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ACTIVITIES OF THE UKRAINIAN NATIONAL BRANCH OF THE INTERNATIONAL 

WATERCOLOR SOCIALITY HEADED BY GALYNA OTCHYCH 

 

Abstract.  

The art and exhibition activities of modern representatives of the Ukrainian Watercolor School, in particular 

participants of the national Ukrainian branch of the International Watercolor Socielity, hereinafter IWS, were 

investigated. 

It was concluded that the perception of watercolor heritage' traditions of the National School of Watercolor, 

combined with integration of the latest influences and innovative approaches, creates a sustainable artistic plat-

form for the development and display of works of modern masters of dualists waterсolour technique. The prereq-

uisite for the creation of a shared vision, that are major external factor of influence, had become a creation of IWS 

Globe (2012, headed by A. Dogan) and, in particular, IWS Ukraine (2014, headed by L. Yashchun) which is a 

significant part of the global network of watercolor socielity. 

An attempt was made to define the specificity of online and offline exhibition activities of watercolorists of 

Ukrainian and foreign art schools. Events, symposiums, exhibitions, lectures, plenaries, master-classes, and all 

kinds of art projects starting at the initiative of the large-scale society IWS Globe, through integration in the field 

of general cultural processes has been establishing, and sometimes defining the boundaries of watercolor art in 

terms of transforming of modern realities. 

It has been stated that the Socielity promotes the popularization and development of international cooperation 

and networking, provides cultural and artistic support, and fosters a partnership of artists. At the same time, IWS 

leaders emphasize maximum tolerance of qualifications, age, religious, political, ethnic, or creative affiliation of 

participants in the modern space of visual culture. 

With the help of catalog materials, the activity of artists in the international field of watercolors is tracked. 

The geography of artists' exhibition activity is traced. 

Анотація. 

Досліджено мистецьку та виставкову діяльність сучасних представників Української школи аква-

релі, зокрема учасників національного українського відділення міжнародного товариства International Wa-

tercolor Sociality (далі IWS). 

Проаналізовано, що сприйняття традицій акварельного доробку національної школи акварелі в поєд-

нанні з інтеграцією новітніх впливів і новаторських підходів формує стійку мистецьку платформу для 

розвитку та демонстрування творів сучасних майстрів дуалістичної водяної техніки. Світоглядною пе-

редумовою, що виступає масштабним зовнішнім фактором впливу стало створення міжнародного то-

вариства IWS Globe (2012 р., керівник А. Доган) та, зокрема, IWS Ukraine (2014 р., керівник Л. Ящун), що 

є вагомою складовою глобальної мережі товариства акварелістів. 

Здійснено спробу окреслити специфіку діяльності та виставкової активності аквамистців, що є 

вихідцями з мистецького середовища в Україні та за її межами, в онлайн- та офлайн-форматах. Акції, 

симпозіуми, виставки, лекторії, пленери, майстер-класи, загалом мистецькі проєкти, що стартують з 

ініціативи великомасштабного товариства IWS Globe, через інтеграцію в поле загальнокультурних про-

цесів встановлюють, а часом і визначають межі акварельного мистецтва в плані трансформацій су-

часних реалій. 

Окреслено, що згадане товариство сприяє популяризації та розбудові інтернаціонального співробіт-

ництва та налагодженню зв’язків, надає культурно-мистецьку підтримку та сприяє розвитку партнер-

ства мистців. Водночас керівники IWS ставлять акцент на максимальну толерантність щодо 

кваліфікації, віку, релігійної, політичної, етнічної чи творчої приналежності учасників у сучасному про-

сторі візуальної культури. 

https://orcid.org/0000-0002-4623-6444
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-17104-4-13
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За допомогою каталожних матеріалів відстежено активізацію мистців у міжнародній царині аква-

релей. Прослідковано географічну виставкову активність мистців. 

 

Ключові слова: акварельна техніка, художники-акварелісти, міжнародне товариство International 

Watercolor Sociality (IWS), керівник національного відділення міжнародного товариства IWS — художниця 

Галини Отчич, виставкова діяльність, мистецькі проєкти. 

Keywords: watercolor technique, watercolor artists, International Watercolor Sociality (IWS), Head of the 

National Branch of the International Socielity IWS - Galyna Otchych, exhibition activity, art projects. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими чи практи-

чними завданнями. Задекларована тема статті зу-

мовлена веденням дисертаційного дослідження на 

тему «Акварель у системі образотворчого мистец-

тва Львова другої половини ХХ — на початку ХХІ 

ст.: типологія, функціональне поле, художньо-есте-

тичні особливості». Вивчення візуального ряду тво-

рчості художників дозволяє розкрити освітянські 

настрої, художній поступ та фахову сучасну виста-

вкову активність мистців у межах міжнародної не-

комерційної спільноти IWS, яка функціонує в Ук-

раїні. Товариство акварелістів, що охоплює понад 

100 країн-учасників, визначило головною метою 

підтримку і розвиток мистецтва акварелі як одного 

з видів живопису. Також мовою акварелі IWS 

об’єднує представників різних країн світу. Органі-

затори спільноти залучають до мистецько-культур-

ної комунікації професійних художників, художни-

ків-аматорів і шанувальників акварельної техніки. 

Злагоджена система взаємовідносин сприяє лег-

кому обміну ідеями, знаннями, відкриттями, досяг-

неннями та новітніми образотворчими експеримен-

тами через організацію масштабних заходів, зок-

рема конкурсів, вернісажів, семінарів, практикумів 

тощо. 

Дослідження простежує та констатує сучасну 

активність представників мистецької платформи 

України у процесі відродження та поступу акваре-

льних традицій національної школи. Активно вико-

ристовуючи соціальні медіа та інтернет-простір, ар-

куші мистців-акварелістів з України є відкритими 

до вивчення та огляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за-

свідчує практичну відсутність спеціальних ґрунто-

вих наукових публікацій, що присвячені винятково 

вивченню обраної тематики. Дослідники доволі по-

біжно звертаються до вивчення питання дуалістич-

ної техніки. Акварель переважно розглядається в 

контексті мистецтва графіки або живопису загалом, 

без виявлення образно-виражальних ознак. Однак 

певну хронологію мистецького поступу та загальне 

теоретико-емпіричне підґрунтя можна прослідку-

вати в матеріалах лекторіїв, симпозіумів, майстер-

класів і на виставках. 

Хронологію мистецьких заходів вдалося відт-

ворити завдяки широким можливостям платформи 

інтернет-ресурсів [1‒3; 12; 18]. 

Візуальний ряд добре прослідковувати в аль-

бомах-каталогах, що додаються до різноманітних 

мистецьких проєктів. Фотоматеріал з них демонст-

рує багатогранність і широкий спектр властивостей 

водяної техніки та вагомий доробок художників-ак-

варелістів [14; 15; 19‒28]. 

Група авторів, серед яких згадаємо Є. Шим-

чука, О. Голубця, Р. Яціва, Г. Вишеславського, Б. 

Шумиловича, В. Костирка, у виданні «Львів: мис-

тецька мапа України. Живопис. Графіка. Скульп-

тура» [11] здійснили історико-мистецтвознавчий 

пошук кількох поколінь мистців, що представляють 

класичну історію вітчизняного мистецтва та тво-

рять сьогодні. Згадане видання є частиною серії 

альбомів і артзаходів Музею сучасного образотво-

рчого мистецтва України  

Біографічні відомості та творчі спрямування 

вибраних учасників IWS подано у праці В. Болгова 

«Золотий фонд нації: Дослідження. Творчість. Про-

фесійність» [8], що є продовженням серії видань 

«Україна. Європа. Світ». Такими проєктами Укра-

їнська конфедерація журналістів висвітлює акти-

вну діяльність сучасників і національну відкритість 

в напрямі інтеграції України до Європейського 

співтовариства.  

Дослідник О. Голубець у своїх виданнях «Ми-

стецтво ХХ століття: український шлях» [4] і «Су-

часне малярство Львова» [5] здійснює аналітичний 

огляд артподій у контексті специфіки надбання 

львівського осередку та розвитку Всеукраїнського 

мистецтва від другої половини ХХ — до початку 

ХХІ ст. 

Вивчити передумови в поступі сучасного 

стану акварельного мистецтва можна завдяки праці 

Р. Яціва «Львівська графіка 1945-1990 років: тради-

ції та новаторство» [16]. Також автор присвячує 

окреме видання вивченню українського мистецтва 

в сучасних реаліях — маємо на увазі збірник статей 

«Українське мистецтво ХХ століття. Ідеї. Явища. 

Персоналії» [17]. 

Довідкову інформацію про стан сучасного ви-

ставкового життя та про широкий спектр мистець-

ких проєктів частково висвітлено в каталозі до біє-

нале Друга «Всеукраїнська та міжнародна виста-

вка: море акварелі», що відбулася 2018 р. [13]. 

Серед наукових розвідок варто згадати статті 

О. Зінчук «Сучасна львівська школа акварелі: во-

дяна техніка в аркушах Галини Отчич» [7] та «Ак-

варелі Мечислава Камільовича Малавського: твор-

чий підхід і естетичні концепти», у яких узагаль-

нено активну діяльність українського 

національного відділення IWS та проаналізовано 

творчість окремих його учасників [6]. 

Автор дослідження доповнила зібраний мате-

ріал аудіоінтерв’ю, яке було відібране у керівника 

українського національного відділення IWS Г. От-

чич [9], а також у активного учасника IWS — худо-

жника М. Малавського [10].  
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Актуальність обраної теми. Визначена у 

статті тема сьогодні є актуальною, адже помітна те-

нденція до різкого збільшення мистецьких подій, 

зростає кількість виставкових заходів, з’являються 

нові формати практикумів, що потребує комплекс-

ного підходу у вивченні їх становлення.  

Мета статті ― популяризувати твори мистців 

в Україні та світі, виявити світоглядні та часово-

просторові витоки сучасних акварельних аркушів 

учасників українського національного відділення 

IWS. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Українські представники мистецького товариства 

IWS, що об’єднані водяною технікою, дедалі акти-

вніше представляють свої напрацювання та творчі 

здобутки. Група українських художників різниться 

у мистецьких пошуках і засобах виразності. «У тво-

рах часто спостерігаємо складний до виконання ре-

алізм, гіперреалізм і навіть фотореалізм, і в цих пра-

цях прочитуємо академічно поставлену руку ми-

тця» [7, с. 50]. 

Техніка водяних фарб ― досконала та складна 

у виконанні, її історія одна із найдавніших у світі 

мистецтва. Відомі згадки, що акварель у найпрості-

шій своїй формі ― суміш перетертої землі з корич-

невим забарвленням у поєднанні з яєчним білком 

― застосовували ще близько чотирьох тисяч років 

тому в Давньому Єгипті. Уже пізніше, у далекому 

ІІ столітті нашої ери, наближені за вмістом матері-

али застосовували при розписах на шовку та рисо-

вому папері в Китаї. Цей досвід став початком роз-

витку живопису водяними фарбами. Згодом карто-

графи, майстри мініатюри та писарі широко 

застосовували фарби рослинного та тваринного по-

ходження [14, с. 110-113]. 

У Європі акварельна техніка вважалася допо-

міжною. Відоме її застосування значно пізніше ― 

після ХІІ століття. Художній світ звернув увагу на 

акварель завдяки численним і майстерно викона-

ним роботам А. Дюрера. Акварель широко викори-

стовували мандрівники та ботаніки. Збереглись ак-

варельні ілюстрації ботаніки руки італійського май-

стра Ж. Кібо (ХVІ). А в другій половині ХVІІІ 

століття, коли в європейському мистецькому прос-

торі панували настрої романтизму, мистці викорис-

товували акварель, щоби досягти легкості та вира-

зити емоційність. До прикладу, згадаємо твір «Вид 

на Догану і Сан-Джорджо Маджоре» авторства од-

ного з перших аквамистців, англійця У. Тернера 

[14, с. 110-113]. Попри явні переваги техніки, аква-

рель складно зберігати, пігменти часто виявлялися 

нестійкими, а паперова основа не є стабільною. Та 

все ж водяна техніка вилилась у самостійний вид 

мистецтва, а завдяки пошукам англійських майст-

рів були виокремлені основні принципи європейсь-

ких акварельних традицій. 

Аркуші художників українського походження 

― І. Рєпіна, Т. Шевченка, О. Кульчицької ― допо-

внюють низку відомих у світовій практиці акваре-

льних творів і є своєрідним початком національної 

школи водяної техніки. Традицію школи продов-

жили М. Жук, М. Божій, Т. Яблонська, В. Поніка-

ров, М. Токар, П. Чакир, Л. Призант та інші. 

Мистецтво акварелі багатогранне, тому в арку-

шах часто зустрічається «…поєднання відомих 

прийомів техніки «резерважу», «a la prima» на мок-

рому і на сухому, лесування (багатошаровий спосіб 

нанесення фарби). Художники вдаються до прийо-

мів із сіллю, гнуть папір перед нанесенням фарби, 

використовують попередні воскові прописи, сухий 

пензель, набризки відтиснутим пензлем у заверша-

льному етапі творення аркушів. На другий план ві-

дходять абстрактні акварелі, що позбавлені сюже-

тно-наочного змісту, проте доволі цікаві у вико-

нанні» [7, с. 50]. 

Справді, сьогодні в техніці акварелі успішно 

працюють багато художників у всьому світі. Порт-

рети, міські пейзажі та краєвиди природи, точні за-

мальовки та абстрактні фантазії ― все це допомагає 

зобразити саме акварель. Деякі роботи просто вра-

жають своїм реалізмом. «Де б не застосовувалась 

ця техніка, незмінним залишається одне ― ніж-

ність, відчуття легкості та свіжості кольору. За що 

її люблять у всьому світі. Саме ця любов сьогодні 

об’єднує мистців у цілі регіональні, міжнародні то-

вариства акварелі та надихає до організації міжна-

родних виставок та бієнале. В Україні акварельна 

спільнота також рухається в ногу з часом та до-

стойно представляє країну на міжнародній творчій 

арені…» [14, с. 110-113]. 

Галина Отчич ― керівник національного укра-

їнського відділення міжнародного товариства IWS, 

яскрава представниця львівської школи акварелі, 

що «своєю діяльність пропагує серйозне ставлення 

до живописної техніки акварелі, зокрема як до фі-

лософської категорії» [7, с. 50-51]. У своїх творах Г. 

Отчич для створення додаткових ефектів у «аква-

аркушах у процесі написання … застосовує методи, 

властиві китайським майстрам: нахиляючи твір під 

різними кутами до утворення непрогнозованих не-

рукотворних плям» [7, с. 50-51]. Загалом, для 

«львівської школи акварелі характерні доволі шля-

хетна колористична гама та інтелігентно-витончене 

звучання. Вільні у творчому виборі художники ви-

словлюються емоційно, колористичні вирішення 

тяжіють до вишуканих теплих спектральних кольо-

рів» [7, с. 50-51]. 

Виставкова активність у реаліях сучасного ми-

стецького життя України засвідчує велику кількі-

стю стилів, напрямів і течій. Завдяки цьому мистці 

мають змогу відкривати свій потенціал у широкому 

діапазоні жанрів і тематичних векторів. У калейдо-

скопі проєктів і виставкових подій, зокрема, які ві-

дбуваються у містах України та організовані Наці-

ональною спілкою художників України, чітко про-

гресує українська акварель, що репрезентує значні 

здобутки аквамистців [13, с. 6]. 

Протягом п’яти крайніх років гучно прово-

диться всеукраїнський проєкт «Море акварелі». З 

2020 р. проєкт став міжнародним завдяки співпраці 

з учасниками IWS, він наслідує формат бієнале, і є 

«широкомасштабною культурно-мистецькою по-

дією, імпрезою, в якій беруть участь…» понад 300 

учасників з 30-ти країн світу. До прикладу, у біє-

нале 2020 р. були представлені «… різнопланові те-

нденції як української, так і світової акварелі в усіх 
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її різновидах, техніках, жанрах, створюючи тим са-

мим неповторну картину творчих здобутків пред-

ставників різних поколінь, різних національних 

шкіл» [13, с. 6]. Проєкт об’єднує мистців через лю-

бов до техніки, схильність до експерименту та ве-

дення пошуку. У таких різнопланових роботах від-

слідковуються класичні традиції, нові тенденції, 

синтез із мистецтвом інших культур. Багатогранні 

сюжети зачіпають питання філософії буття, про-

блеми пошуку людини у світі та краси життя у віч-

ному прагненні «…до гармонії з природою» [13, с. 

6]. 

Як слушно відзначає О. Голубець, «у середині 

1990-х рр. настав апогей проникнення у світове ми-

стецтво інтермедіальних засобів виразу, його акти-

вного виходу за межі реальності ― у віртуальний 

світ…» [5, с. 8]. 

Учасники українського відділення IWS виріз-

няються очевидною активністю від початку існу-

вання об’єднання. За перші роки своєї діяльності 

національної філії її члени брали участь у міжнаро-

дних заходах, які організовували представники ін-

ших країн: Туреччина, Індія, Албанія, Болгарія, 

Бангладеш, Словаччина. Уже 2016 р. в Києві відбу-

вся перший фестиваль на території України, який 

відвідало близько 20-ти закордонних акварелістів, а 

загалом учасників було понад 60. Ваги цьому за-

ходу надав також той факт, що подію відвідали ві-

домі акварелісти І. Мосійчук (Молдова) та С. Лисий 

(Литва), а також засновник IWS ― А. Доган (Ка-

нада). 2017 року у Львові успішно пройшов міжна-

родний акварельний симпозіум, а 2018 р. тут запо-

чаткували проведення міжнародного акварельного 

лекторіуму. Перший лекторіум відбувся у січні 

2018 р. та в лютому 2019 р. Повертаючись до 2018 

р., варто згадати масштабний фестиваль «Наш не-

ймовірний Світ», який було організовано у Харкові. 

Згодом, у серпні того самого року, українська група 

в кількості 30-ти учасників взяла участь у Першому 

міжнародному фестивалі акварелі в Чеській респу-

бліці. 16 представників української школи акварелі 

було запрошено для проведення спільної демонст-

рації майстерності з акварелі. Таку почесну нагоду 

для українців надала лідер IWS Чеської республіки 

О. Брикса, що є українкою за походженням. Того 

самого 2018 р. лідер українського IWS Г. Отчич 

отримала запрошення до участі у трьох грандіозних 

виставках у Китаї (Шанхай). Робота «Яблука» 

(2018 р.) Г. Отчич опинилась серед 30-ти кращих 

творів представників IWS з різних куточків світу. 

Аркуш акварелістки «Бузок» (2016 р.) було відіб-

рано до фондів Шанхайського музею сучасного ми-

стецтва. 

Вагомим за своїми масштабами в акварель-

ному світі є фестиваль акварелі, що відбувається у 

м. Фабріано (Італія). Кількість учасників зазвичай 

налічує понад 2000 художників з різних країн. Ук-

раїнські акварелісти брали участь у фестивалі що-

річно, починаючи від 2016 р. і до 2019 р. Упродовж 

кількох днів відбуваються майстер-класи, що де-

монструють високу техніку акварелістів зі світо-

вими іменами, яких запрошують з Японії, Китаю, 

Туреччини, Албанії, Америки, Канади та країн Єв-

ропи. Ця подія завжди супроводжується неймовір-

ною програмою з виставками, дискусіями, демонс-

траціями та ярмарком спеціалізованих матеріалів 

для акварелі.  

Упродовж 2019 р., 2020 р. і першої половини 

2021 р. можемо спостерігати ще більшу активність 

серед представників українського об’єднання аква-

релістів. Учасники репрезентують акварельні ар-

куші на виставках, фестивалях і конкурсах, які про-

водять організатори багатьох країн мережі IWS 

Globe Art Network. 

2019 року члени IWS від України взяли участь 

у таких закордонних заходах: «The І International 

Watercolor Festival MYANMAR 2019», «The І 

International Watercolor Exhibition Great Again 

Bucharest Romania», «The ІІІ International Watercolor 

Biennale, IWS Vietnam», «The І International 

Exhibition and festival of Watercolor «Природа, ене-

ргія, красота», Helsinki, Finland», «Calling 

Watercolor Artisis All Over The World For Watercolor 

painting Competition, Indonesia, Bali», «International 

Watercolor Festival Step by Step», «Watercolor Art 

Zurich, Switzerland 2019», «TIRANA 

INTERNATIONAL WATERCOLOR BIENNALE 

2019», «The І International Watermedia Festival Saunt 

Africa «Colors of the Rainbow nation» Natio, IWS 

South Africa», «International triennial Watercolor 

Varna Bulgaria», «The ІІ International Biennial OF 

WATERCOLOR, KIPUS-BOLIVIA, Lighys of the 

World», «Watercolor International Contest Tialoc 

2019, Mexico», «The І Olympiart 2019 India, Indira 

Gandhi national Centre of Arts». 

Згадаємо, що у жовтні 2019 р. українські аква-

мистці взяли участь у міжнародному онлайн-конку-

рсі «Landscape, Malaysia». 

