Адже, у процесі 

фахової підготовки майбуніх учителів рефлексія 

стає «процесом вирішення навчальних завдань про-

фесійного спрямування», що в поєднанні з педа-

гогчною практикою майбуніх учителів стає при-

родним діяльнісним та рефлексивним середовищем 
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[24, с. 99]. Також відбувається взаємне відобра-

ження та взаємна оцінка учасників педагогічного 

процесу на основі відображення викладачем свого 

внутрішнього світу й стану розвитку майбутніх 

учителів. 

Рефлексія є невід’ємною властивістю практич-

ного мислення майбутніх учителів, яка виявляється 

в застосуванні теоретичних знань у певній педа-

гогічній ситуації і вимагає відповідних педа-

гогічних дій у процесі фахової підготовки май-

бутніх учителів. Ураховуючи можливості, набуті 

професійно значущі якості майбутніми вчителями 

у процесі фахової підготовки, а також відповідно до 

вимог суспільства, суб’єкти завдяки механізмам ре-

флексії будують власну лінію поведінки й перетво-

рюють навколишню дійсність в умовах розвитку 

вищої педагогічної освіти. 

Отже, звертаємо увагу на необхідність упро-

вадження до процесу фахової підготовки майбутніх 

учителів, інноваційних, зокрема, мультимедійних, 

технологій, у поєднанні з їх готовністю до вико-

нання професійної діяльності в умовах постійних 

змін у залежності від сучасних потреб і вимог. 

Відповідно, дане дослідження має перспективи 

свого розвитку, бо постійний розвиток та удоскона-

лення мультимедійних технологій сприяє до-

слідженню аспекту застосування мультимедійних 

навчальних засобів у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів історії.  
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