2019 рік став плідним у плані мистецьких захо-

дів і на теренах України. Серед подій вкажемо 

«Watercolor art without borders «The II International 

Art Lectorium will be held in addition to the project 

«Watercolor Week Workshop 2019 Lviv Ukraine» 

(Другий міжнародний акварельний лекторіум, 

Львів), Міжнародна виставка акварелей «Акваре-

льні монологи» в межах проєкту «НАШ ЛУКАШ» 

(Львів, Київ), Міжнародна виставка акварельного 

живопису «ДНІ ПРО» (Черкаси). 

Згаданий раніше Другий міжнародний акваре-

льний лекторіум відбувався у Львові в артпросторі 

«Власна стріха» за сприяння Львівського товарис-

тва шанувальників мистецтва. Проєкт включав у 

себе виставку відомих українських акварелістів і 

майстрів з-за кордону.  

2019 року в м. Ґданськ (Польща) відбулося ві-

дкриття міжнародної акварельної виставки 

«Watercolor 5ART» п’яти авторів ― М. Малавсь-

кий, Г. Отчич, О. Жеребецька, В. Малавський, Ю. 

Кочетова. 

Представники мистецького об’єднання IWS 

взяли участь у проєкті «Золотий фонд нації». Від-

так, у праці «Дослідження. Творчість, Професій-

ність» [8] представлено 21-го учасника з Українсь-

кої філії International Watercolor Society Ukraine. 
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Традицію, що полягає у виставковій реалізації, 

українські мистці підтримали і у складних з 

об’єктивних причин 2020 ― 2021 рр., взявши уч-

асть у «The ІІІ International Watercolor Biennale, 

Pakistan», «The І International Watercolor Biennale of 

watercolor art in Poland», «Your identity through 

watercolor 2020 IWS Palac Lucja», «The І Annual 

Women in Watercolor International (on lain), «The І 

International Watercolor Festival Caspian Waves» 

(Азербайджан, Баку), «Всеукраїнська виставка ак-

варелі «Львівська школа акварелі». Львів», «ІІ Все-

українська виставка акварельного живопису «По-

дих акварелі». Бориспіль», «Виставка ботанічного 

мистецтва, Національний науково-природничий 

музей НАН України, Київ», «Акварель. Вуличками 

міста. Чернівці», «Exposition Internationale 

D`Aquarelle Albi France», «The International Festival 

― III All-Ukrainian and International Watercolor 

Exhibition ― Biennial, Odesa», «International Art 

Project ART AXIS «The Way to Yourself ― Ukraine, 

Lviv».  

Творче життя акварелістів на початку 2021 р. 

розпочалося з «Виставки творчих робіт, Львівське 

товариство шанувальників мистецтва. Львів», зго-

дом відбулась «Міжнародна онлайн-виставка аква-

рельної еліти «Все нове», яку організували учас-

ники Гонконзького філіалу IWS. Зазначимо також 

такі проєкти, в яких були помічені українські мис-

тці: «Indonesia International Watercolor Online Com-

petition and Exhibition», «Online Art Juried Exhibi-

tion, Brushstrokes of Harmony, California, USA», «In-

ternational Watercolor Biennale 2021 «Still Life». 

Tirana, Albania», «The І International Watercolor 

Online Juried Contest «Through The Water», Argen-

tina», «International Contemporary Watercolor Invited 

Online Art Exhibition, Маlаzіа», «International Young 

Artist Watercolor, Маlаzіа», «International Pyrenees 

Watercolor Contest & Exhibition, France», «І 

Міжнародна та ІІІ Всеукраїнська виставка 

акварельного живопису «Подих акварелі» 

(Бориспіль), «The І Singapore IWS International Wa-

tercolor Exhibition «The Jorney of Regovery», «The 

VII Lushan International Watercolor Art Festival, 

Сhіnа». 

Велика кількість акварелістів з України до-

стойно представляють мистецтво водяної техніки 

на міжнародному просторі, часто є лауреатами та 

призерами акцій. Серед активних учасників IWS 

Україна виокремимо О. Бобришева, І. Юрченка, С. 

Янушкову, А. Ковалика, О. Колотову, Н. Ільніцьку, 

Н. Журавльову, О. Вечур, О. Сотнікову, Н. Кудряв-

цеву, Н. Куліковську, С. Карпюк, А. Колоколову, 

М. Кісільова, В. Романчук, О. Гуменюк, О. Фабри-

чнікова, Л. Степанян, Т. Павлик, О. Долгош, В. Бі-

лоус. Окремо варто згадати групу львівських пред-

ставників акварельного мистецтва, адже вони тісно 

співпрацюють, вирізняються активністю та готов-

ністю до взаємодопомоги: Г. Отчич, І. Юрченко, М. 

Малавський, В. Стасенко, Г. Кучабська, М. Янко, 

О. Жеребецька, Р. Опалинський, С. Іванов, П. Ста-

рух, В. Сколоздра, В. Жмак. Серед представників 

молодої ґенерації акварелі вкажемо Н. Кучабську, 

М. Томин, М. Лянце, А. Білан, О. Іванишин. Особ-

ливим є те, що акварель, яку представляють львів-

ські мистці, відзначається різноманітністю техніки 

виконання: застосування різних прийомів, колори-

тністю та широким вибором тематики. Важливим є 

також те, що практично впродовж чотирьох років 

наші художники використовують та популяризу-

ють фарби та матеріали українського виробника 

ROSA Ukrainian Manufacturer of Fine Art Materials. 

Активна діяльність львівської групи аквамист-

ців зумовила те, що саме львів’янка очолює україн-

ських творців акварелі. Галина Отчич, завдяки на-

полегливій та прогресивній творчій, організаторсь-

кій та просвітницькій діяльності, 2019 р. вступила 

до Мондіальської мистецької академії (Франція) та 

є Уповноваженим представником з акварельного 

мистецтва від України. 

Висновки. Отже, акварель як окрема техніка 

живопису переживає активний спалах активності в 

мистецькому вимірі. Підтвердженням цього є чис-

ленні мистецькі акції: майстер-класи, симпозіуми, 

бієнале, трієнале. 

Сучасні можливості проведення таких заходів 

розширенні завдяки існуванню інтернет-простору, 

що дає змогу проводити мистецькі дійства в фор-

маті онлайн та офлайн, що є особливо актуальним 

у сучасних реаліях. Інтернет простір дає змогу 

оглядати та вивчати твори мистців з різних кутків 

світу. 

Прикладом та орієнтиром у межах української 

філії міжнародного об’єднання IWS заслужено є 

Галина Отчич. Твори художниці були представлені 

на більшості із згаданих заходів. Мисткиня впев-

нено демонструє філігранне володіння технікою, 

осмислено підходить до процесу творення. За аква-

рельними аркушами різних років простежується 

художній поступ і вироблення авторського стилю 

письма. Тому саме Г. Отчич очолює групу україн-

ських мистців, яких вона заохочує, скеровує та під-

тримує. Її відкритість до експериментів, розроб-

лення авторських методів, зокрема поєднання аква-

рельного мистецтва з монотипією, викликають 

масове зацікавлення у представників різних філій 

IWS. Галина Отчич часто є лауреатом і призером, а 

також запрошеним гостем і членом журі на мисте-

цьких подіях у різних кутках світу. За час голову-

вання, як почесний гість, художниця з авторськими 

майстер-класами відвідала офіційні відкриття захо-

дів, що були проведені в офлайн- (Польща, Чехія, 

Китай) та онлайн-форматах (Китай, В’єтнам, Сінга-

пур, Малайзія, Франція). 

Акварельні аркуші, згадані в дослідженні, ча-

сто демонструються на міжнародному мистець-

кому подіумі. Тому маємо підстави стверджувати, 

що українські акварелісти достойно займають важ-

ливу нішу в сучасному мистецтві акварелі, а їхні 

експерименти та творчі пошуки відповідають світо-

вій динаміці творення. 

Перспективи подальших наукових розвідок 

полягають у скрупульозному та детальному ви-

вченні та дослідженні еволюції української націо-

нальної школи акварелі, аналізі обраних концепцій 
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та пластичної виразності, вивченні видозмін і сим-

біозу технічних прийомів мистців. Пильної уваги та 

підтримки наукової та мистецької спільноти потре-

бують представники молодого покоління. 
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Рис. 11. Г. Отчич (Львів). «Autumn poem» 

70х50, 2019 р. Папір, акварель. 

 
Рис. 12. С. Янишкова (Дніпро). «Dried 

apples» 70х50, 2019 р. Папір, акварель. 

 
Рис. 13. Т. Міхова (Одеса). «L'aube dans les 

montagnes» 28х38, 2019 р. Папір, акварель. 

 
Рис. 14. І. Юрченко (Львів). «Натюрморт» 38х56, 

2018 р. Папір, акварель. 



«Colloquium-journal» #17(104), 2021 / ART 13 

 
Рис. 15. Тетяна Павлик (Івано-Франківськ). «Лі-
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ взаимосвязи самооценки подростка с копинг-страте-

гиями. Дано определение понятию «копинга», рассмотрены характерные черты подросткового возраста 

и особенности формирования самооценки. Была выявлена четкая взаимосвязь самооценки с копинг-стра-

тегиями.  

Abstract  
The article presents a theoretical analysis of the relationship between self-esteem and coping strategies. The 

definition of the concept of "coping" is given, the characteristic features of adolescence and the peculiarities of 

the formation of self-esteem are considered. There was a clear relationship between self-esteem and coping strat-

egies. 
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В настоящее время человечество живет в усло-

виях крайней неопределенности, которая препод-

носит различные стрессовые ситуации, также при-

водит к проблемам ориентировки подростка в окру-

жающей его социальной действительности, а также 

невозможности осуществления точного прогноза 

своего будущего. 

Несмотря на постоянно изменяющиеся жиз-

ненные условия вокруг подростка, необходимо по-

нимать, что из любой трудной ситуации он выйдет 

по-разному, особенно важно то, какой путь выберет 

подросток, выходя из той или иной ситуации. На 

этот счет, в психологической литературе в 1962 

году впервые появился термин “копинг-стратегии”, 

в работах Л. Мэрфи, который он использовал в ис-

следованиях преодоления возрастного кризиса 

детьми. Немного позже, в 1966 году, Р. Лазарус 

обозначил копинг-стратегии как осознаваемые 

стратегии, направленные на борьбу со стрессом и 

другими тревожными ситуациями. Также Лазарус 

отмечает, что копинг является процессом изменчи-

вым, так как личность и среда имеют неразрывную 

взаимосвязь и способны влиять друг на друга, в 

связи с чем, изменяться.  

Копинг-стратегии обусловлены разными фак-

торами, но в данной статье мы хотим выявить опре-

деленную связь с самооценкой.  

В отечественной психологии начало фунда-

ментальных исследований феномена отношения 

человека к себе было положено благодаря трудам 

И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.Г. 

Спиркина, И.И. Чесноковой, Е.В. Шороховой. Про-

блему копинг-стратегий исследовали множество 

зарубежных (Д. Амирхан, Н. Селье, Дж. Роттер, Р. 

Лазарус, Р. Плутчик, С. Фолкман) и отечественных 

авторов (Н.М. Никольская, Р.М. Грановская, С.В. 

Фролова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский).  

Р. Лазарус и С. Фолкман, выделили 8 основных 

копинг-стратегий: планирование; конфронтация; 

принятие ответственности; самоконтроль; дистан-

цирование; избегание, бегство; поиск положитель-

ных сторон; обращение за помощью, поиск соци-

альной поддержки. 

В теории копинг-поведения выделяются сле-

дующие базисные копинг-стратегии: копинг-стра-

тегия разрешения проблем, копинг-стратегия по-

иска социальной поддержки, копинг-стратегия из-

бегания. 

Одной из важнейших копинг-стратегий явля-

ется копинг-стратегия разрешения проблем - ком-

плекс навыков для эффективного управления еже-

дневными проблемными ситуациями. Разрешение 

социальных проблем рассматривается как когни-

тивно-поведенческий процесс, путем которого лич-

ность обнаруживает эффективные стратегии пре-

одоления проблемных ситуаций, встречающихся в 

повседневной жизни. 

Копинг-стратегия поиска социальной под-

держки является одним из самых мощных копинг-

ресурсов. Социальная поддержка, смягчая влияние 

стрессоров на организм, тем самым сохраняет здо-

ровье и благополучие человека. Социальная под-

держка может оказать не только позитивный, но и 
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негативный эффект, последний связан с чрезмер-

ным и неуместным оказанием поддержки, что мо-

жет привести к потере чувства контроля и к беспо-

мощности. 

Следующей копинг-стратегией является ко-

пинг-стратегия избегания. Она становится одной из 

ведущих поведенческих стратегий при формирова-

нии аддиктивного поведения. При этом формиру-

ется тенденция к немедленному снятию, избеганию 

возникающего в стрессовой ситуации эмоциональ-

ного напряжения путем редукции [4, с.105]. 

Отличие копинг-стратегий подростков от 

взрослых объясняется изменения, происходящими 

в психическом развитии подростка. Центральное 

личностное новообразование этого периода – ста-

новление нового уровня самосознания, Я- концеп-

ции, выражающейся в стремлении понять себя, 

свои возможности и особенности, свое сходство с 

другими людьми и свое отличие – уникальность и 

неповторимость.  

Самооценка по определению Т.В. Барласа – 

это оценка человеком самого себя: своих качеств, 

возможностей, особенностей своей деятельности. 

Самооценка формируется в единстве двух состав-

ляющих еѐ факторов: рационального, отражающего 

знания человека о себе, и эмоционального, отража-

ющего то, как он воспринимает и оценивает эти 

знания, в какой общий итог они складываются. Та-

ким образом, самооценка отражает особенности 

осознания человеком своих поступков и действий, 

их мотивов и целей, умение видеть и оценить свои 

возможности и особенности [5, с.180]. Именно она 

во многом определяет взаимоотношения с окружа-

ющими, критичность, требовательность к себе, от-

ношение к успехам и неудачам. 

Характер самооценки подростков определяет 

формирование тех или иных качеств личности. 

Например, по мнению А.И. Кравченко, адекватный 

уровень самооценки способствует формированию у 

подростка уверенности в себе, самокритичности, 

настойчивости или излишней самоуверенности, не 

критичности. Обнаруживается также определенная 

связь характера самооценки с учебной и обще-

ственной активностью. Подростки с адекватной са-

мооценкой имеют более высокий уровень успевае-

мости, у них нет резких скачков успеваемости, и 

наблюдается более высокий общественный и лич-

ный статус. Подростки с адекватной самооценкой 

имеют большое поле интересов, активность их 

направлена на различные виды деятельности, а не 

на межличностные контакты, которые умеренны и 

целесообразны, направлены на познание других и 

себя в процессе общения [1, с.214-231]. 

К.Р. Сидоров считает, что подростки с тенден-

цией к сильному завышению самооценки прояв-

ляют достаточную ограниченность в видах деятель-

ности и большую направленность на общение, при-

чем малосодержательное. Агрессивные подростки 

характеризуются крайней самооценкой (либо мак-

симально положительной, либо максимально отри-

цательной), повышенной тревожностью, страхом 

перед широкими социальными контактами, эгоцен-

тризмом, неумением находить выход из трудных 

ситуаций. 

Подростки с низкой самооценкой подвержены 

депрессивным тенденциям. Причем одни исследо-

вания выявили, что такая самооценка предшествует 

депрессивным реакциям или является их причиной, 

а другие – что депрессивный аффект появляется 

сначала, а затем инкорпорируется в низкую само-

оценку. Известно, что, начиная примерно с 8 лет, 

дети активно проявляют способность к оценке 

своей успешности в разных областях. Наиболее 

значимыми из них оказались пять: школьная успе-

ваемость, внешность, физические способности, по-

ведение, социальное принятие. Однако в подрост-

ковом возрасте школьная успеваемость и поведе-

ние становятся важными для оценки со стороны 

родителей, а три другие – со стороны сверстников 

[2, с.317-460]. 

 Кроме непосредственного влияния родитель-

ской оценки и их эмоционального отношения к ре-

бенку большое значение на формирование самоот-

ношения, считает И.Н. Малиновский, имеет стиль 

общения в семье. Так, два выделенных вида стиля 

общения, симметричный и асимметричный различ-

ным образом влияют на самооценку подростков. 

Симметричный стиль предполагает общение чле-

нов семьи, основанное на партнерских началах. Та-

кое общение способствует формированию у ре-

бенка системы собственных критериев самооцени-

вания, поскольку самоуважение подростка 

поддерживается не только уважительным отноше-

нием родителей, но также оценкой эффективности 

его деятельности. В дальнейшем это является фак-

тором, способствующим эмансипации самооценки 

подростка. 

Асимметричный стиль общения в семье пред-

полагает ограничение участия ребенка в подго-

товке и принятии решений, что ведет в дальнейшем 

к формированию у него неблагоприятного самоот-

ношения и образа Я [3, с.480]. 

Итак, влияние семьи и родительского отноше-

ния на формирование самооценки подростков 

имеет не меньшую значимость, чем в более млад-

ших возрастных группах. При этом необходимо от-

метить, что формирование самоотношения под-

ростка определяется не столько реальной родитель-

ской оценкой и отношением, сколько тем, как 

подросток субъективно отражает и переживает ро-

дительское отношение и свое место в семье, т. е. 

ожидаемой оценкой. 

Проанализировав литературу, можно сделать 

выводы, что совладающее поведение или по-дру-

гому копинг – поведение, рассматривается в совре-

менной психологии как индивидуальный способ 

взаимодействия человека с ситуацией. Это когни-

тивные, эмоциональные и поведенческие стратегии 

преодоления специфических требований ситуации, 

которые постоянно изменяются и оцениваются как 

напряжение. 

Вместе с тем, остается недостаточно изучен-

ным значение социально – психологических факто-

ров, а также влияние травматического события на 
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личность, оценка переживаний личностью этого со-

бытия и способы переработки интрапсихического 

конфликта с помощью специфических проявлений 

психологических защит и совладания. Кроме того, 

мало изучено комплексное взаимодействие психо-

логических защит и совладания в посттравматиче-

ский период адаптации. 

Таким образом, на сегодняшний день суще-

ствуют различные по своим теоретическим и эмпи-

рическим воззрениям подходы к проблеме совлада-

ния. Однако и среди многообразия направлений 

можно выделить единый модуль утверждение того, 

что совладание это динамический процесс, кото-

рый определяется не только характеристиками си-

туации, но так же и интерактивностью. С нашей 

точки зрения, данное взаимодействие состоит в 

формировании комплексной когнитивной оценки, 

включающей в себя как интерпретацию субъектом 

ситуации, так и его представления о себе в ней. 

Но нельзя забывать и о влиянии семьи и роди-

тельского отношения на формирование самооценки 

подростков, которое имеет не меньшую значи-

мость, чем в более младших возрастных группах. 

При этом необходимо отметить, что формирование 

самоотношения подростка определяется не столько 

реальной родительской оценкой и отношением, 

сколько тем, как подросток субъективно отражает 

и переживает родительское отношение и свое место 

в семье, т. е. ожидаемой оценкой. 

Отсюда следует, что самооценочные суждения 

молодых людей определяются совокупностью раз-

личных видов оценок окружающих, результатами 

деятельности и направлены на поиск своей значи-

мости для других и для самого себя. Тут же просле-

живается четкая взаимосвязь самооценки с копинг 

– стратегиями, которые подросток может выбрать 

для ослабления кризисной ситуации. 
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DOCUMENT MANAGEMENT BASED ON A PROCESS APPROACH 

 

Анотація 

Стаття присвячена характеристиці документообігу з позицій процесного підходу. Розглянуто 

підпроцеси документообігу, що відображають послідовні роботи з документами в установі. Описано 

набір основних показників, що характеризують документообіг і можуть використовуватися для ке-

рування документообігом на основі процесного підходу. Зазначено переваги моделі бізнес-процесів 

відповідно до стандарту ISO для покращення керування документообігом в установі і підвищення ефек-

тивності роботи з документами. 

Аннотация 
Статья посвящена характеристике документооборота с позиций процессного подхода. Рассмот-

рены подпроцессы документооборота, отражающие последовательные работы с документами в учре-

ждении. Описан набор основных показателей, характеризующих документооборот, которые могут ис-

пользоваться для управления документооборотом на основе процессного подхода. Указаны преимуще-

ства модели бизнес-процессов в соответствии со стандартом ISO для улучшения управления 

документооборотом в учреждении и повышения эффективности работы с документами 

Abstract 

The article is devoted to the characteristics of document flow from the standpoint of the process approach. 

Subprocesses of document circulation are considered reflecting consecutive works with documents in the institu-

tion. A set of key indicators that characterize document flow and can be used to manage document flow based on 

a process approach is described. The advantages of the business process model in accordance with the ISO stand-
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are noted. 
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Згідно зі стандартизованим визначенням, до-

кументообігом є рух службових документів в уста-

нові від дати їх створення або отримання до дати 

завершення виконання або відправлення [1, с. 8], 

тобто охоплює цикл «життя» всієї множини доку-

ментів в установі до передачі їх в архів або на зни-

щення. 

Саме діловодство включає сукупність органі-

заційних механізмів ведення і контролю докумен-

тообігу службових документів в установі. В умовах 

інтенсифікації управлінських і виробничих проце-

сів актуалізується необхідність створення ефектив-

ної системи керування документообігом в установі. 

Головна особливість українського діловодства 

полягає в тому, що документообіг має вертикальну 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-17104-17-20
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направленість. Значна кількість документів, що на-

дійшли в організацію, спочатку потрапляє до кері-

вника, а потім через керівників структурних підроз-

ділів спускається до безпосередніх виконавців. До-

кументи, підготовлені в порядку виконання 

доручень, проходять аналогічний шлях у зворот-

ному напрямку. Специфікою українського діловод-

ства є те, що воно обслуговує і відображає саме си-

стему управління з чітко вираженою виконавською 

вертикаллю, тобі як на Заході переважає горизонта-

льний рух документів: вони, як правило, потрапля-

ють до виконавців, минаючи керівництво. Іншою 

особливістю вітчизняного діловодства є відсте-

ження всіх етапів роботи з документами в реєстра-

ційній формі, тобто, відбувається формування ін-

формаційно-пошукового образу документа (ІПОД). 

Спочатку записи робилися в реєстраційному жур-

налі, пізніше – в реєстраційно-контрольних картках 

(РКК). Сьогодні ІПОД переважно є не паперовими, 

а електронними, але суті процесу використання 

електронної технології практично не зачіпає. Не ви-

падково невід’ємною складовою вітчизняної сис-

теми електронного документообігу є електронна 

РКК. У вітчизняному діловодстві існує чіткий по-

діл: керівники та виконавці, які працюють безпосе-

редньо з документами, і діловодний персонал, який 

відстежує їх дії, тобто працює з ІПОД. В результаті 

діловодство в значній мірі виявляється відокремле-

ним від інформаційної складової документів. 

Найважливішим механізмом забезпечення сво-

єчасного виконання документів вважається конт-

роль виконання документів і доручень. Контроль, 

як правило, покладається на співробітників, які без-

посередньо у виконанні документа участі не беруть 

і слабко розбираються в суті виконання документа. 

Мета такого формального контролю – відстежити 

(а в ідеалі не допустити) порушення термінів вико-

нання документів. У ході контролю виконання до-

кумента до РКК вносяться відповідні записи. У 

процесі виконання документа виникають два інфо-

рмаційних потоки. Перший інформаційний потік 

пов’язаний з рухом самого документа. Другий – за-

мкнутий на ІПОД. Наявність двох інформаційних 

потоків є особливістю вітчизняного діловодства. 

Публікації науковців засвідчують зростання 

уваги до проблеми підвищення ефективності керу-

вання документообігом, що зумовлена прийняттям 

нормативних актів державного значення, які регу-

люють електронний документообіг, питання орга-

нізації діловодства, а на рівні установ, підприємств 

та організацій відбувається перехід на стандарти 

управління якістю і електронні технології роботи з 

документами [2]. 

Неналежна увага до організації процесів доку-

ментообігу призводить до недотримання вимог 

щодо якісних показників інформації (достовірність, 

цілісність, новизна, повнота, своєчасність), до за-

тримки її руху на шляху до безпосереднього вико-

навця.  

Дослідники пропонують оптимізувати докуме-

нтообіг на основі процесного підходу, при якому 

процеси документообігу інтегруються в загальну 

систему бізнес-процесів установи. Це дозволяє ро-

зглядати документообіг не як набір певних завдань, 

дій і функціональних обов’язків працівників, а як 

усталений порядок послідовних робіт, «конвеєр» з 

обробки документів в системі бізнес-процесів всієї 

установи [2]. 

Оптимізація системи документообігу шляхом 

розробки системи регламентуючої документації на 

процеси документообігу здійснюється відповідно 

до вимог міжнародних стандартів менеджменту 

якості ISO 9000 [3]. При цьому мета реалізується за-

вдяки побудові моделі бізнес-процесів установи. І 

саме в цій моделі документообіг вибудовується як 

ланцюг робіт, який дозволяє комплексно побачити 

загальну схему документних і інформаційних пото-

ків. Процесний підхід до керування документообі-

гом представляє документообіг як бізнес-процес, 

виходами і входами якого є документи. 

Для керування документообігом необхідно ро-

зробити спеціальний набір показників, який пови-

нен задовольняти загальним вимогам. Дослідники 

пропонують наступні основні показники, що хара-

ктеризують документообіг як бізнес-процес: час ви-

конання підпроцесів, надійність виконання підпро-

цесів, витрати ресурсів на виконання підпроцесів, 

обсяг виконаних операцій, пов’язаних з реалізацією 

підпроцесів, кількісні характеристики ефективно-

сті документообігу, показники задоволеності одер-

жувача інформації [4]. 

В якості показників задоволеності одержувача 

інформації пропонується використовувати такі кі-

лькісні та якісні критерії оцінки наданих докумен-

тів: час надання документа; правильність запов-

нення документа; інформаційний зміст документа. 

У таблицю 1 включено набір основних показ-

ників, що характеризують документообіг, який 

може бути використано для керування документоо-

бігом на основі процесного підходу. 
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Таблиця 1  

Показники, що характеризують документообіг 

Показник Опис Що оцінюється 

Дата документа 
Дата здавання першого варіанту документа ко-

ристувачу 
Час виконання 

Кінцева дата документа 
Дата здавання кінцевого варіанту документа ко-

ристувачу 
Час виконання 

Час доробляння 
Показник являє собою різницю у датах кінце-

вого здавання і першого варіанту документа 
Час виконання 

Кількість помилок 
Кількість виявлених помилок при перевірянні 

документа 
Надійність документа 

Оперативність вводу 

Середня різниця між датою надходження доку-

мента і датою фактичного вводу документа в си-

стему 

Час виконання 

Час вводу 
Витрачений час на введення документа в сис-

тему 

Витрати ресурсів на ви-

конання 

Кількість документів Кількість введених в систему документів 
Обсяг виконаних опера-

цій 

Ефективність вводу Кількість документів, введених за одиницю часу 
Поточна ефективність 

процесу 

Обсяг позаурочного часу 
Кількість годин позаурочного часу, витраченого 

на введення документів 

Майбутня ефективність 

процесу 

Кількість виявлених по-

милок 

Виявлені некоректні операції функціонування 

документообігу 
Надійність виконання 

Кількість виправлених 

помилок 

Виправлені некоректні операції функціону-

вання документообігу 
Надійність виконання 

Серед усього різноманіття процесів докумен-

тообігу існує їх стандартний обмежений набір, який 

може бути реалізований у межах установи. Залежно 

від типу організації, складу і кількості основних бі-

знес-процесів установа може використовувати 

тільки частину процесів з їх сукупності. 

Умовно процеси документообігу установи мо-

жна розділити на кілька основних груп. Як правило, 

відповідальними за кожен тип процесів є різні слу-

жби. 

Кожен процес має досить стабільний маршрут 

руху, який визначений прийнятим управлінським 

процесом в організації і залежить від типу, складу 

та змісту документів, ступеня регламентації функ-

цій і розподілу обов’язків між керівниками та стру-

ктурними підрозділами, а також від прийнятої в ор-

ганізації технології роботи з документами. 

Основними процесами, які можуть бути вклю-

чені в систему керування документообігом в уста-

нові є наступні: робота з вхідними документами; 

робота з вихідними документами; робота з внутрі-

шніми документами; створення маршруту докуме-

нта; створення шаблону документа; класифікація 

документів; контроль роботи з документами. 

Кожен з цих процесів складається з певного 

числа підпроцесів, наприклад, процес роботи з вхі-

дними документами складається з процесу реєстра-

ції, процесу пошуку, процесу управління доступом 

і т. д. 

Так, в процесах, пов’язаних із зовнішніми ко-

мунікаціями (надходження в установу документів і 

відправка в інші установи), можна виділити: обро-

бку вхідної інформації; обробку вихідної інформа-

ції. 

Процеси, пов’язані із забезпеченням діяльності 

та організаційно-розпорядчою діяльністю уста-

нови, припускають обробку внутрішнього докуме-

нтопотоку. 

При традиційному паперовому документоо-

бігу виконання документа, включаючи винесення 

по ньому резолюції, пов’язане з передачею оригі-

налу документа або його копії однією посадовою 

особою іншій. При цьому будь-яке переміщення 

документа, дія над документом фіксується відпові-

дними службами (наприклад, канцелярією) і спів-

робітниками (діловодами) шляхом внесення відпо-

відних записів до РКК документа або реєстрацій-

ного журналу. З моменту реєстрації РКК документа 

потрапляє в картотеку і залишається там до переда-

вання документа в архів. 

Для повноти картини документообігу в уста-

нові система документообігу не повинна закінчува-

тися на відповідальних виконавцях, тобто вона не 

повинна замикатися лише на службі діловодства, а 

повинна мати продовження в системах керування 

документообігом в підрозділах установи. 

Як свідчать дослідження, модель бізнес-проце-

сів, яка побудована відповідно до вимог стандарту 

ISO і орієнтована покращення документообігу як 

бізнес-процесу, повинна забезпечувати наступні 

переваги: 

– вчасне надходження документа виконавцю 

за призначенням; 

– надходження документа призводитиме до 

ініціалізації виконання процесу; 

– існуватиме можливість проконтролювати 

рух документу від моменту створення/надхо-

дження до моменту його утилізації; 

– існуватиме єдина база даних документів в ус-

танові; 
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– чіткий розподіл обов’язків співробітників з 

обробки документів; 

– «розвантаження» керівництва від виконання 

рутинної роботи з обробки документів [5, с. 156]. 

Отже, документообіг як невід‘ємна частина ді-

яльності будь-якої організації потребує такої сис-

теми керування, яка забезпечує безперервну роботу 

всіх процесів прийняття та реалізації управлінських 

рішень та їх документального відображення. 

Виходячи з усього описаного вище можна ре-

зюмувати, що основною метою системи керування 

документообігом є розподілення загальних інфор-

маційних ресурсів організації таким чином, щоб 

вони залишалися під надійним захистом, і щоб їх 

можна було знайти, отримати або переслати, унаоч-

нити схеми маршрутизації документів. 

В якості результату грамотно і якісно побудо-

ваної системи документообігу в установі можна ро-

зглядати, наприклад, скорочення часу на обробку 

документів, посилення контролю за усіма робо-

чими процесами і строками їх виконання. 

Подальше підвищення ефективності докумен-

тообігу на основі процесного підходу залежить від 

узгодженості дій з обробки документів в установі. 

Тому постійний аналіз, оптимізація та реінжині-

ринг чинної системи документообігу є необхідною 

умовою відповідності моделі вимогам стандарту 

менеджменту якості ISO 9000. 
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Abstract: 

 Taking into account the statements of various linguists D.S. Likhachev, M. Bakhtin, G. Lessing, V. E. 

Likhayzev, it can be stated that there is no space-time vacuum, as well as for many years the meaning and con-

cept of time and space in literature was not understood in the same way, but most 20th century scholars have 

proven the importance of artistic time and space, which is a relevant defining component of a literary work. 

“Space and time are manifested in the event in the form of space-time coordinates of being. Determination of the 

categories of space and time is, first of all, a worldview, epistemological problem. 

Аннотация: 

 Принимая во внимание утверждения различных лингвистов Д.С.Лихачёва, М.Бахтина, Г.Лессинга, 

В.Е.Лихайзева можно констатировать что не существует пространственно-временного вакуума, а 

также на протяжении долгих лет смысл и понятие времени и пространства в литературе осмыслялось 

не одинаково, но большинство исследователей 20 века доказали значимость художественного времени и 

пространства, что является релевантным определяющим компонентом литературного произведения. 

“Пространство и время явлены в событии в виде пространственно-временных координат бытия. Опре-

деление категорий пространства и времени - прежде всего проблема мировоззренческая, гносеологиче-

ская.  
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По справедливому замечанию Шеллинга “про-

странство и время с давних пор являются предме-

том и содержанием всякого искусства, тогда как ис-

кусство зависит от специфики своего времени и от-

ражает соответствующие эпохе представления о 

времени и пространстве”. Анализированном нами в 

романе “ Дневной дозор” категории времени и про-

странства являются важными элементами форми-

рования мировоззренческой картины реальности, в 

которой наблюдаются два основных простран-

ственных мира, каждый из которых по художе-

ственному замыслу не зависит друг от друга и со-

ответствуют своей существующей шкале времени, 

тем самым определяют основу сюжета романа. 

“Художественное время – особый элемент струк-

туры художественного текста, способы организа-

ции которого зависят от субъективных представле-

ний автора о творчестве и бытии в целом, таким об-

разом указывая на значимость времени 

изображения и изображенного времени при анализе 

художественного текста”[Лихачев, 1997: 350] Да-

лее, обращая внимание на понятие категории вре-

мени, мы считаем важным подчеркнуть предложен-

ное Д.С.Лихачёвым определение «само время, как 

оно воспроизводится и изображается в художе-

ственном произведении явление самой художе-

ственной ткани произведения, подчиняющее своим 

художественным задачам и грамматическое время, 

и философское его понимание писателем». [Лиха-

чёв, 1997] В исследуемом нами романе время под-

разделяется на календарный образ “Конец декабря 

– время суматошное и заведомо несерьезное. Время 

предпраздничных хлопот, время подарков и шам-

панского с сотрудниками, невзирая на рабочий 

день. Время особенно яркой иллюминации, время 

елочных базаров. Под Рождество и Новый год 

утихает даже 1 Гесер имеет в виду операцию Ноч-

ного Дозора Москвы” Cуточный образ “Ночью де-

тям надо спать! А не посты держать… у входа в 

лагерь, у вечного огня…” Большое значение для вы-

явления смысловой доминанты временно- про-

странственной категории имеет введённое 

М.М.Бахтиным понятие “хронотоп”. В литера-

турно-художественном хронотопе имеет место 

слияние пространственных и временных примет в 

осмысленном и конкретном целом. Время здесь 

сгущается, уплотняется, становится художе-

ственно-зримым; пространство же интенсифици-

руется, втягивается в движение времени, сюжета, 

истории. Приметы времени раскрываются в про-

странстве, и пространство осмысливается и изме-

ряется временем. Этим пересечением рядов и сли-

янием примет характеризуется художественный 
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хронотоп» [Бахтин, 1975, 235]. В теории исследо-

ватель разграничивает мир изображённого в худо-

жественном контексте, и мир изображающего. 

“Хронотоп изображающего мира сложным обра-

зом структурирован, и данная сложность оказы-

вает существенное влияние на высказывание в 

рамках текста: «… мир этот мы можем назвать с о 

з и д а ю щ и м текст миром: ведь все его моменты 

– и отраженная в тексте действительность, и сози-

дающие текст авторы, и исполнители текста (если 

они есть), и, наконец, слушатели-читатели, воссо-

здающие и в этом воссоздании обновляющие 

текст, – равно участвуют в создании изображен-

ного в тексте мира. Из реальных хронотопов этого 

изображающего мира и выходят отраженные и со-

зданные хронотопы изображенного в произведе-

нии (в тексте) мира» [Бахтин, 1975: 402].  

Функциональностью хронотопа является жанро об-

разование и сюжетообразование, которые укреп-

ляют внутренние закономерности произведения. 

По словам М.М.Бахтина через ворота хронотопов 

совершается вхождение личности в мир словесного 

искусства. [Бахтин, 1975: 480] Особого внимания 

заслуживает рассуждение о свойствах хронотопа 

В.В.Савельевой которая отмечает, “движение свой-

ственно отдельным образам и художественному 

миру в целом. В связи с чем, в структуре произве-

дения можно выделить два уровня – "макросферу" 

и "микросферу", – каждый из которых имеет свою 

пространственно-временную организацию. При 

этом "макросфера" может включать в себя не-

сколько "микросфер", которые, в свою очередь, мо-

гут быть незамкнутыми и замкнутыми (или полуза-

мкнутыми). Незамкнутые "микросферы" связаны с 

"макросферой". Их пространственно-временные 

ряды переплетаются и пересекаются с простран-

ственно-временными характеристиками "макро-

сферы", и поэтому хронотопы "микросфер" следует 

рассматривать как составляющие единого хроно-

топа, характеризующего художественный мир в це-

лом. Замкнутые (или полузамкнутые) "микро-

сферы" не связаны с "макросферой", и их хроно-

топы самоценны и поддаются самостоятельному 

описанию”. [Никитина, 2019: 350] А также она от-

мечает что микросферу и макросферу в первую оче-

редь характеризует наличие единого, общего доми-

нанта, которое в свою очередь является формой 

хронотопов.  

Концепция времени в романе “ Дневной дозор”  
По словам французкого мыслителя А.Бергсона 

время является непосредственным фактором созна-

ния, которое постигается внутренним опытом. Оно 

является целостным и неделимым, а также способ-

ствует проникновению настоящего и прошлого, со-

здавая новые формы и их развитие. Далее по утвер-

ждениям некоторых учёных “следует различать 

(о)сознание времени, которое как бы обязано быть 

объективным, и время сознания, не привязанное к 

внешнему миру, длящееся по имманентным зако-

нам, которые «позволяют» инверсию «прошлое — 

настоящее — будущее», допускают отсутствие век-

тора времени, его «вертикальность» вместо гори-

зонтального движения, одновременность неодно-

временного, наконец, вневременность. Эти «неви-

димые миру» имманентные сознанию временные 

инверсии и «трансформации», по-видимому, носят 

более общий характер, но М. Бахтин увидел их в ху-

дожественных текстах, где они органичны и полу-

чили столь концентрированную объектива-

цию”.Исследуя роман “ Дневной дозор” мы обра-

тили внимание на то, что все действия развиваются 

в современной России, в таких городах как Москва, 

Питер, Симферополь. Одним из главных сюжето-

образующих средств является существование двух 

параллельных миров в одно и то же время, что поз-

воляет писателю раскрыть внутреннюю жизнь, 

установленные правила обеих миров. В романе сов-

мещается современная Россия и ирреальный мир 

Иных, в котором существуют ведьмы, маги, обо-

ротни, вампиры, демоны. Еще одной характерной 

чертой является существование сразу нескольких 

главных героев в романе, с помощью которых автор 

хотел раскрыть свою задумку, а именно показать 

существование ирреального мира и его власть над 

реальным миром. Время подчиненно субъектив-

ному восприятию героев в романе. Обычные люди 

- второстепенные персонажи в романе, с легкостью 

забывают происходящее. Иллюзорно время засты-

вает. Демонологические образы берут власть над 

человечеством и правят понятием времени в сооб-

ражении обычных людей. “– Что с ней делать? 

– Приворот – изъять, память – стереть. – Гарик 

посмотрел на Наташу без всякого сочувствия. – 

Пусть считает, что никого в квартире не за-

стала.” Композиция дальнейшей разработки дей-

ствий происходит в нескольких локусах включая 

Москву, Прагу и Симферополя. Особенно заметно 

корреляция реального мира и участие “сенсорных 

маркеров”. Локус Москвы является доминантным, 

где происходят ключевые события сюжета, кото-

рые происходят среди шумной, полной машин го-

роде. “Поразительное зрелище! Людная улица, по 

ней двигаются нарядно одетые люди, едут ма-

шины. Витрины… окна… из одного окна выгляды-

вает благообразная старушка, на другом сидит 

кошка – недовольная, мрачная, животные хорошо 

чувствуют наше присутствие… И параллельно со 

всем этим – два входа с Тверской, причем один от-

крыт, и в дверях полирует пилочкой ногти молодой 

вампир из охраны. Прямо над магазинами – полоса 

сверкающего черного камня, багровые пятна 

окон… Два верхних этажа будто придавливают 

здание тяжелой каменной шапкой.” Вторым не ме-

нее важным локусом является город Прага, в кото-

ром разворачиваются события посредством зрения, 

посредством чего возникает мотив видеть город ча-

стью ирреального мира” Есть города, которые с 

первого же мгновения вызывают оторопь, подав-

ляют, а есть и такие, что умеют мягко и неза-

метно очаровывать. Москва, к сожалению, не от-

носится ни к первому, ни ко второму типу. Прага 

же была подобна старой и мудрой волшебнице, 

что умеет притворяться молодой, но не видит в 

том нужды, сохраняя свою красоту в любом воз-

расте. И ведь если разобраться – Прага должна 
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была стать обителью Темных. Город, перенасы-

щенный готическими зданиями, город, полный мо-

ровых столбов – памятников средневековым чум-

ным эпидемиям, город гетто Второй мировой, го-

род противоборства сверхдержав в «холодной 

войне»… ну куда подевались все те эманации Тьмы, 

питательный субстрат Темных? Куда рассеялись, 

почему превратились в память – но не в злобу? За-

гадка…”  

По мнению М.М.Бахтина в литературе важ-

ным началом является не пространство, а время. 

Исходя из идеи исследователя во время нашего ана-

лиза мы пришли к выводу, что доминирующей ли-

нией в сюжетно- композиционной структуре явля-

ется именно время, а не пространство, но эта идея 

может быть применена в области литературы, а не 

других видов искусства.  

Концепция пространства в романе “Днев-

ной дозор” 

“Пространство, или способ протяженности, яв-

ляется тем прасимволом культуры, из которого 

можно вывести весь язык ее форм, отличающий ее 

от всякой иной культуры. Этот прасимвол кроется 

в форме государства, в религиозных мифах и куль-

тах, в идеалах этики, формах живописи, музыки и 

поэзии, в основных понятиях науки”[ Никитина, 

2003]) Шпенглер называет глубину пространства 

«застывшим временем»: «время рождает простран-

ство, пространство же убивает время». Всякая дей-

ствительная протяженность осуществляется лишь в 

переживании глубины. По словам М.М.Бахтина “В 

литературно-художественном хронотопе имеет ме-

сто слияние пространственных и временных при-

мет в осмысленном и конкретном целом. Время 

здесь сгущается, уплотняется, становится художе-

ственно-зримым; пространство же интенсифициру-

ется, втягивается в движение времени, сюжета, ис-

тории. Приметы времени раскрываются в простран-

стве, и пространство осмысливается и измеряется 

временем. Этим пересечением рядов и слиянием 

примет характеризуется художественный хроно-

топ.” 

[ Бахтин, 1975] 

 В романе ‘Дневной дозор” существует не-

сколько пространственно- временныx измерений. 

Первое -это сумрак, космическим образом является 

сумрак, в котором время застывает и герои имеют 

возможность стереть с памяти обычных людей всё 

что хотят “Я вспотела, хотя в сумраке всегда про-

хладно. Я потратила силу, которая пригодилась бы 

на работе. Зато через мгновение мама уже не пом-

нила, что разговаривала со мной… Я вышла из су-

мрака – в людском мире еще и пары секунд не про-

шло” Пространственные картины часто являются 

разноплановыми: “образы пространства замкну-

того и открытого, земного и космического, реально 

видимого и воображаемого, представления о пред-

метности близкой и удаленной.” Рассуждая о про-

странственной картине мира романа особое место 

занимает сумрак, который является фантастичным, 

открытым, космическим пространством …”краски 

почти исчезли. Все застыло в сероватой, смазан-

ной мгле – такая бывает, если у телевизора убрать 

до минимума цвет и контраст. Звуки замедлились, 

и наступила тишина, остался лишь едва уловимый 

рокот… слабый, будто шум далекого моря…Я 

была в сумраке... Я вспотела, хотя в сумраке все-

гда прохладно. Я потратила силу, которая приго-

дилась бы на работе. Зато через мгновение мама 

уже не помнила, что разговаривала со мной…” Ге-

роев вход и выход из сумрака влияет на способ-

ность запоминать, мыслить простых людей, часто 

обычные люди (не наделенные сверхспособно-

стями даже не подозревают о существовании иного 

мира(сумрачного) в котором царствуют свои пра-

вила). Герои имеют свободный доступ к сумраку 

они могут спокойно заходить и выходить из су-

мрака. “Я вышел из сумрака. Теперь я понимал, что 

это такое, когда все вокруг замедляется и появля-

ется способность видеть в кромешной тьме. Это 

– мир Иных. А мне приказывали – не предлагали, а 

именно приказывали – вернуться в мир людей. И я 

вернулся, послушно и безропотно. Потому что так 

было надо. В ближайшие два дня и две ночи не про-

изошло ровным счетом ничего интересного. Я бро-

дил по Москве”  

Пoнятиe xpoнoтoпa нe иcчepпывaeт paмки 

oтдeльнoгo пpoизвeдeния, oнo cвязaнo c 

эcтeтичecкими тeндeнциями эпoxи, aвтopcким 

cтилeм, жaнpoм пpoизвeдeний и чacтo oтмeчeнo 

нeпocpeдcтвeнными oтнoшeниями c типoлoгиeй 

читaтeльcкиx peaкций, а также является общим ва-

кумом для гуманитарного и социального познания. 

Исходя из концепции Бахтина мы можем утвер-

ждать что “это пересечение времени и простран-

ства, фиксируемое как точка встречи человека и 

бытия. Благодаря превращенности реальных про-

странственно-временных форм человек приспосаб-

ливается к реальности, активно действует, рискует, 

творит, преодолевает и овладевает этими формами 

бытия.” Итого в романе существует два хронотопа. 

Главные герои (Иных) - неземные существа и 

ведьмы, маги, колдуны, оборотни переключаются 

из одного в другой на протяжении всего романа. 

Оба хронотопа ( реальный мир и ирреальный мир( 

сумрак)) существуют параллельно, главный герой 

имеет способность быть лишь в одном из них, что 

выявляет проблему самоидентификации главных 

героев. Время и пространство тесно переплетаются 

друг с другом в романе и их нельзя рассматривать 

отдельно романа, так как все эти категории связаны 

с образом жизни главного героя. Оба хронотопа 

влияют на поведение героя, они подстраиваются 

под темпы, ритм и ненаписанные правила того или 

иного пространства. Конфликт романа возникает в 

столкновении тёмных и светлых сил, моралью ко-

торого является обладание власти не только над 

людьми и происходящими событиями, но и проти-

воположными сверх силами. Пространство и время 

не есть объективно существующие величины, они 

существуют внутри нашего сознания, а, следова-

тельно, субъективны. Пространство и время может 

изменить сам человек, через волевое изменение 

собственного восприятия. 
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Актуальність дослідження пропонованої теми 

зумовлена розвитком культурного обміну і міжна-

родних зв’язків з країнами Близького Сходу, що 

призвело до того, що поняття арабського світу на-

були широкого використання у російській мові. 

Джерелом мовного матеріалу послужили тлумачні, 

енциклопедичні, фразеологічні, синонімічні та інші 

словники російської мови та тексти класичної та су-

часної російської літератури, літературно-художні 

твори, матеріали Національного корпусу російської 

мови (понад 1000 контекстних вибірок). 

Різноманітність навколишнього світу відбито 

у мисленні людини за допомогою лінгвальних засо-

бів, тобто відбувається процес, який називають ве-

рбалізацією. Арабський світ посідає помітне місце 

в історико-географічній та культурно-лінгвістичній 

палітрі світу та російській мові, зокрема. Значна 

роль арабських народів та арабської культури спри-

яла  поповненню лінгвокультурного  складу мов 

світу поняттями, специфічними для нього. 

АРАБСКИЙ МИР вважаємо лінгвокультурним на-

ціональним концептом з розвинутою ближньою та 

дальньою периферією. Більшість одиниць, визначе-

них на рівні мови на базі словників, докладно пред-

ставлені на мовленнєвому, тобто текстовому рівні. 

Визначено, що усі словникові значення дослідже-

них слів використані в текстах. До них додано деякі 
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контекстуальні значення, відсутні у словниках.Ви-

явлено, що, з погляду носія арабської мови, зна-

чення деяких слів в російській мові має певні від-

мінності від арабських понять (арабские цифры, 

арабист тощо). 

Палітра матеріалів для відтекстового аналізу 

концепту «Арабский мир» в російській мовній сві-

домості широка і різноманітна, що дає можливість 

описати різні аспекти і нюанси цікавого для нас 

явища. Серед різноманітних підходів до об’єднання 

текстових фрагментів ми обрали засіб опису струк-

тури картини світу за Н. Ю. Шведовою [1, с. 15], 

яка представляє цю структуру як розгорнуте поло-

тно з вершиною, якою є людина (араб, арабка, 

шейх, имам, арабист); до цієї вершини звернуті дві 

головні гілки – життєдіяльність людини та її плоди 

(арабеска, арабская цифра, арабская лошадь), та 

друга гілка –  сфера існування людини (Аравия, Со-

лнечная Аравия, Мекка. Мечеть). Саме таке пер-

винне членування відповідає сприйняттю людиною 

самого себе і того, що існує навкруги неї і «для неї» 

Гілки поділяються на окремі фрагменти, кожен з 

яких поділяється на багатокомпонентні ділянки, 

всередині компонентів існує свій поділ на складові 

частини відповідно до ієрархії  відносин. Саме за 

таким принципом ми розглянули текстове втілення 

арабського світу в російській мові. Також було 

зроблено зіставлення значень обраних нами понять, 

тлумачення  яких представлено  в лексикографіч-

них та енциклопедичних словниках та у фрагмен-

тах із різних текстів Національного корпусу росій-

ської мови.  

Проілюструємо наше дослідження тестовою 

вербалізацією слова араб в текстових фрагментах. 

Араб – це людина певної національності, у цьому 

випадку арабської.  Таке значення слова араб вер-

балізовано, наприклад, у романі «Лавр» Є. Водола-

зкіна, у творах Н. Олександрової «Останній учень 

да Вінчі» і Р. Ілічевського «Перс» та інших текстах. 

 Маша протянула Старыгину большие тем-

ные очки, а себе вытащила из груды разноцветных 

материй бирюзовый полупрозрачный платок, в ка-

кой арабские женщины заматываются, оставляя 

открытыми лишь яркие глаза. Араб откровенно 

загляделся на ее зеленые глаза, засмеялся и тонень-

кой ручкой, и вправду похожей на жучиную лапку, 

указал на кожаную куртку [Наталія Олександрова. 

Останній учень да Вінчі (2010)] [2]. 

Скоро я понял, что он имеет в виду. Один рос-

лый араб в куфие показался мне знакомым. Но я не 

верил своим глазам. – Это Принц?  [Олександр Ілі-

чевський. Перс (2009)] [2]. 

Зазначимо, що в текстах важливе місце посідає 

опис зовнішності араба, зокрема, араб стрункий 

або повний, кремезний, при чому остання риса пе-

реважає. 

–  Как выглядит этот Муса? –  Высокий, ху-

дощавый араб… –  Шрам на виске есть? Косой, на 

конце завитушка? [Володимир Черкасов. Чорний 

ящик (2000)] [2].  

 –  Мистер, мистер… Побойтесь бога, –  тол-

стый араб всплескивает руками. –  Мистер, я ваш 

друг. Я мусульманин, я совершил хождение в Мекку. 

[Дмитро Шляпентох. Кінець Історії: благословен-

ний Іов // «Сибірські вогні», 2013] [2].  

Заходим погреться в маленькое кафе, толком 

не открывшееся, –  с еще холодным кофейным ап-

паратом и засохшими вчерашними крошками на 

столиках. Откуда-то из боковой двери вышел хо-

зяин, толстый молодой араб, и с недоумением 

уставился на ранних гостей. [Б. Ехмедханов, 

Н.Львова. Ясний перець // «Однак», 2009] [2]. 

Цікавий опис зовнішності араба знаходимо у 

наступному фрагменті, де враження пишності фі-

гури араба створено його одягом: 

У входа в кафе, на ступенях пышнеет араб ле-

пестками плаща, в высочайшем, как митра, тюр-

бане, окрученном яркою золотою веревкой; ты ви-

дишь, что нет гондуры на арабе; он весь перекру-

чен под белым плащем белой шерстью; и он –  

розовеет, как домики; это, наверное, мавр, оби-

татель поселка. [Андрій Білий. Африканський що-

денник (1922)] [2]. 

У багатьох текстових фрагментах йдеться про 

літнього араба, можливо, тому що арабів тради-

ційно сприймають як мудрих людей, що асоціюють 

саме з поважним віком. Наведемо кілька прикладів.  

Служитель, немолодой араб, весь в белом, 

встал и куда-то вышел [Н. Олександрова. Останній  

учень да Вінчі (2010)] [2]. 

Пожилой, обычно одетый араб –  костюм, ру-

башка, –  перебирал четки. [Сергій Каледін. Запи-

ски гробокопача (1987 – 1999)] [2]. 

На остановке автобуса стоял старый араб в 

куфие –  белоснежном платке, перетянутом вкруг 

головы толстым двойным шнуром [Д. Рубіна. У во-

ротах твоїх (1992)] [2]. 

У низці текстів під час опису араба наявні зга-

дки про елементи національного одягу або видів ді-

яльності: 

Один рослый араб в куфие показался мне зна-

комым [Олександр Ілічевський. Перс (2009)] [2]. 

Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе 

не врач, а, скорее всего, какой-то араб в национа-

льном белом балахоне и такой же белой накидке, 

закрывавшей половину лица [Володимир Войнович. 

Москва 2042 (1986)] [2]. 

На відміну від словникової дефініції, в тексті 

слово араб використовують в переносному сенсі, у 

формі порівняння. Поширеною асоціацією в такому 

випадку є поняття торгівлі, наприклад: 

Взглянет только в экранчик, задавит всхлип и 

снова отложит телефон в сторону. Я смотрю на 

его энергично жующие желваки и думаю: как все 

же этот человек способен заряжаться от себя са-

мого, как мгновенно достает он из памяти – точно 

араб-торговец из своих необъятных сундуков – то 

одно, то другое: то отрез, то лоскут, то монету, 

то бусы… [Діна Рубіна. Мідна шкатулка (2011-

2015)] [2]. 

Історично складена повага до арабської мови і 

арабської культури знаходить відображення в зга-

дці про араба-поліглота: 

Швагер наговорил столько приятностей пог-

раничнику, что тот высунулся из своей будки и по-

жал ему руку. Надо ли упоминать, что водитель 
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автобуса, араб (свободно говорящий на всех 

языках), сразу стал Швагеру как брат родной [Ми-

хайло Гіголашвілі. Червоний озноб Тінгітани: За-

писки про Марокко (2006). «Нева», 2008]. 

Відмінна риса – схильність арабів до поезії – 

відзначена в творі І. Бояшова «Шлях Мурі»: Абду-

лла Надари Ак-Саид ибн Халим, как всякий араб, 

был поэтом. Разглядывая океан, он сочинял восто-

рженные вирши, которые пел сам себе. [Ілля Боя-

шов. Шлях Мури (2007)] [2]. 

Як і по відношенню до будь-якої національно-

сті, в текстах Національного корпусу зустрічаються 

фрагменти, що несуть негативну конотацію, напри-

клад: 

Старики умолкли, прикидывая возможности 

пострадавшего орденоносца и поглядывая на него с 

уважением. «Это если б араб кинул, сразу бы дали, 

– с горечью в голосе сказал старик, сидевший особ-

няком, поодаль. – А так будут тянуть, тянуть…» 

– «Так, может, он араб? – промокая щеку бумаж-

ным носовым платком, с надеждой предположил 

пострадавший. – Он же в шлеме, кто его там раз-

берет!» [Давид Маркиш. Золота вежа. «Жовтень», 

2003] [2]. 

Лексема араб може виступати в ролі самостій-

ного імені або назви, як це представлено в творі 

Людмили Улицької «Казус Кукоцького (Подорож в 

сьому сторону світу)». У контексті цього тексту 

слово араб функціонує як ім’я коня: 

Я все детали того дня отлично помню: и на 

какой машине туда ехали, и какая на Тане шуба 

была, даже вспомнила ту знаменитую породистую 

чёрную лошадь, с маленькой головкой. Только имени 

её вспомнить не могла, а Таня подсказала: Араб её 

звали [Людмила Улицька. Казус Кукоцького [Подо-

рож в сьому сторону світу] «Новий Світ», 2000] [2]. 

Отже, найбільш помітним в текстовому відо-

браженні поняття араб в російській мові можна вва-

жати об'єктивну національну приналежність, здат-

ність до вивчення мов, схильність до торгівлі та по-

езії, своєрідну зовнішність і переносне значення як 

клички тварини. 

У нашій роботі ми описали і пояснили зна-

чення понять, пов’язаних з концептом «Арабський 

світ», з метою розвіяння стереотипів, які склалися 

щодо деяких з них, та для усвідомлення правиль-

ного змісту цих понять. Спостерігаємо певні розбі-

жності між словниковими значеннями та тексто-

вими втіленнями деяких сполучень. Наприклад, 

Счастливая Аравия в словниках – назва, яку дали 

античні географи південно-західній частині Ара-

війського півострова, у фрагментах із різних текстів 

знаходимо значення – назва місцевості, яка поєднує 

в собі піщані пустелі, скелясті гори, дикі місця з не-

звичайними оазисами з джерелом води і життя, пло-

довими деревами і зеленою травою; Пустынная 

Аравия – назва північної частини Аравії, що вказує 

на особливості цієї місцевості, яка не представлена 

в словниках.  

Відтекстовий підхід дав змогу виявити конота-

цію. в текстових фрагментах можна зустріти як 

нейтральне ставлення до поняття арабский, так і не-

гативне ставлення до нього. Так, слово арабка, ши-

роко використовуване в різноманітних російсько-

мовних текстах, позначає жінку арабської націона-

льності, зазвичай вродливу, конотація превалює 

позитивна. 

Зазначимо, що в більшості випадків текстова 

вербальна репрезентація позначень людини збіга-

ється з їх словниковими значеннями. В текстових 

фрагментах ми простежуємо опис походження 

арабских цифр і їх ролі в науці і псевдонауці. З 

арабским языком як елементом концепту 

«Арабский мир» повя'зано сполучення Арабская 

вязь, куфическое письмо особливий вид письма 

арабської мови. в'язок арабской вязи і інших над-

бань арабської культури і Корану. Під час вербалі-

зації поняття арабская музыка спостерігаємо зна-

чення: музика, написана за мотивами творів арабсь-

кої літератури, або музика, яка виконується на 

арабських музичних інструментах. З музикою і 

арабським мистецтвом пов'язано також поняття 

Арабеска, яке може приймати різні значення, пов'я-

зані з музикою або архітектурою. У деяких текстах 

представлено значення музичної п'єси. 

Висновкуємо, що арабський світ знаходить 

широке і різноманітне лінгвальне втілення в росій-

ських словниках та художніх текстах, яке в більшо-

сті випадків збігається зі значенням понять в араб-

ській мові,  проте має деякі відмінності. Перспек-

тиви дослідження вбачаємо в розширенні аналізу 

географічного та побутового аспектів вербалізації 

арабського світу в російській мові. 
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Abstract. 
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Актуальність проблеми. У сучасних умовах 

ми не можемо ігнорувати стрімкий розвиток інфор-

маційно-комунікаційних технологій, які суттєво 

оновлюють зміст, форми, організаційних засади та 

функціонування закладів освіти. У зв’язку із цим, 

особливої уваги потребує посилення вимог до про-

фесійної підготовки майбутніх учителів для Нової 

української школи, впровадження ефективних осві-

тніх технологій, форм і методів навчання. 

Заклади вищої освіти спрямовують зусилля на 

створення новітнього освітнього середовища, в 

якому реалізуються компетентнісний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований, синергетичний та техно-

логічний підходи. 

Реалізації технологічного підходу у системі 

вищої освіти присвятили свої дослідження В. Бес-

палько, І. Богданова, В. Гузеєв, М. Кларин, О. По-

метун, Г. Сиротенко, О. Пєхота, Л. Пироженко та 

інші. Спільним є виокремлення науковцями: наяв-

ності оперативного зворотного зв’язку (корекція 

освітнього процесу) під час досягнення чітко визна-

ченої мети, використання активних форм прове-

дення навчальних занять, а також методів актив-

ного опитування, діагностики й контролю. При 

цьому здійснюється орієнтація цілей та всього осві-

тнього процесу на результат, здійснюється моніто-

ринг поточних та заключних досягнень випускни-

ків закладів вищої освіти [3; 4; 6; 9]. 

І хоча ми також вже опікувалися проблемою 

реалізації технологічного підходу у підготовці вчи-

телів початкових класів [1], вважаємо, що вона не 

втратила своєї актуальності у сучасних умовах. 

У зв’язку із цим, метою даної публікації вважа-

ємо виокремлення освітніх технологій, що підви-

щують рівень математичної підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти. 

Виклад основного змісту. Набуття протягом 

тривалого часу широкого спектру інтерпретацій 

освітніх технологій фактично свідчить про бажання 

подолання стереотипів у плануванні, змісті, формах 

та прийомах організації діяльності закладів освіти 

(у тому числі – і вищої), що, в свою чергу, сприяє 

підвищенню якості вищої освіти. 

Таким чином, технологізація освітнього про-

цесу передбачає спеціальне конструювання навча-

льного дидактичного матеріалу, системи занять, 

методичних рекомендацій до їхнього проведення, 

що повинно знайти вияв у змісті, способах, органі-

заційних формах і методах здійснення професійної 

підготовки вчителів початкових класів закладів за-

гальної середньої освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять 

також наукові праці вітчизняних і зарубіжних уче-

них щодо психолого-педагогічних основ навчання 

математики, розв’язування задач і навчання 

розв’язуванню задач як основи формування проду-

ктивного мислення (Г. Балл, М. Бурда, Ю. Колягін, 

Д. Пойа, З. Слєпкань та ін); фундаментальних поло-

жень теорії і методики навчання математики, теорії 
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і методики професійної освіти (Г. Александров, В. 

Бевз, П. Гусак, Г. Саранцев, О. Скафа, А. Фурман, 

М. Шкіль да та ін.); математичній підготовці вчите-

лів початкових класів (Г. Бельтюкова, М. Богдано-

вич, Б. Друзь, Н. Істоміна, П. Ерднієв, Я. Король, Л. 

Кочина, М. Моро, А. Пчолко, Л. Стойлова та ін.). 

Більшість дослідників однозначно зазначають, 

що рівень математичної освіти залежить не тільки 

від теоретичної успішності вчителя-фахівця почат-

кової освіти, який має бути добре обізнаним із сис-

темою математичних понять, а практичної готовно-

сті до її формування у молодших школярів (Я. Га-

євець, Н. Глузман, Л. Коваль, Я. Н. Листопад, М. 

Овчіннікова, С. Скворцова). 

Мета математичної освіти на сучасному етапі: 

- навчити майбутніх педагогів володіти ос-

новами математичного апарату, необхідного для 

розв’язання математичних і життєвих задач; 

- формувати вміння складати математичні 

моделі різних явищ, процесів та вироблення нави-

чок їх математичного дослідження; 

- розвиток логічного та креативного мис-

лення [8, с. 180]. 

Це означає, що сутність освітніх технологій 

полягає у попередньому проєктуванні процесу нав-

чання математичної освітньої галузі з урахуванням 

дидактичних цілей і рівня засвоєння курсу. Освітні 

технології акцентують увагу на процесі створення, 

а не лише на застосуванні конкретних методів, ор-

ганізаційних форм і засобів навчання, а також – орі-

єнтуються на передбачуваний результат. 

Бажання майбутніх педагогів використовувати 

у своїй професійній діяльності освітні технології ді-

алектично пов’язано з постійним пошуком нестан-

дартних дидактичних, методичних, технологічних 

рішень, оптимальних форм роботи та організації 

освітнього процесу у закладах освіти. Це, в свою 

чергу, сприяє оновленню підходів у математичній 

підготовці студентів за спеціальністю 013 Почат-

кова освіта. 

Крім того, створення в освітньому процесі у за-

кладах вищої освіти ситуацій, які моделюють май-

бутню діяльність, готують студентів до взаємодії з 

учнями, викликають потребу використання таких 

освітніх технологій, як-от: ігрові та інтерактивні те-

хнології, тренінги, моделювання, семінари-практи-

куми, майстер-класи, круглі столи, що сприяє фор-

муванню креативного й критичного мислення, іні-

ціативи, розвитку здібностей і компетенцій. 

Серед типових проблем вивчення математики 

та методики її навчання є постійне зменшення кіль-

кості аудиторних годин з одного боку та небажання 

студентів вчити математику – з іншого. З метою по-

долання формального вивчення абстрактних мате-

матичних понять у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського було за-

проваджено інтегрований курс «Математика з ме-

тодикою навчання», в якому вивчення дисципліни 

базується на використанні міжпредметної інтегра-

ції. Це сприяє: поєднанню теорії з практикою (ви-

вчення математичних положень, теорій і властиво-

стей дозволяє розглядати взаємозв’язки матема-

тики та методикою її викладання у початкові 

школі); формуванню методико-математичних 

умінь та їх застосуванню у майбутній професійній 

діяльності. 

Отже, інформаційний бум та швидкість онов-

лення наукової інформації, яку потрібно передати 

студентам під час навчання, вимагає від викладачів 

пошуку ефективних прийомів ліквідації цейтноту 

часу за рахунок запровадження новітніх педагогіч-

них технологій на основі вдосконалення та «осуча-

снення» методів навчання. 

Реалізувати зазначені потреби професійної 

підготовки майбутніх педагогів можна шляхом за-

міни звичайних лекцій на проблемно-інформаційні, 

які є базовими у підготовці вчителів. Особливості 

проведення такого заняття є співпраця студентів з 

викладачем, який залучає студентів до аналізу нау-

кової інформації, аргументації власних думок, по-

шуку оптимальних рішень, визначення чіткої пози-

ції стосовно тих чи інших питань тощо. Проєкту-

вання й реалізація змісту такої лекції потребує 

педагогічно доцільного використання інформацій-

них технологій та електронних навчальних засобів, 

врахування особливостей навчання, що важливо не 

тільки у процесі підготовки майбутніх учителів, а 

під час проходження ними різних видів педагогіч-

ної практики. 

Наступним важливим напрямом оновлення 

професійної ( у тому числі – і математичної підго-

товки вчителів початкових класів) є збільшення ча-

стки практичної складової освітньо-професійної 

програми (ОП) за спеціальністю Початкова освіта. 

Це пов’язано зі змінами нормативно-правової бази 

та навчально-методичного забезпечення Нової ук-

раїнської школи; вимогами поєднання у процесі 

професійної підготовки педагогів у закладах вищої 

освіти сучасних наукових досліджень та достатньої 

практичної підготовки. 

Особливого значення в умовах сьогодення ма-

ють також поради експерта з освіти Г. Драйдена: 

1) створення вчителем позитивного стану (зру-

чні меблі, вітання, освітні осередки тощо); 

2) максимальне використання здобувачами 

освіти різних органів чуття, темпу, ритму, інтона-

ції, музичного супроводу, кольорового забарв-

лення, інсценування, виконання ігрових та цікавих 

завдань; 

3) розвиток творчого та критичного мислення, 

що дозволяє «перетворювати» нову інформацію; 

4) зв’язок із життям та набутим досвідом. 

Здійснений нами аналіз публікацій у періодич-

них виданнях та освітньої практики дозволяє стве-

рджувати, що реалізація освітніх технологій у сис-

темі вищої освіти України здійснюється шляхом 

оновлення змісту професійної підготовки майбут-

ніх учителів на принципах фундаменталізації і гу-

манізації; науково-освітнього партнерства з ін-

шими науково-дослідними й освітніми установами, 

у тому числі – зарубіжних країн; оптимального по-

єднання у закладах вищої освіти науково, освіт-

нього, проєктного та управлінського процесів. 

Однією з ефективних освітніх технологій у ма-

тематичній підготовці вчителів початкових класів є 
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тренінг, сенсом якого є органічна адаптація поло-

жень математичної науки кожним студентом безпо-

середньо до себе; пошук оптимальних шляхів їх 

практичного застосування у спілкуванні та спільній 

діяльності зі школярами. Використання даної тех-

нології сприяє формуванню індивідуального стилю 

професійної творчої поведінки педагога [2; 10]. 

Таким чином, проведений аналіз науково-ме-

тодичних джерел дозволяє переконатися в широ-

кому діапазоні освітніх технологій. Окрім тренін-

гів, широкого розповсюдження у практичній діяль-

ності сучасних закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку фахівців початкової освіти, 

набули діалоги, дебати, ділові та рольові ігри, мо-

делювання ситуацій, брейнстормінг, сторітеллінг, 

мікровикладання, метод інформаційної перенаси-

ченості, технологія формування критичного мис-

лення, інтерактивні технології тощо [3; 4; 6; 10; 11]. 

Аналіз публікацій у наукових, методичних та 

періодичних виданнях дозволяє стверджувати, що 

усі з представлених технологій ефективно викорис-

товуються у практиці вищої школи у нашій країні 

та країнах європейського союзу. 

Використання освітніх технологій у підготовці 

фахівців початкової школи дозволяє залучати до 

розв’язання проблем, наближених до майбутньої 

професійної діяльності. 

Важливо зауважити, що активізація професій-

ної підготовки майбутніх вчителів початкових кла-

сів ЗЗСО, готовність до використання сучасних 

освітніх технологій в певній мірі залежить від ква-

ліфікації і педагогічної майстерності викладача за-

кладу вищої освіти, його ерудиції, наукової й мето-

дичної творчості, особистісних якостей, під впли-

вом яких у студентів формується відповідне 

ставлення до навчання та майбутньої професійної 

діяльності [6; 9]. 

Ми переконані, що зазначене вище, повністю 

узгоджується із основними важливими компетенці-

ями сучасного педагога: 

1) проактивність; 

2) професійна та особистісна гнучкість; 

3) новітні технології як учителський інстру-

мент; 

4) націленість на розвиток; 

5) «helicopter view» («бачення згори»); 

6) гуманна педагогіка як життєвий принцип; 

володіння практиками роботи зі стресом [5]. 

Підсумовуючи, ми можемо зробити такі ви-

сновки. 

1. Реалізація технологізації освіти неможлива 

без використання активних форм проведення нав-

чальних занять, методів активного опитування, діа-

гностики й контролю за якістю вищої освіти. 

2. Використання освітніх технологій дозво-

ляє структурувати уміння, навички, досвід і компе-

тенції студентів, простежувати динаміку процесу їх 

формування у процесі професійної підготовки. 

3. Удосконалення математичної підготовки 

вчителів початкових класів у контексті освітніх 

змін Нової української школи залишається актуаль-

ною проблемою. 
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Abstract.  
Individual independent work during the study of "Pediatric Infectious Diseases" by 6th year students of Bu-

kovinian State Medical University in a pandemic was carried out in the form of videoconferencing using Google 

Meet with demonstration of presentations and clinical case reports on the topic of presentation with subsequent 

"feedback" with students in the group. 
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Modern conditions call for new challenges to the 

education system. Globalization, new requirements for 

future professionals, and now the conditions of the pan-

demic have led to changes in approaches and methods 

of teaching in higher education [1]. Distance learning is 

currently one of the most relevant and at the same time 

controversial issues in the field of education [2-3]. 

World practice shows the formation of a blended learn-

ing model, which provides for the effective integration 

of different learning formats and teaching models, tak-

ing into account the peculiarities of students' perception 

through a combination of distance technology with a 

traditional form of learning [4]. 

Interesting and relevant today is the issue of effi-

ciency and success of distance learning in various 

higher education institutions. Naturally, online educa-

tion in medical institutions of higher education has been 

the most criticized and questioned. As in any educa-

tional institution, distance learning in a high medical 

school has a number of advantages that determine the 

effectiveness of distance learning as a form of inde-

pendent work of students. This form of education al-

lows you to take into account the individual character-

istics of the learner (independently choose the time for 

classes and the pace of learning), to achieve personali-

zation and differentiation in the development of the 

course, to form skills of independent learning. 

Thus, interactive forms of learning are mecha-

nisms for activating the independent work of medical 

university students [6]. However, the use of online 

technologies in medical education is greatly compli-

cated by the lack of opportunities to learn practical 

skills and abilities to organize work "at the patient's 

bedside". It is this argument that determines the contro-

versy and complexity of the use of distance learning in 

medicine, especially when it is not about training, but 

about obtaining medical education. 

The aim of the work. Evaluate the quality and ef-

ficacy of individual independent work of students in the 

study of the discipline "Children's Infectious Diseases" 

in the 6th year in terms of distance learning. 

Materials and methods of research. The re-

search was conducted using the author's questionnaire 

"Student survey on online learning", developed on the 

basis of the Google form and aimed at improving the 

educational process. The survey was attended by 71 

students of the Medical Faculty №1 and №2, specialty 

"Medical Affairs" of Bukovinian State Medical Univer-

sity, who studied the discipline "Children's Infectious 

Diseases" in the 6th year. The period of the survey was 

from April 9, 2020 to May 12, 2020. 

Before the questionnaire, the purpose of the study 

was explained. Participation was voluntary, and the re-

spondent had the opportunity to opt out of the survey at 

any time. All responses were anonymous. 

Results and discussion. Distance learning at Bu-

kovinian State Medical University was carried out us-

ing the video conferencing service Google Meet. Prac-

tical classes were conducted in synchronous mode, lec-

tures in asynchronous mode by publishing 

presentations of the lectures, video lectures and other 

necessary teaching materials on the University distance 

learning server Moodle. The curriculum for studying 

the discipline "Children's Infectious Diseases" in the 

6th year, in addition to practical classes, provides for 

individual independent work of students. 

During the traditional training, students performed 

individual work, which consisted of 2 parts. The first 

part involved work in the infectious disease hospital of 

the Regional Children's Clinical Hospital in the form of 

a three-hour evening shift under the guidance of a doc-

tor on duty with further protection in the next lesson. 

To perform the second part of independent work, stu-

dents were offered the choice to perform one of the 

tasks: analysis of clinical cases based on the processing 

of archival materials of the clinic; preparation of a lit-

erature review of clinical cases with difficulties in dif-

ferential diagnosis and/or treatment; discussing at a 
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meeting of the scientific student workshop; participa-

tion in scientific conferences; publication of reports in 

the form of abstracts and articles in periodicals (jour-

nals, collections of scientific papers); making visual 

aids according to educational programs (tables, models, 

visual aids, graphological schemes of practical classes); 

writing essays on one of the proposed topics. 

Given the current trends in the educational pro-

cess, student-centered approach to learning and dis-

tance learning format, students were offered to cover 

topics that were submitted for self-study by conducting 

a student online mini-conference (within one or two 

groups) in the format of "feedback" . Students worked 

in pairs, while preparing the material of the report in the 

form of a presentation of clinical cases and a theoretical 

basis from literary journals. During one of the practical 

classes, students used the Google Meet service to 

demonstrate on the screen and report on the prepared 

materials in real time. To provide effective "feedback", 

students had the opportunity to ask the speakers ques-

tions of various kinds, in particular, "what was best re-

flected in your report?" and "what could be done bet-

ter?". The lively discussion, which was present during 

the lesson, allowed students to pay attention to im-

portant points, sharp corners and problematic situations 

related to the current course and management of pa-

tients with infectious diseases in childhood. 

To assess the quality and efficacy of individual in-

dependent work by students in the study of the disci-

pline "Children's Infectious Diseases" in the 6th year of 

students majoring in "Medical Affairs" were analyzed 

the results of a survey of 71 respondents. Among the 

respondents, the share of female students was 67.2%, 

male - 33.8%. As a result of the survey, it was found 

that 52.2% of respondents consider independent extra-

curricular work in online learning necessary, and the 

remaining 47.5% of students do not consider it neces-

sary to perform individual independent work. 

Regarding the form of organization of independ-

ent extracurricular work of students in online learning, 

the majority of respondents (38%) considered the most 

optimal preparation of a presentation on a defined topic, 

23.9% of students preferred to prepare a presentation 

with a report on a defined topic, 11.3% - considered in-

teresting preparation clinical case in the form of a 

presentation, 8.5% - noted the preparation of a clinical 

case with a report in the form of a presentation, the 

search for scientific literature became relevant for 5.6% 

of respondents. In the same percentage (1.4% each) stu-

dents responded in favor of independent work in the 

form of development and preparation of visual material 

(flyers, health bulletins, etc.), writing an essay, analysis 

of the "interactive" patient. And only 1.4% of respond-

ents indicated the inexpediency of independent work. 

To the question "What form of organization of in-

dependent extracurricular work of students would you 

suggest at the clinical department in the 6th year?" the 

vast majority of students answered about the prepara-

tion of a presentation on an interesting clinical case and 

still consider it necessary to be on duty, given the com-

plete absence of work with the patient at the "patient's 

bed" during distance learning. Forms of individual 

work, such as writing an essay or preparing a presenta-

tion, are considered ineffective and redundant by stu-

dents, as these types of work are often performed by 

completely different students "on request", or simply 

download the finished presentation from the Internet 

sources. 

Conclusions. Individual independent work during 

the study of "Pediatric Infectious Diseases" by 6th year 

students of Bukovinian State Medical University in a 

pandemic was carried out in the form of videoconfer-

encing using Google Meet with demonstration of 

presentations and clinical case reports on the topic of 

presentation with subsequent "feedback" with students 

in the group. Most students were satisfied with this 

form of individual work, found it interesting and useful, 

in contrast to writing essays. It is also worth noting that 

medical students point to the need and feasibility of a 

duty at the clinic and the possibility of working directly 

with a pediatric patient. 
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FORMATION OF INFORMATIONAL - COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Аннотация 

В статье анализируется содержание понятий «компетентность», «информационная компетент-

ность», «коммуникативная компетентность», освещается трактовка понятия «информационно-

коммуникативная компетентность». Акцентируется внимание на проблеме формирования у студентов 

информационно-коммуникативной компетенции как компонента ключевых личностных компетенций. 

Анализируются исследования ученых по даной проблеме. Охарактеризована работа студентов в социаль-

ных сетях, выявлен ряд ошибок в процессе их интернет-общения. Предлагается система заданий, кото-

рая будет способствовать формированию информационно-коммуникативной компетенции. Показано, 

что трансформационные процессы, происходящие сегодня в системе общего и высшего образования, 

направлены на его реформирование. Исследовано, что любые изменения приводят к поиску более эффек-

тивной образовательной политики, ориентированной не столько на передачу знаний, сколько на приоб-

ретение навыков, позволяющих легко адаптироваться к новым социально-профессиональным техноло-

гиям, и особое место среди них отводиться информационно-коммуникативной компетентности.  

Abstract. 

 The article analyzes the content of the concepts "competence", "informational competence", "communicative 

competence", it highlights the interpretation of the concept of "informational - communicative competence". 

Emphasis is placed on the problem of forming of students' informational- communicative competence as a 

component of key personal competencies. The research of scientists on the problem is analyzed. The work of 

students in social networks is characterized, a number of errors in the process of their Internet communication 

are revealed. The system of tasks which will promote formation of informational- communicative competence is 

offered.  

It is shown that transformational processes taking place today in the system of general and higher education 

are aimed at its reforms. It is proved that any changes lead to the search for a more effective educational policy 

focused not so much on the transfer of knowledge as on the acquisition of skills that make it easy to adapt to new 

social and professional technologies, and a special place among them is given to informational- communicative 

competence. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная компетентность, система образования, компе-

тентность, формирование, общество, студент.  

Key words: informational- communicative competence, education system, competence, formation, society, 

student. 

 

Analysis of research and publications. The Law 

of Ukraine "On Higher Education" defines the main 

tasks of higher education institutions, including: con-

ducting a high level of educational activities, which 

provides higher education for the appropriate degree in 

their chosen specialties; formation of personality 

through patriotic, legal, ecological education, affirma-

tion of moral values, social activity, civic position and 

responsibility, healthy lifestyle, ability to think freely 

and self-organize in modern conditions; dissemination 

of knowledge among the population, raising the educa-

tional and cultural level of citizens [1]. 

The main responsibility for the training of a com-

petent competitive specialist is taken on the institutions 

of higher education, which in the process of training 

specialists must form the key competencies necessary 

for every modern person to succeed in life. Particular 

attention needs to be paid to the training of such spe-

cialists who would have the appropriate level of com-

munication skills, high culture of communication, in 

particular in the field of management and administra-

tion, services [2]. 

Requirements for the formation of a person with a 

high level of information and communication culture 

are reflected in the legal documents, including: the Law 

of Ukraine "On Education", The concept of the New 

Ukrainian School. The research of N. Morse, O. Ovcha-

ruk, T. Papernova, S. Spirin, T. Tikhonova is devoted 

to the issues related to the separation and interpretation 

of the concept of informational- communicative com-

petence. 

The problem of forming of the culture of oral and 

written speech (communicative competence) was stud-

ied by A. Bogush, N. Babych, T. Donchenko, L. Mam-

chur M. Pentilyuk and others [3]. 
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Despite the diverse scientific research, the prob-

lem of forming of students' of informational- commu-

nicative competence as a component of key competen-

cies of a person ready for conscious life choice and self-

realization, responsibility, work and civic activity is in-

sufficiently studied [4]. 

The purpose of the article is to find out the ways 

of formation of informational- communicative compe-

tence of students in the conditions of the university of 

economic orientation. Methods of scientific research 

were: context-analysis, student answers, pedagogical 

observation. 

Presenting of the main material. The entry of 

human civilization into the information society puts 

forward fundamentally new requirements for the edu-

cation system, while the essence of the new paradigm 

of education is as follows: 

 - the transition from the assimilation of significant 

amounts of information accumulated in the study of any 

discipline to mastering the methods of continuous ac-

quisition of new knowledge and the ability to learn in-

dependently; 

- mastering the skills of working with any infor-

mation with a variety of data and the formation on this 

basis of independent (critical) thinking, rather than re-

productive; 

 - in addition to the traditional definition "to form 

knowledge, skills and abilities" to the definition "to 

form the competence of the student". 

Let’s consider the meaning of the concept of "in-

formational- communicative competence" (ICT). There 

are different approaches to the interpretation of the con-

cept of the "competence". M. Lebedev and O. Shilov 

consider competence as "the interaction of knowledge 

and experience in a particular field, which allows to 

participate in the development of certain solutions or to 

solve the problem itself due to the availability of rele-

vant knowledge and skills." 

V. Demin gives the following definition of com-

petence. Competence is the level of personality skills 

that determine the degree of conformity of a certain 

competence, allowing to act constructively in changing 

social conditions [6, p. 35]. 

Competence is the personal quality (set of quali-

ties) of a specialist and the minimum required experi-

ence in a particular field [7]. 

The Law of Ukraine "On Education", the Concept 

of the New Ukrainian School emphasize the formation 

of vital competencies that give a person the opportunity 

to navigate and socialize in modern society. The Law 

of Ukraine "On Education" [1] formulates the concept 

of "competence". "Dynamic combination of 

knowledge, skills, abilities, ways of thinking, views, 

values, other personal qualities, which determines a 

person's ability to successfully socialize, conduct pro-

fessional and / or further educational activities" [1]. 

These are important components: knowledge, skills, 

experience, values, and, as a result, socialization. 

Taking into account the research of scientists (A. 

Boyko, L. Mamchur, O. Pavlenko), analyzing the legal 

framework, we tend to think that the concept of "com-

petence" should be considered as a new unit of meas-

urement of personal education, which focuses not only 

on the amount of acquired knowledge, but also the abil-

ity to act in a variety of situations.  

In turn, communicative competence is not only a 

set of acquired language and speech knowledge, but 

also professional skills and abilities, the ability to com-

municate in society. According to L. Mamchur [3], 

communicative competence is the highest step in 

achieving cultural sociability of the individual, and 

knowledge of language and structure of speech com-

munication is mandatory in the development of one's 

own language intelligence [3, p.14 ]. 

It should be noted that today almost all areas of 

human activity do not do without the use of modern in-

formation and computer technology. N. Balovsyak [9] 

considers information competence as an integrated ed-

ucation of the individual, which reflects his ability to 

determine the information need; search, processing, 

storage and transmission of data in all their forms and 

submissions (printed or electronic forms); ability to 

work with computer technology and ICT, to apply them 

in professional activities and everyday life. 

Information competence is part of the professional 

competence of the graduate, a necessary part of his ed-

ucational activities, a qualitative characteristic of the 

information aspect of the scientific and educational 

process. The analysis of the scientific literature testifies 

to various approaches to the interpretation of the con-

cept of " informational- communicative competence ".  

Thus, L. Didukh [2] characterizes informational- 

communicative competence of the individual as adapt-

ability, free possession of verbal and nonverbal means 

of communication, attitude to cognitive activity, natural 

and social world, to himself. O. Sosnin [8, p 154] de-

fines informational- communicative competence as a 

person's ability on the one hand to navigate in a dy-

namic socio-cultural environment and space of differ-

ent cultures, and on the other - to increase information 

and knowledge, build their own style of communica-

tion, characterized by increased personal activity, new 

principles of interaction in the conditions of modern so-

ciocultural transformations. In our opinion, the concept 

of information competence should be associated with 

the concept of speech culture, which should be consid-

ered compliance with a set of norms, rules and stereo-

types of communication.  

Informational- communicative competence is de-

fined as the ability of an individual to communicate in 

the Ukrainian language in various speech situations, on 

the Internet in particular. Note that the Law of Ukraine 

"On Education" defines the competencies, among 

which [5]: 

• fluency in the state language. 

 • ability to communicate in native (in case of dif-

ference from the state) and foreign languages. 

Informational- communicative competence (ICC) 

is an integrative formation of personality, which is 

manifested in the desire, ability, and willingness to ef-

fectively use modern means of information and com-

puter technology to solve problems in learning and eve-

ryday life, recognizing the importance of the subject 

and results [ 6, 42 c.]. 

The components of informational- communicative 

competence of a student in its modern sense should be 
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included the following components: technical, techno-

logical, informational, legal and value. 

The technical component includes knowledge of 

the principles of building a local area network, the abil-

ity to configure the connection of a personal computer 

to a local area network, as well as to the Internet, avail-

ability of communication testing skills in a computer 

network, detection of errors in network configuration. 

The technological component requires a set of 

knowledge and skills required to implement effective 

ways to search for information. 

The information component, on the one hand, is 

the basis of perception and awareness of information 

presented in various forms, and on the other hand, the 

student is dealing with a huge variety of information 

resources. Hence, an important component of the infor-

mation component is the ability to critically analyze in-

formation, distinguish and reject that is unreliable, out-

dated, biased, incorrect. 

Special attention should be paid to the formation 

of the legal component of informational- communica-

tive competence in high school, which requires 

knowledge of the legal basis for the use of software and 

information resources, including those posted on the In-

ternet, so that young people respect intellectual prop-

erty and have immunity against illegal information [ 4, 

p.20]. 

A student who has formed informational- commu-

nicative competence is able to successfully create, 

transmit, search, process, store and use information in 

his life, owns computer equipment, uses diagrams, 

graphs as tools. The individual has the skills to work on 

the Internet, skills to work with conflicting information, 

"neutralization" of harmful information, skills of mod-

eling and critical evaluation of information flows. 

Among the means of forming of informational- 

communicative competence is quite effective interac-

tion of the education system with social institutions: in-

formation services, libraries, which traditionally accu-

mulate information and communication resources of 

the society. Also, a means that successfully provides 

such interaction is a single methodological approach, 

given the unity of the conceptual apparatus, considering 

the laws of information flows in society, techniques and 

methods of information processing, criteria for effec-

tive information retrieval and other factors. The use of 

innovative interactive technologies for the formation of 

students' competencies involves the active involvement 

of each student in the learning process. Students ac-

quire the skills of healthy interpersonal communica-

tion, critical thinking to solve complex problems, find-

ing alternatives, expressing opinions. Today, new in-

formation technologies are an integral part of our lives. 

The main thing is to correctly show their capabilities 

[9]. 

According to V. Zinchenko, the implementation of 

educational exercises and tasks of communicative di-

rection significantly contributes to improving the cul-

ture of speech [4, p 20]. In order to develop informa-

tional- communicative competence the lecturer should 

implement training tasks for students on various topics, 

such as: outdoor recreation, winter and summer vaca-

tions, travelling, etc. The content of such training tasks 

was accompanied by audio materials with listening to 

key words, dialogues, which are professionally 

sounded by native speakers. As experience at university 

shows, it is appropriate to use gaming technology.  

For example, students were asked to reproduce 

verbally animated computer graphics (commonly used 

characters), compose a coherent story, send it to a class-

mate through a social network, and correct each other's 

mistakes. 

To encourage the teacher can carry out the follow-

ing tasks in the form of a developed quest. Students 

complete one task and move to another level, receiving 

bonuses, the winner is the one who has passed all levels 

of difficulty and made as few mistakes as possible. The 

tasks of the quest include reproductive exercises for 

written reproduction of heard samples of words, events 

that took place in the group; constructive exercises to 

paraphrase the heard information, supplementing a sen-

tence about a certain learning situation with one's own 

thoughts, substitution exercises that require replace-

ment of individual words, phrases in the phrase pro-

posed by the teacher; compiling a dictionary of profes-

sional terms; reception of comparison of dialectal 

speech and literary norm. Gradually, the tasks are com-

plicated by communication via video chat or audio con-

nection to a conversation with a teacher, a friend. 

Writing letters, greetings, announcements, reflec-

tions on certain topics requires students' text-creating 

skills, so, in our opinion, a text-centric approach to 

mastering the native language at different levels is nec-

essary. According to L. Mamchur, "On a text basis, 

communicative competence is formed, in the process of 

which speech theory is learned by students not in the 

form of individual concepts, rules, but in practical way, 

in the form of skills, learning activities with these con-

cepts and rules, with the ability to create your own 

statement. In the process of developing students' com-

municative competence, the text-centric approach is 

implemented on the basis of selected educational texts 

used as didactic material of language and speech con-

tent lines, as well as through a system of specially ori-

ented tasks involving evaluation of text speech "[3, p. 

19]. 

It is necessary to develop guidelines for students 

to use the Internet, with the aim to: 

- communicate only with well-known people or 

with those whom you trust; 

- not to reveal the details of his personal life to the 

general public; 

- not to disclose compromising information; 

- to cover information about the ways of their per-

sonal growth, hobbies; 

- take an active part in the life of your university 

(place of work, city), covering all events in online pub-

lications or commenting positively on them; 

- adhere to the ethics and culture of communica-

tion. 

Such a comprehensive and diverse work allowed 

students to formulate conclusions that the communica-

tive culture in the information environment is not a sep-

arate individual process. Their communication on so-

cial networks can be used by others with negative con-

sequences. Following certain rules of computer 
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communication will allow you to successfully build a 

future career [2]. 

The integration of traditional and modern virtual 

teaching methods in the organization of educational ac-

tivities of students will make more effective the quality 

of the educational process as a whole and, accordingly, 

the formation of informational- communicative compe-

tence of the future social educator. Development and 

use of virtual space in the forms of educational and in-

dependent work of students, provides greater independ-

ence of students, greater individualization of tasks re-

lated to the content of the subject material, the form of 

reporting and the nature of control. 

So, in the article we have found out the ways of 

formation of informational- communicative compe-

tence of students. Among the most useful are the usage 

of educational exercises, training tasks, role games, 

which help to form a culture of oral speech of students 

in the process of communication via the Internet (online 

webinars, voice chats, online conferences). 
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Аннотация 

В статье проанализировано понятие «профессиональная компетентность агрария» и «математи-

ческая компетентность». Определено «математическую компетентность агрария» как процесс форми-
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Abstract 

The article analyzes the concepts of "professional competence of an agrarian" and "mathematical compe-

tence". The "mathematical competence of an agrarian" is defined as a process of formation of readiness to perform 

professional tasks requiring the use of mathematical methods and a certain level of such readiness. 

It is proved that one of the promising areas for improving the training of specialists, by approaching Euro-

pean standards, is pedagogical integration. The pedagogical conditions for the integration of social, natural-

mathematical and professional-oriented disciplines are substantiated. 
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Formulation of the problem. Qualitative 

changes in social values and needs, significant transfor-

mations in the political life and economy of the country, 

the growth of complex research in the scientific field, 

the integrative nature of production, the growth of 

knowledge-intensive technologies have led to new re-

quirements in training. 

The modern period of the history of society is 

characterized by restructuring, radical changes in meth-

ods of planning, calculations, organization of produc-

tion and management, decision-making on real invest-

ments, development of effective strategies for eco-

nomic development. An integral condition for success 

in this restructuring is the elevation to a higher level of 

scientific level and quality of solving problems of the 

agricultural sector, the implementation of scientific de-

velopments in production. Versatility and openness of 

the economy, a variety of forms of management are 

typical of the modern agro-industrial complex of 

Ukraine. 

New demands of the agricultural sector require 

new approaches to the training of future professionals 

with higher education [1], the development of which is 

based on the principles defined by the Laws of Ukraine 

"On Education", "On Higher Education" [2,3]. In par-

ticular, it is the public utility of knowledge; social va-

lidity of thinking in the field of professional activity; 

combination of fundamental and professionalism of 

various educational programs based on individualiza-

tion of the content of training of future farmers in ac-

cordance with the demand of the labor market; continu-

ity of education, its systematic and systematic nature; 

content innovation, etc. 

Analysis of the recent research and publica-

tions. The analysis of world tendencies in the field of 

agrarian education testifies to growth of requirements 

to professionalism and personal qualities of agrarians. 

According to scientists, the main problems that farmers 

will face in this millennium are: the constant complica-

tion of the content of agricultural activities; high level 

of professional standards; independent formulation and 

solution of creative and research tasks; complication of 

environmental problems; continuous mastering of ad-

vanced technologies of production and processing of 

products, new achievements of domestic and foreign 

experience. All this can be mastered only by a farmer 

with high professional competence, which provides de-

veloped creative, research abilities, a high level of spir-

itual and moral potential, competitiveness, erudition, 

ability to lifelong learning. Along with the above, the 

solution of complex professional problems requires the 

integration of knowledge, practical skills and abilities 

related to such agricultural sciences as natural sciences, 

mathematics, economics, law, cybernetics, etc .; ability 

to work in a single information environment, which in-

volves the rational use of information technology in the 

process of professional activity. 

Therefore, updating the content of education in 

Ukraine provides for its focus on the acquisition of key 

competencies by students and on the creation of effec-

tive mechanisms for their implementation in everyday 

practice. 

Attention is drawn to the fact that the directions, 

specific manifestations and results of activities in the 

agricultural sector largely depend on the subjects of ac-

tivity. Therefore, the new requirements for the training 

of specialists, in addition to professional knowledge, 

skills, abilities, provide for the inclusion of the personal 

component, ie the development of professional quali-

ties of the individual. 

Digitalization of the agricultural sector today re-

quires a specialist in thorough mathematics education, 

familiarity with computational methods of mathemat-

ics, fluency in linear programming, dynamic program-

ming, game methods, a large amount of knowledge of 

statistics and probability theory, be able to set mathe-

matical problems on an economic basis. Given the dif-

ferent approaches to solving specific professional prob-

lems, he must have a good understanding of mathemat-

ical models of economic and production systems, be 

guided in cybernetic approaches to production manage-

ment. In turn, this requires the use of new scientific ap-

proaches, in particular, mathematical methods and 

models. Thus, it is safe to say that mathematics has 

played a leading role in the development of agricultural 

education. Changing the educational paradigm involves 

updating the mathematical training of agricultural spe-

cialists, the first components of which are its purpose, 

goals and objectives. 

This necessitates the growth of mobility, creative 

initiative in the professional activities of specialists in 

all specialties of the agricultural sector, which, in turn, 

provides for the introduction of innovative forms, 

methods and content of training future professionals for 

professional activities. The training of specialists in the 

agro-industrial complex is now subject to new require-

ments, one of which is the formation of such thorough 

knowledge that would maximize the intellectual devel-

opment of the individual, its development of a holistic 

system of knowledge focused on the greatest develop-

ment of the future. agrarianism, its inclinations, prefer-

ences, social, national and professional maturity. 

Modern information and communication technol-

ogies are increasingly penetrating the educational pro-

cess of higher education, becoming almost its main sys-

tem-forming component, which largely determines the 

nature and vector of educational development. 

One of the areas of reform and development of 

modern higher education, which requires full infor-

mation support, is distance learning, which is becoming 

increasingly popular in the world [4]. 

Recent reforms of the higher education system in 

Ukraine take these requirements into account. Scien-

tists raise current issues of ensuring the quality of edu-

cation, which would meet European requirements, but 

primarily satisfy the Ukrainian labor market [5,6]. 

Therefore, improving the content of traditional and de-

veloping new methods, forms and teaching aids is one 
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of the most important tasks of higher education. At pre-

sent, educators face a priority requirement - improving 

the quality of vocational education, which would meet 

the modern needs of society and be competitive in the 

global labor market. 

The role of fundamental disciplines in the for-

mation of professional competence has been the subject 

of many studies. Based on the analysis of professional 

competence and its key competencies as components of 

the competence of future specialists in technical spe-

cialties V. Petruk identified competencies that should 

be formed by teachers of fundamental disciplines in 

junior students in technical universities: motivational, 

cognitive-creative, communicative [7]. 

Taking into account the international and domestic 

experience of the competence approach in mathematics 

education allowed to clarify V. Achkan the concept of 

mathematical competence is the ability to see and apply 

mathematics in real life; understand the content and 

method of mathematical modeling; ability to build a 

mathematical model, to study it by methods of 

mathematics, to interpret the obtained results, to 

estimate the error of calculations [8, p.8]. 

L. Nichugovska developed a professional-

competence model of teaching mathematical 

disciplines of economic specialists, which is based on 

deep integration with the disciplines of the economic 

cycle and is implemented through the introduction of 

modern information technologies in the educational 

process based on its information and computer support 

[9, p.14]  

Purpose.To consider ways of realization of the 

competence approach in mathematical preparation of 

the future agrarian On the basis of studying of a condi-

tion of practice and the analysis of requirements to 

preparation of experts, to define the purpose, the pur-

poses and tasks of mathematical preparation of stu-

dents-agrarians. Prove that one of the promising areas 

for improving the training of specialists by approaching 

European standards is pedagogical integration. To sub-

stantiate pedagogical conditions of integration of so-

cial, natural-mathematical and professionally-oriented 

disciplines. 

Main material presentation. The importance and 

significance of mathematics education in the training of 

future farmers is not only to ensure general intellectual 

development, creating conditions for the realization of 

the rights to full and continuing education, but also to 

promote the formation of certain professional compe-

tencies. 

The phenomenon of "competence" is inextricably 

linked with the training process. E. Thorndike in the 

XIX century among the laws of learning singled out the 

law of readiness, according to which the reaction of the 

subject depends on his readiness for this action. In the 

psychological and pedagogical literature there are a 

number of definitions of competence, which are as fol-

lows. The term "competence" (Latin competens - ap-

propriate, capable) means the range of powers of any 

official or body; possession of knowledge, experience 

in a particular field. Under professional competence is 

understood the personal capabilities of the specialist, 

which allow him to independently and effectively im-

plement the goals of the professional process. To do 

this, you need to know the relevant theory, be able to 

apply it in practice. 

The professional competence of an agrarian is the 

unity of his theoretical and practical readiness to carry 

out agrarian activity. The structure of professional com-

petence of agrarians is revealed through professional 

skills. 

Referring directly to the concept of "Mathematical 

competence of agrarians", it should be noted that de-

spite its general use, it is very vague and multifaceted. 

The analysis of research shows the specificity of 

general mathematical training of agricultural special-

ists, which causes contradictions between the real level 

of general mathematical training and necessary for the 

study of applied mathematical methods, their creative 

application, the presence of relevant personal qualities 

realized in further professional activity. 

Formal analysis of the concept of "competence", 

based on the above approaches, formulated in terms of 

"formation of competence" (procedural component) 

and "level of competence" (productive component) al-

lows to define "mathematical competence of farmers" 

as a process of readiness to perform professional tasks. 

requiring the use of mathematical methods and a certain 

level of readiness. 

A more detailed description of the phenomenon 

under study should reflect the modern understanding of 

social functions, tasks, opportunities, educational and 

developmental potential of mathematical training. 

However, both procedural and effective components al-

ready contain them in a condensed form. 

Thus, considering the procedural component of 

the "mathematical competence of the agrarian" as an el-

ement of the educational process, we automatically en-

dow the object with educational, upbringing and devel-

opmental functions. A specific feature of the formation 

of key competencies in the process of mathematical 

training is its implementation on the basis of mastering 

systematized mathematical scientific knowledge and 

methods of implementing mathematical methods. This 

approach to determining the procedural component al-

lows the productive use of theories of the educational 

process and developmental learning. 

Turning to the effective component of "mathemat-

ical competence of farmers", it should be noted that for-

mally, the required minimum level of competence of 

the specialist is regulated by State educational stand-

ards, which formulate the social order of society and the 

state in specific conditions. Currently, the State educa-

tional standards contain requirements for mastering the 

system of knowledge and methods of activity, and the 

goals of development, formation of the personality of 

future specialists-agrarians are practically not regulated 

and not specified. 

Based on the above, we consider the mathematical 

competence of farmers as an element of the profes-

sional educational process, organized on the basis of 

mastering systematic mathematical scientific 

knowledge and methods of implementing mathematical 

methods in agriculture which involves mastering the 

content of mathematical disciplines based on methods, 
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forms and teaching aids. development of analytical 

thinking, form communicativeness, reflexivity and cre-

ative approach to solving problems as close as possible 

to future agricultural activities. 

Of particular importance is the fact that the imple-

mentation of such a model is not limited to solving ed-

ucational and applied problems related to agricultural 

activities, but involves the development of new ap-

proaches to shaping the content, forms and methods of 

teaching aimed at shaping the personality of the future 

specialist. 

So, setting the task of forming the mathematical 

competence of agricultural specialists, we proceed 

from the understanding that the peculiarity of the math-

ematical competence of the agrarian as a result of pro-

fessional training is that in comparison with other re-

sults of training it is: 

• integrated result; 

• allows you to solve a wide range of tasks (as op-

posed to the element of functional literacy); 

• exists in the form of activity, not information 

about it; 

• agreed (related to the whole range of objects of 

interaction); 

• is improved not by automation and transfor-

mation into a skill, but by integration with other com-

petencies ¬ ¬– awareness of the common basis of pro-

fessional activity increases competencies, and the 

method of activity begins without the involvement of 

additional internal resources (as opposed to skill); 

• is manifested consciously (as opposed to skill). 

Philosophical thought says that these components 

have always been determined by the objective condi-

tions that surround the specialist. Therefore, for the cor-

rect formulation of goals, objectives and objectives it is 

necessary to proceed from the conditions under which 

the future farmer will carry out their professional activ-

ities in the future. 

The emergence of new specializations, the trans-

formation of agricultural education requires the need 

not only to introduce new courses in the educational 

process, but also to make appropriate changes in the 

content of disciplines taught traditionally. Such disci-

plines, first of all, include "Higher Mathematics", the 

content of which has remained almost unchanged for 

decades. And if the penetration of mathematics into ag-

ricultural science and the restructuring of the latter are 

only partially based on the use of the classical apparatus 

of mathematics, then some of its sections are of great 

importance in applied aspects. 

According to experts, the training of farmers 

should be carried out in close connection with the in-

formation and mathematical support used in their pro-

fessional activities. Optimization of the structure of the 

content of these disciplines, a combination of funda-

mental theoretical training and applied should ensure 

the improvement of the quality of professional training 

[10, p.18-19]. 

We can not ignore the problem of professional 

competence of the future specialist, which involves de-

veloped creative, research abilities, a high level of spir-

itual and moral potential, competitiveness, erudition, 

the ability to lifelong learning. After all, solving com-

plex professional problems require the integration of 

knowledge, practical skills and abilities from other re-

lated disciplines; ability to work in a single information 

environment, which involves the rational use of infor-

mation technology in the process of professional activ-

ity. 

In view of the above, currently the renewal of the 

content of education in Ukraine is focused on creating 

conditions for students to acquire key competencies 

and to develop effective mechanisms for their imple-

mentation in everyday practice. Today, the importance 

and significance of mathematics education in the train-

ing of future farmers is not only to ensure general intel-

lectual development, creating conditions for the reali-

zation of the rights to full and continuing education, but 

also in the formation of certain professional competen-

cies. 

The issue of improving the level of mathematical 

training at the agronomic faculties of higher educa-

tional institutions attracts the attention of a number of 

scientists. 

Farmers must be equally successful in both profes-

sional and mathematical knowledge. 

Consider in more detail the mathematical training 

as a basic in the professional activities of farmers. 

Originating from the demands of practice, mathe-

matics was created to solve three fundamental life prob-

lems: "counting and measuring the number of various 

objects and quantities; measurement of spatial forms of 

the surrounding world; study of structures, ie structures 

and connections of elements of complex objects "[11, 

p.44]. 

In determining the purpose, goals and objectives 

of mathematical training of students of agricultural spe-

cialties, we relied on a number of works, choosing as a 

basis those described in the work of G. Dutka [12]. 

In our opinion, the purpose of modern mathematical 

training of students of higher educational institutions of agrar-

ian profile is to solve three equal problems: 

1) Development of students' systematic understanding 

of the application of mathematical knowledge in professional 

activities, education of mathematical culture. 

 2) Mastering the content of mathematical disciplines on 

the basis of methods, forms and means of teaching that pro-

mote the development of analytical thinking, form communi-

cativeness, reflexivity and a creative approach to solving 

problems as close as possible to future professional activity. 

3) Formation of skills to solve problems of integrated 

content, containing knowledge of mathematical and profes-

sional-oriented disciplines, using modern information tech-

nology. 

At the same time, the observational experiment allowed 

to identify a number of problems faced by students: 

- inability to retain in memory and formulate certain the-

oretical positions in mathematics at the level provided by the 

theory of the subject; 

- simplification of the proposed tasks, the transition to 

the field of everyday understanding and explanation of basic 

mathematical terms in "simple" language; 

- inability to imagine a holistic picture of the mathemat-

ical model, the desire to break it into separate parts and ele-

ments; 
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- inability to connect mathematical phenomena with 

processes in the agricultural sector; 

- vagueness in the formulation of their understanding of 

the subject of study; 

- lack of proper interest in the study of mathematical dis-

ciplines; 

- difficulties in independent study of scientific and spe-

cial literature; 

- reproductive level of knowledge and skills; 

- lack of motivation to independently master new 

knowledge, develop intelligence. 

Taking into account the outlined requirements for spe-

cialists in agricultural specialties and the state of practice, we 

will formulate general and specific goals of teaching mathe-

matics. 

1. Mathematical goals. Analysis of mathematical mod-

els in the process of studying mathematics, solving problems 

with real applied content will demonstrate the existence of 

deep and fruitful links between mathematics and the future 

profession, and through them - the relationship of mathemat-

ics with the problems of the world. Construction and research 

of the simplest mathematical models will promote develop-

ment of skills of application of mathematical methods for the 

analysis of real situations. The use of research tasks in the pro-

cess of studying the course of mathematics will overcome the 

formalism in the teaching of mathematics and will encourage 

the development of interest in its study. 

2. Professional goals. One of the most important goals 

of acquaintance with the elements of future professional ac-

tivity in the process of studying mathematics is the formation 

of a professional way of thinking. Illustration of mathematical 

constructions with meaningful agrarian realities, demonstra-

tion and independent construction of mathematical models in 

the agrarian sphere, implementation of applied content in the 

program of the mathematics course shows that in the process 

of interaction of these disciplines it is possible to successfully 

train agrarian specialist. 

The above allowed us to formulate the specified goals 

of mathematical training: 

- mastering general and special mathematical 

knowledge, skills to interconnect this knowledge with the re-

quirements of professional education; 

- ensuring continuity in the study of mathematical and 

special disciplines of agricultural profile; 

- integration of mathematical and special knowledge 

and skills, with the prospect of application in future profes-

sional activities; 

- development of creative abilities of future farmers on 

the basis of integrative, problem and activity approaches in 

the educational process. 

Of particular importance is the fact that the implemen-

tation of such a model is not limited to solving educational 

and applied tasks related to professional activities, but in-

volves the development of new approaches to the formation 

of content, forms and methods of teaching aimed at shaping 

the personality of the future specialist. 

Since the concepts of purpose and goals belong to 

the category of the result, which is the result of certain 

actions, the specific way to achieve it can be expressed 

through a system of relevant tasks: 

- improvement of programs of mathematical disci-

plines taking into account integrative connections and 

possibilities of their information support; 

- ensuring the continuity and continuity of the 

study of mathematics throughout the study period, in 

terms of multi-level training; 

- improvement of fundamental training of students 

on the basis of use of modern information technologies; 

- disclosure of the logical structure of the sections 

of mathematics studied at such a level that would en-

sure the successful and conscious use of these sections 

by future faivtsy to solve applied problems; 

- rejection of the complete formal-logical con-

struction of the mathematical course on the basis of its 

information saturation, which at the same time excludes 

the recognition of the legitimacy of a purely practical, 

narrowly utilitarian approach to the teaching of mathe-

matics; 

- teaching special mathematics courses to the ex-

tent necessary for the study of professionally-oriented 

disciplines; 

- education of mathematical culture and develop-

ment of mathematical intuition. Development of abili-

ties of logical thinking, exact and laconic statement of 

difficult thoughts .; 

- purposeful development of creative abilities of 

students, their socio-psychological and personal quali-

ties; 

- creation of preconditions for further independent 

study by students of various sections of mathematics, 

mainly of applied character. Active mastering of mod-

ern methods of scientific research; 

- the optimal ratio between the volume of theoret-

ical provisions and applied issues based on the integra-

tion of knowledge; 

- formation of information culture; 

- formation of skills of work with scientific litera-

ture; ensuring a level of mathematical development of 

students that would be sufficient for them to read and 

understand the literature in the specialty, which in-

cludes the application of mathematical methods in rel-

evant fields. 

- use of applied mathematical packages in the pro-

cess of teaching material. Construction and demonstra-

tion on this basis of mathematical models of agricul-

tural processes; 

- systematic involvement of students in the process 

of solving professional problems that reflect the typical 

problem situations that arise in the workplace; 

- meeting the needs of special departments in con-

ducting course, research and diploma theses. 

- construction of a course of mathematics on the 

principle of sufficient motivation of new concepts, at 

the same time with exact and formal definition of each 

of them; 

- conducting laboratory classes on mathematical 

modeling using applied mathematical packages and 

programs; 

- introduction of an additional system of control of 

students' knowledge by performing calculation and 

course work on applied mathematics. 

 

Based on the study of approaches to the content of 

training specialists in agrarian higher education institu-

tions, we have identified the following four cognitive 

blocks: social; mathematical; natural; disciplines that 
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are related to the main branches of agriculture (crop 

production, animal husbandry, agricultural mechaniza-

tion). Under the social and natural-mathematical train-

ing of an agricultural specialist, we understand the re-

sult of students mastering a specially selected set of el-

ements of social and natural-mathematical knowledge, 

skills, abilities and values necessary for successful im-

plementation. professional activity in the field of agri-

culture. We interpret vocational training as a set of dis-

ciplines that develop and supplement fundamental 

courses, the content of which significantly shapes the 

readiness of the future specialist for his future profes-

sional activity. We have identified various interdiscipli-

nary links of an integrative nature between these blocks 

of academic disciplines. A separate study allowed us to 

conclude that under the already mentioned conditions, 

social, mathematical or professionally-oriented disci-

plines serve as system-forming factors. Because only 

social disciplines give an understanding of the struc-

ture, history and development of society, and mathe-

matical operate with abstract concepts that are concre-

tized in other blocks of disciplines. Vocational-oriented 

disciplines play an intermediate role between the two 

mentioned blocks and professional training. And act as 

a cross-cutting component of the content of education. 

This allowed us to formulate the concretized goals 

of professional training of future farmers, namely: their 

mastery of general and special knowledge, the ability 

to interconnect professional knowledge with the re-

quirements of agricultural education; ensuring continu-

ity in the study of general and professionally-oriented 

disciplines of agricultural profile; integration of natu-

ral-mathematical, social and special agricultural 

knowledge and skills in professional activity; develop-

ment of creative abilities of agrarians on the basis of 

integrative, problem and activity approaches in educa-

tional process 

Integration of social, natural-mathematical and 

professionally-oriented training of agrarians is a pro-

cess of preparation and readiness to perform profes-

sional tasks that require comprehensive application of 

knowledge, methods, apparatus in social, natural-math-

ematical and professionally-oriented disciplines. 

Having studied and analyzed key concepts, we un-

derstand the pedagogical conditions of integration of 

social, natural-mathematical and professional-oriented 

disciplines, as a set of interrelated circumstances of the 

pedagogical process necessary to create a holistic train-

ing, which will provide training of highly qualified spe-

cialists at the lowest cost. 

The analysis of pedagogical conditions for im-

proving the quality of professional training of students, 

allowed to formulate their main groups: 

- formation of a system of natural-mathematical, 

social and professionally-oriented knowledge of agri-

cultural profile on the basis of an integrative approach; 

- use of a problematic approach to structuring the 

content of education; 

- use of information and communication technol-

ogies and multimedia means; 

- introduction of distance learning; 

- focus on the synergetic paradigm of education, 

which is closely related to the processes of integration 

and systematization of the content of education, its 

openness. 

These pedagogical conditions are based on the fol-

lowing system-forming ideas of integration of agricul-

tural training: orientation on the synergetic paradigm of 

education; providing motivation for learning; realiza-

tion of personal development of students. 

Consider in detail each of the above pedagogical 

conditions. 

 1. Formation of a system of natural-mathematical, 

social and professionally-oriented knowledge of agri-

cultural profile on the basis of an integrative approach. 

Based on the analysis of interpretations of the term 

integration of training, we have identified its procedural 

and effective components. We understand the effec-

tiveness of integration in professional training as a sys-

tematized set of knowledge, skills, abilities, creative 

experience, formed on the basis of the above blocks of 

disciplines, their focus on the formation of a future spe-

cialist holistic picture of the world, systematic thinking. 

, the ability to comprehensively solve professional 

problems, to consider phenomena in all possible rela-

tionships and connections. In other words, integration 

is a way to combine the necessary knowledge, skills, 

abilities from different disciplines, creative activity, its 

importance for the formation of future farmers. From 

the procedural point of view, such processes involve 

the integration of forms, methods, teaching aids, which 

allows to solve each professional problem as a system 

object with a focus on promising problems of the fu-

ture. 

Since the training process is a complex nonlinear 

system, in our opinion, it is first necessary to identify 

and characterize the integrating system-forming factors 

that will help to more effectively implement integration 

ideas. 

Implementation of a systematic approach to the in-

tegration of natural-mathematical, social and special 

training in agricultural universities involves the imple-

mentation of the following steps: analysis of regula-

tions; study of directions of economic activity of agri-

cultural enterprises in relation to the purposes of train-

ing specialists; analysis of elements of the content of 

education, namely the disciplines involved in integra-

tion; establishing links between the elements of these 

disciplines, determining their nature; definition of 

forms, methods, means of their demonstration; devel-

opment of technology for integration of training; dis-

closure of the dependence of the installed system on ex-

ternal conditions; assessment of the quality of training, 

which has an integrated nature. 

Thus, the systematic assimilation of many facts, 

concepts and judgments in the study of natural and 

mathematical and social sciences by students is in ac-

cordance with the logical connection and rational con-

tinuity of knowledge in professionally-oriented disci-

plines, reflecting the logic of training. Such integration 

of knowledge is the basis for the formation of a holistic 

system of professionally significant qualities of the fu-

ture specialist. 

In the age of the information society, the problem 

of dense composition of knowledge and their opera-

tional use becomes essential. Therefore, on the way to 
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the transition from a disciplinary to a systemic model 

of educational content, the problem of integration is a 

promising direction in modern vocational education. 

The integration of knowledge of mathematical disci-

plines and professional knowledge makes it possible to 

implement the principle of professional orientation in 

student education, which in turn allows to effectively 

overcome the negatives and contradictions that arise in 

the multidisciplinary system of higher education. The 

acquisition of integrated knowledge, skills and abilities, 

carried out with the help of new information technolo-

gies, has a number of advantages, namely: "compacts", 

organizes information, allows to develop individual tra-

jectory and pace of training, opens wider opportunities 

for obtaining, processing and using educational infor-

mation , which improves the level of preparation of the 

student, raises him to a qualitatively new level of or-

ganization of independent learning. 

The requirements of integration also apply to the 

process of forming tasks of professional orientation on 

the basis of the content of several disciplines of the cur-

riculum, knowledge of which the student will apply in 

the process of independent or collective solution of 

these tasks. The modern approach in research of the 

problem of integration and its significance for the de-

velopment of vocational education is to develop a di-

dactic concept of interdisciplinary integration as a sci-

entific and practical basis for quality training. 

However, if mathematical knowledge entered 

technology indirectly (through a cycle of general scien-

tific and general technical disciplines), then in econom-

ics - directly as a source of basic ideas and the necessary 

apparatus for the construction and improvement of this 

field. This fact alone significantly increases the require-

ments for mathematical education of economists, re-

quires the active participation of all teachers in the for-

mation of an integrated system of training economic 

professionals. 

2. Using a problem-based approach to structuring 

the content of education based on the ideas of interdis-

ciplinary integration. 

Problems in learning are the most necessary means 

of developing productive logical thinking, which can 

improve the quality of training for agriculture. 

Problem-based learning is often offered to provide 

professional motivation for learning. This approach al-

lows you to prioritize the needs and interests of the in-

dividual, to develop tasks that most fully reveal the po-

tential of each student. 

In the process of problem-based learning there is a 

true integration because we are not dealing with the su-

perimposition of knowledge on each other, not with 

their usual increase, but with their transformation and 

the emergence on this basis of psychological tumors in 

humans. A number of scholars derive such a pattern of 

pedagogical integration as the relationship between the 

level of problem-based learning and levels of integra-

tion of its subjects: the higher the level of problem-

based learning, the higher the level of integration of 

those who teach and those who teach. 

Thus, the integration of natural-mathematical, so-

cial and vocational disciplines in the training of special-

ists in agricultural universities due to the problematic 

way of learning gives new features to the educational 

process, which is a significant factor in the formation 

of professional motivation, which results in knowledge 

that meets all regulatory requirements for a modern 

specialist. 

3. Currently, the priority in the pedagogical pro-

cess of higher education is the use of information and 

communication technologies and multimedia tools: the 

introduction of electronic learning tools (textbooks, 

manuals, catalogs, dictionaries, etc.), computer training 

programs; introduction of a rating system for assessing 

knowledge; increase the objectivity of knowledge as-

sessment. One way to solve this problem is to use the 

possibilities of multimedia support in high school. 

Multimedia support is based on the following prin-

ciples: 

The principle of modality. It is based on Mayer's 

theory of double coding: information that is presented 

both verbally and visually is better remembered [13]. 

The principle of spatial communication. Students 

perceive information better if the words and relevant 

pictures are presented on a page or screen side by side, 

rather than far from each other. 

The principle of time communication. If the words 

and the corresponding visualization are presented syn-

chronously, not sequentially, it contributes to better 

mastering of the material. 

The use of multimedia in lectures allows you to 

create a visual series that helps to increase the pace of 

presentation of the material. Multimedia allows you to 

use encoded information not only in the form of tables, 

diagrams, charts, figures but also animations. This al-

lows students to clearly show the dynamics of pro-

cesses that are difficult or even impossible to demon-

strate with chalk and blackboard. 

Competent use of multimedia technologies in the 

educational process, no doubt leads to faster under-

standing and assimilation of new information. An ex-

ample is the introduction of electronic manuals [14,15]. 

Mastering modern information technologies for 

analysis, optimization and forecasting of economic and 

natural processes on the basis of general and specific 

knowledge, creates a basis for the development of sys-

tematic thinking, implementation of a comprehensive 

approach to assessing both economic and environmen-

tal and social aspects of professional activity. and mar-

ket economy. The use of new information technologies 

forms the personality of the information society with 

"new literacy", ie one that actively uses available means 

of information and telecommunication technologies in 

everyday life and, first of all, in education develops the 

ability to quickly find, process, use large amounts of 

quality information. ability that creates an atmosphere 

of psychological comfort. Good command of the inter-

national "language" of computer communication opens 

borders and forms a person free from the complexes of 

inferiority and provincialism. 

4. Distance learning is one of the promising learn-

ing technologies that plays a significant role in the mod-

ernization of education. Scientists argue that the per-

sonal and telecommunications nature of learning - the 

main features of distance learning. In the study, we ad-



42 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #17(104), 2021 

here to the definition of distance learning as the provi-

sion of distance educational services using new com-

puter and communication technologies, universal, syn-

thetic, integrated, humanistic form of learning. 

Forms of organization of distance learning activi-

ties are various - from Internet conferences and 

webcasting of lectures to educational web forums and 

the like. 

Many scholars define a training course as a dis-

tance course in which 80% of the training material is 

based on the use of on-line technologies. Today in the 

world disciplines are taught in the following formats: 

traditional teaching, courses with network support, hy-

brid or mixed course, on-line course. In our opinion, 

distance learning can take place within all types of di-

dactic system. 

Note that the subject, which is taught remotely, 

has certain didactic features. This is a clear structure, 

which includes a methodological section, a meaningful 

section, diagnostic and correctional blocks. 

We have defined the principles of content selec-

tion in terms of distance learning: the focus of the con-

tent on future professional activities; ensuring the dif-

ferentiation of educational tasks; the choice of ways to 

manage the educational and cognitive activities of stu-

dents; interactivity; ensuring clarity and adequacy of 

educational material; feedback; structure, dynamism 

and variety of access to educational material. 

5. Focus on the synergetic paradigm of education, 

which is closely related to the processes of integration 

and systematization of the content of education, its 

openness. 

The synergetic approach makes it possible to con-

sider any self-organizing process in the transition from 

chaos to order due to the internal factors of self-organ-

ization and self-government. Synergetics scientifically 

proves that in complex systems of any nature and any 

level of order, which is in an unbalanced state, weak 

control signals at the "input" can involuntarily increase 

at the "output", leading to radical changes in the organ-

ization of the system. 

In synergetics, mainly open systems are consid-

ered. Their essential feature is that they can be con-

trolled by changing external factors. When these essen-

tial factors are kept constant, they can be taken into ac-

count in the equations by setting the corresponding 

parameters constant. For example, the rate of growth of 

students' knowledge is regulated externally on the basis 

of the influence of relevant factors (content, forms, 

teaching methods, etc.). The evolution of synergetic 

systems is due to reasons that cannot be predicted with 

absolute accuracy. They can be partially determined by 

taking into account fluctuations (random deviations of 

the values of certain quantities from their average val-

ues). In didactic systems, fluctuations are especially 

important because they reflect a variety of subjective 

factors that "hinder" the formation of clear didactic the-

ories and principles: individual characteristics of stu-

dents, specific learning conditions, social conditions, 

and so on. 

On this basis, there are three essential features of 

synergetic processes: correlation, self-organization, os-

cillation of opposites (chaos - order, integration - dif-

ferentiation, etc.). 

Thus, the combination of ideas of integration and 

synergetics makes it possible to consider the issue of 

training at a qualitatively new level. The most im-

portant, in our opinion, in the conditions we are consid-

ering, is the approach to training future professionals as 

an open system. 

The priority steps in the implementation of these 

pedagogical conditions include: selection of optimal 

theoretical material; selection of the most effective 

forms, methods and techniques of learning that create 

the necessary conditions for independent processing of 

information, adaptation of multimedia tools and com-

puter technologies for distance learning. 

Peculiarities of integrative training of specialists 

in agricultural universities, due to the specifics of ob-

jects and methods of solving specific problems in the 

agricultural sector. These pedagogical conditions are an 

effective means of eliminating existing contradictions 

in the system of training farmers, in particular, their ob-

servance is a necessary condition for training that meets 

modern needs of practice. 

References 

1. Rashkevich YU. M. Metodichnі rekomendacії 

dlya rozroblennya profіlіv stupenevih program, 

vklyuchayuchi programnі kompetentnostі ta programnі 

rezul'tati navchannya. Kiїv: TOV «Polіgraf plyus», 

2016. 80s.  

2. Naukovo-metodichnij centr vishchoї ta 

fahovoї peredvishchoї osvіti. Zakon Ukraїni “Pro 

osvіtu” vіd 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

https://nmc-vfpo.com/osvita/indyvidualna/ (data 

zvernennya: 16.01.2021). 

3. Zakon Ukraїni «Pro vishchu osvіtu» vіd 

1.07.2014r. №1556-VII. URL: zakon.rada.gov.ua (data 

zvernennya: 16.01.2021).  

4. Koncepcіya rozvitku distancіjnoї osvіti v 

Ukraїnі. (2020). Polucheno s 

http://kerivnyk.info/kontsepcia-rozvytku-dystancijnoi-

osvity-v-ukraini  

5. Lutkovs'ka S. M. Vikoristannya іnnovacіjnih 

pedagogіchnih tekhnologіj pri vivchennі prirodnicho-

naukovih disciplіn u ZVO agrarnogo profіlyu Naukovі 

zapiski VDPU іm. M. Kocyubins'kogo. Ser. Peda-

gogіka і psihologіya. 2018. №56. S. 153–157. 

6. Kaletnіk G. M., Pіdval'na O. G., Kolesnik T. 

V. Dіyal'nіst' unіversitetіv ta іnnovacіjnih struktur za їh 

uchastyu yak chinnik stalogo mіscevogo ta 

regіonal'nogo rozvitku v umovah provedennya reformi 

decentralіzacії (na prikladі NNVK “Vseukraїns'kij 

naukovo-navchal'nij konsorcіum”). Ekonomіka. 

Fіnansi. Menedzhment: aktual'nі pitannya nauki і prak-

tiki. 2018. № 6. S.1 7-27. 

7. Petruk V. A. Teoretiko-metodichnі zasadi for-

muvannya profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh 

fahіvcіv tekhnіchnih specіal'nostej u procesі 

vivchennya fundamental'nih disciplіn. Vіnnicya. 2006. 

292s. 

8. Achkan V.V. Formuvannya matematichnih 

kompetentnostej starshoklasnikіv u procesі vivchennya 



«Colloquium-journal» #17(104), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 43 

rіvnyan' ta nerіvnostej: Avtoref. dis... kand. ped. Nauk. 

Kiїv. 2009. 20s. 

9. Nіchugovs'ka L.І. Naukovo-metodichnі os-

novi matematichnoї osvіti studentіv ekonomіchnih 

specіal'nostej vishchih navchal'nih zakladіv: avtoref. 

dis... dokt. ped. nauk. Kiїv. 2005. 20s. 

10. Tihomirov V, Rubin YU., Samojlov V., 

SHevchenko K. Problemy prepodavaniya special'nyh 

ekonomicheskih disciplin. Al'ma mater. 1999. №3. 

S.18-19. 

11. Daher E.A. Sistema Matchematica v processe 

matematicheskoj podgotovki specialistov ekonomich-

eskogo profilya: Dis.… kand. ped. nauk: 13.00.02. 

Moskva. 2004. 190 s. 

12. Dutka G. Fundamentalіzacіya zmіstu ma-

tematichnoї osvіti u zagal'noekonomіchnіj pіdgotovcі 

fahіvcіv napryamu “Ekonomіka ta pіdpriєmnictvo”. 

Pedagogіka і psihologіya profesіjnoї osvіti. 2005. №3. 

S.31-39.  

13. Kognitivnaya teoriya mul'timedijnogo 

obucheniya. 2011 (Elektronnyj resurs). Polucheno s: 

http: // www.eiearning.com.ua/2011/04/cognitive-the-

oru-of-multimedia-learning/. 

14. Levchuk O.V. «Vishcha matematika». El-

ektronnij navchal'nij posіbnik. Vіnnicya. 2011. 

15. Levchuk K.І. «Polіtologіya». Elektronnij 

navchal'nij posіbnik. Vіnnicya. 2011. 

 

УДК 378.147.091.33-027.22:378.018.43 

Мороз-Рекотова Леся Вікторівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Бердянський державний педагогічний університет 

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-17104-43-45 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Moroz-Rekotova Lesia Viktorivna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Berdiansk State Pedagogical University, Berdiansk, Ukraine 

 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE CONDITIONS OF DISTANCE 

LEARNING 

 

Анотація 

В умовах пандемії та змішаного навчання у закладах вищої освіти потребує перегляду форма та 

зміст педагогічної виробничої практики, зокрема майбутніх фахівців дошкільної освіти. У статті подано 

досвід організації та проведення дистанційної педагогічної виробничої практики, у зв’язку з карантин-

ними обмеженнями (COVID-19), розкрито її етапи (підготовчий, організаційно-аналітичний, виробничої 

практики, звітний), їх мету, засоби взаємодії зі здобувачами, результативність. Визначено переваги та 

недоліки такого формату роботи. Однак ця проблема залишається актуальною й потребує методологі-

чного дослідження. 

Abstract 

In the context of a pandemic and blended learning in higher education institutions, the form and content of 

pedagogical industrial practice, in particular future preschool education specialists, need to be reconsidered. The 

article presents the experience of organizing and conducting remote pedagogical production practice in connec-

tion with quarantine restrictions (COVID-19), reveals its stages (preparatory, organizational and analytical, pro-

duction practice, reporting), their purpose, means of interaction with applicants, effectiveness. The advantages 

and disadvantages of this format of work are identified. However, this problem remains relevant and requires 

methodological research. 
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Компетентнісний підхід в підготовці майбут-

ніх фахівців, зокрема й дошкільної освіти, передба-

чає обов’язковий практичний складник, який забез-

печує поєднання теоретичних основ з практичними 

вміннями й навичками. Цим складником постає пе-

дагогічна виробнича практика. Як свідчать наукові 

розвідки (О. Абдулліна, О. Богініч, Н. Голота, 

Н. Горопаха, Т. Поніманської, Л. Рибалко, О. Семе-

ног, Х. Шапаренко та інші) педагогічна практика 

формує позитивні професійні орієнтири, стає осно-

вою для подальшого професійного становлення, 

формування професійної ідентичності. Кафедрою 

дошкільної освіти Бердянського державного педа-

гогічного університету створено дієву модель педа-

гогічної виробничої практики на основі наскрізної 

програми практик, яка багато десятиліть засвідчу-

вала свою результативність.  

Карантинні обмеження, пов’язані із COVID-

19, внесли корективи в освітній процес закладів ви-

щої освіти України, який з 2020 року передбачає 

змішану форму навчання. 

У Бердянську базами практики є 14 закладів 

дошкільної освіти, які з вересня 2020 року повністю 

відновили свою роботу, дотримуючись нових пра-

вил в умовах адаптивного карантину. Основна 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-17104-43-45
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увага сфокусована на дотриманні санітарно-гігієні-

чних норм та протиепідемічних заходів, що регу-

люються чинними документами [3, с. 4]. Проте ці 

правила унеможливили допуск до приміщень за-

кладів будь-кого, окрім працівників та дітей. 

За таких умов перегляду потребував зміст і фо-

рмат організації педагогічної практики для здобу-

вачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. Так, освітньо-професійними програмами 

«Дошкільна освіта та практична психологія» [2], 

«Дошкільна освіта та логопедія» [1] для першого 

(бакалаврського) рівня передбачено такі види прак-

тики: педагогічна практика в групах раннього віку 

(виробнича), 3 курс, 5 семестр, тривалість – 4 ти-

жні; педагогічна практика в групах молодшого та 

середнього дошкільного віку (виробнича), 3 курс, 6 

семестр, тривалість – 4 тижні; педагогічна практика 

в групах старшого дошкільного віку (виробнича), 4 

курс, 7 семестр, тривалість – 4 тижні. Оскільки ви-

робнича практика має на меті формування конкре-

тних практичних компетентностей, програми прак-

тик було адаптовано до умов дистанційного нав-

чання таким чином, щоб використати його 

переваги.  

У цій статті розкрито особливості організації 

та проведення педагогічної виробничої практики 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта в умовах 

дистанційного навчання в Бердянському держав-

ному педагогічному університеті у зв’язку з каран-

тинними обмеженнями. 

Педагогічна практика в групах раннього віку 

(виробнича) – перша практика студентів. Її мета по-

лягає в підготовці здобувачів першого (бакалаврсь-

кого) рівня вищої освіти до виконання обов’язків 

вихователя груп раннього віку, формуванні інте-

ресу до обраної професії. Як свідчить багаторічний 

досвід, саме ця практика стає для майбутніх фахів-

ців етапом остаточного професійного визначення 

як результат занурення студентів у професійну дія-

льність. В умовах дистанційного навчання форму-

вання інтересу до обраної професії посіло чільне мі-

сце, оскільки повноцінне занурення стало недосту-

пним. Відтак, організація цього виду практики 

передбачала кілька етапів: підготовчий (розбір про-

грами практики, настановча конференція), органі-

заційно-аналітичний, етап виробничої практики, 

звітний (звітна конференція). 

Підготовчий етап має на меті роз’яснення 

мети, завдань та змісту практики у форматі діалогу 

керівника практики зі студентами. Метою організа-

ційно-аналітичного етапу постає формування здат-

ності аналізувати дитинство як гуманітарне, соціо-

культурне та психолого-педагогічне явище; забез-

печення базових знань з циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, які сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особис-

тості. Для досягнення мети керівником практики 

була організована аудиторна взаємодія здобувачів з 

керівниками-методистами практики упродовж ти-

жня за спеціальним розкладом. Ця взаємодія перед-

бачала «віртуальні екскурсії» різними типами за-

кладів дошкільної освіти з паралельним обговорен-

ням побаченого, перегляд та детальний аналіз ві-

деозаписів різних видів діяльності дітей раннього 

віку (сенсорного, фізичного виховання, розвитку 

мовлення, образотворчої, художньо-мовленнєвої 

діяльності, з навчання конструюванню, організації 

режимних процесів тощо). Така робота сприяла фо-

рмуванню аналітико-синтетичної компетентності, а 

також здатності давати адекватну оцінку результа-

там роботи та пропонувати конструктивні пропози-

ції щодо розв’язання фахових завдань. Результатом 

першого етапу практики стала систематизація тео-

ретико-практичних знань, отриманих процесі нав-

чання, здатність виокремлювати ефективні методи 

та прийоми взаємодії з дітьми раннього віку. 

Другий етап – виробничої практики – мав на 

меті формування здатності планувати та організо-

вувати освітній процес з дітьми раннього віку; за-

безпечення охорони життя та здоров’я дитини, за-

хист її інтересів та прав; використання професійно-

педагогічних знань, умінь, навичок для розв’язання 

практичних завдань в галузі дошкільної освіти. Для 

її досягнення було зреалізовано такий алгоритм: 

1) розробка сценарного (детальне прописування 

умов, реплік вихователя, очікуваних відповідей ді-

тей тощо) хронологічного (вказання точного часу, 

що відведений на кожен вид діяльності) календар-

ного плану роботи на один тиждень (почергово пе-

рша та друга зміни) зі щоденним консультуванням 

з керівником практики; 2) проведення визначених 

програмою практики та включених у календарний 

план видів діяльності з дітьми (із найближчого ото-

чення) з відеофіксацією та аналізом спільно з кері-

вником практики, надання методичних рекоменда-

цій; 3) складання календарного плану за основними 

видами діяльності на два тижні, виконання запла-

нованих видів роботи з відеофіксацією, аналіз їх ви-

конання керівником практики. 

Зауважимо, що найважчою для студентів, 

проте ефективною виявилася розробка сценарного 

хронологічного календарного плану. Не зважаючи 

на труднощі на початку планування (їм було важко 

визначити, скільки фактично часу буде витрачено, 

наприклад, на проведення спостереження або ж ру-

хливої гри тощо), останні дві зміни студенти плану-

вали вже з повним усвідомленням механізму цього 

процесу. Зворотній зв’язок показав, що це дієвий 

спосіб практичної підготовки, оскільки планування 

– обов’язковий, звітний елемент професійної діяль-

ності.  

Також студенти зазначали, що проведення за-

планованих видів діяльності з їх відеофіксацією 

відчутно ускладнювалося, якщо відбувалося вдома 

у дитини, оскільки вона відчувала себе господарем, 

капризувала, відмовлялася щось роботи за чужої 

вказівки. Це спонукало студентів до пошуку моти-

ваційних прийомів, урахування індивідуальних 

особливостей дітей. Проте досягнувши успіху у 

взаємодії з дитиною, студенти зазначали гордість за 

успіх та бажання рухатися далі. Також з’ясувалося, 

що успіх в опануванні тією чи тією компетентністю 

значною мірою залежить від практиканта, його ці-

леспрямованості та самоорганізованості. 
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Результатом цього етапу можна вважати сфор-

мованість організаційних вмінь та навичок, здат-

ність знаходити та використовувати інформацію з 

різних джерел (електронних, письмових, усних) 

відповідно до актуальних завдань навчання, вихо-

вання та розвитку дітей раннього віку; здатність ви-

користовувати психолого-педагогічні та методичні 

знання для різнобічного розвитку дітей раннього 

віку. 

Останній етап – звітна конференція – в умовах 

карантинних обмежень мав на меті обговорення ре-

зультатів практики, презентацію здобутків та дося-

гнень і проходила дистанційно у форматі 

Speechmob (інноваційна форма дистанційної кому-

нікації в умовах карантину, запропонована відді-

лом дидактики Інституту педагогіки НАПН Укра-

їни. Його результативність забезпечується шляхом 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії) [4].  

Підсумовуючи результати педагогічної вироб-

ничої практики, проведеної у дистанційному фор-

маті, зазначимо позитивні та негативні сторони. До 

переваг можна віднести наступне: 

1) здобувач не обмежений прикладом одного 

закладу дошкільної освіти, педагога та групи, які не 

завжди є взірцевими; 

2) форма запропонованого планування (сцена-

рного хронологічного) сприяє «проживанню» 

всього робочого часу, без будь-яких виключень, що 

забезпечує усвідомлену професійну діяльність, по-

переджує бездіяльність майбутнього вихователя; 

3) взаємодія з однією (двома-трьома) дитиною, 

що повно розкриває важливість врахування індиві-

дуальних особливостей дитини, сприяє вправ-

лянню практиканта в застосуванні різних підходів 

та прийомів взаємодії, визначенню їх ефективно-

сті/неефективності; 

4) асинхронність, яка надає можливість здобу-

вачу консультуватися з керівником, а керівнику 

аналізувати діяльність практиканта у зручний для 

обох час. 

До суттєвих недоліків віднесено таке: 

1) неможливість спостереження цілісного 

освітнього процесу в умовах закладу дошкільної 

освіти з нормативною кількістю дітей, що стає пе-

репоною у запозиченні кращого педагогічного дос-

віду; 

2) неможливість організації освітньої взаємо-

дії студента з нормативною кількістю дітей в умо-

вах закладу дошкільної освіти, що гальмує розви-

ток його педагогічної майстерності. 

Отже, досвід організації дистанційної педаго-

гічної виробничої практики дає підстави стверджу-

вати, що сформованість тих чи тих компетентнос-

тей великою мірою залежить від здобувача, його 

бажання та наполегливості, цілеспрямованості та 

самоорганізованості. 
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Основным инструментом реализации прин-

ципа непрерывности образования является допол-

нительное профессиональное образование, направ-

ленное на всестороннее удовлетворение образова-

тельных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-

ском и профессиональном совершенствовании, и не 

сопровождающееся повышением уровня образова-

ния. 

В настоящее время перед системой дополни-

тельного профессионального образования в России 

выступает проблема оценки качества образования. 

Для решения глобальных проблем системы допол-

нительного профессионального образования был 

создан федеральный межведомственный орган по 

развитию системы дополнительного профессио-

нального образования. Его создание позволило в 

большой степени реализовать социально-экономи-

ческие функции дополнительного профессиональ-

ного образования как на федеральном, так и регио-

нальном уровне.  

Кроме этого, регионализация стала отличным 

инструментом приспособления потребностей реги-

ональной экономики и возможностей образователь-

ной среды, поскольку именно в такой непосред-

ственно близкой увязке можно эффективно удовле-

творить потребности экономики в квалифициро-

ванных кадрах, что значительным образом решает 

проблемы занятости. 

Для исследования особенностей региональ-

ного образования в системе дополнительного про-

фессионального образования, был взят образова-

тельный регион, в качестве которого выступил 

Ставропольский край. Анализируя ситуацию по ор-

ганизации дополнительного профессионального 

образования в крае, следует отметить следующее: 

- в крае функционирует достаточно большое 

количество учреждений, предлагающих про-

граммы повышения квалификации и переобучения 

для учителей школ. Что касается обучения и пере-

обучения преподавателей вузов, то в крае наблюда-

ется нехватка учреждений, занимающихся дан-

ными вопросами; 

- в крае велика доля организаций дополнитель-

ного профессионального образования, занимаю-

щихся повышением квалификации и переподготов-

кой государственных и муниципальных служащих; 
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- поскольку в крае достаточно высокий уро-

вень безработицы, наблюдается рост количества 

слушателей, направляемых на переподготовку, 

либо повышение квалификации региональной 

службой занятости. При этом преобладают про-

граммы дополнительного образования над про-

граммами дополнительного профессионального об-

разования; 

- практически каждое учебное заведение выс-

шего образования в крае имеет в структуре подраз-

деление, занимающееся повышением квалифика-

ции, либо переобучением студентов вузов. 

В целях определения региональных особенно-

стей организации дополнительного профессио-

нального образования, нами было проведено иссле-

дование методом опроса руководителей учрежде-

ний, занимающихся организацией 

дополнительного профессионального образования.  

Целью исследования с участием руководите-

лей образовательных учреждений и организаций, 

реализующих программы дополнительного про-

фессионального образования, являлось определе-

ние региональных особенностей функционирова-

ния данной системы. Предметом исследования вы-

ступило видение руководителей учреждений 

дополнительного профессионального образования 

состояния и перспектив развития данного сектора 

образования. В данном случае, руководители вы-

ступали экспертами, и как лица, принимающие ре-

шения в области дополнительного профессиональ-

ного образования. Целевой группой в данном ис-

следовании являются руководители 

образовательных учреждений и организаций, реа-

лизующих программы дополнительного професси-

онального образования взрослых: ректоры, прорек-

торы академий, университетов, директоры, заме-

стители директора по учебной работе организаций, 

реализующих программы ДПО. Задачей исследова-

ния являлось получение информации для определе-

ния ключевых показателей деятельности образова-

тельных учреждений и организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального 

образования, необходимые для характеристики ре-

гиональных особенностей системы дополнитель-

ного профессионального образования.  

В ходе опроса были затронуты вопросы, каса-

ющиеся стратегии развития образовательного учре-

ждения. Учитывая специфику проводимого обсле-

дования, а именно тот факт, что оно затрагивает 

только профессиональное дополнительное образо-

вание, были выделены основные группы организа-

ций, предоставляющих образовательные услуги на 

исследуемом рынке. Это учреждения начального 

профессионального образования, среднего профес-

сионального образования, высшие учебные заведе-

ния, научно-исследовательские организации, кор-

поративные университеты и другие организации 

ДПО. 

93% опрошенных реализуют программы повы-

шения квалификации, которые имеют направление 

по совершенствованию имеющихся ресурсов, а 

также направленных на освоение новых компетен-

ций, которые необходимы для освоения професси-

ональной деятельности, выполнения трудовых 

функций. Программы профессиональной перепод-

готовки, направленные на получение новых и раз-

витие имеющихся компетенций с целью приобрете-

ния новых квалификаций, необходимых для выпол-

нения нового направления профессиональной 

деятельности, также реализует большая часть 

(82%) образовательных учреждений. Такая высокая 

доля программ переподготовки говорит о том, что 

взрослые обращаются к системе дополнительного 

профессионального образования не только для по-

вышения уровня профессиональной компетенции, 

но и с целью расширения профессиональных навы-

ков или смены профессии (Таблица 1). 

Таблица 1 

Программы дополнительного образования для взрослых, реализуемые в исследуемых организациях 

Вид программы 
Доля органи-

заций, % 

Программы повышения квалификации – направлены на совершенствование имею-

щихся и/или освоение новых компетенций, необходимых для профессиональной дея-

тельности, выполнения трудовых функций, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации 

93,4 

Программы профессиональной переподготовки – направлены на получение новых и 

развитие имеющихся компетенций с целью приобретения новых квалификаций, необ-

ходимых для выполнения нового направления профессиональной деятельности 

82,2 

Общеразвивающие программы – направлены на получение и развитие компетенций об-

щего характера, не связанных непосредственно с профессиональной деятельностью 
34,9 

 

В результате анализа было выявлено, что по 

востребованности программ дополнительного про-

фессионального образования выделяются не-

сколько групп экономической деятельности: эконо-

мика, право, управление – 55%; образование – 48%. 

Далее следуют: строительство – 40%; транспорт, 

связь, информатизация – 39%. В следующую 

группу попадают: государственная служба – 30%; 

торговля и сфера обслуживания – 28%. В последней 

группе: сельское хозяйство, рыболовство, рыбовод-

ство – 16%; физическая культура и спорт – 11,5%; 

культура, искусство, кинематография – 13% (Таб-

лица 2). 

Важным вопросом, характеризующим особен-

ности региональной системы дополнительного 

профессионального образования, являлось опреде-

ление направлений сотрудничества организаций 

сети дополнительного профессионального образо-

вания с работодателями. 
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Таблица 2 

Основные направления подготовки кадров по видам экономической деятельности в Ставрополь-

ском крае 

Виды экономической деятельности Доля ответивших, % 

Экономика, право, управление 55,2 

Образование 48,4 

Строительство 40,3 

Транспорт, связь, информатизация 39,1 

Государственная служба 30,2 

Торговля, сфера обслуживания 28,4 

Другие отрасли промышленности 26,4 

Здравоохранение 21,6 

Сельское хозяйство 15,8 

Культура, искусство, кинематография 13,2 

Физическая культура и спорт 11,2 

 

Наиболее распространенное направление со-

трудничества организаций сети ДПО с работодате-

лями – приглашение практиков, специалистов с 

предприятий в качестве преподавателей всего 

курса или его части (72%). Совместной разработкой 

образовательных программ занимаются 55% обра-

зовательных организаций, 12% проводят стажи-

ровки на производстве. 

Что касается вовлеченности представителей 

реального сектора экономики непосредственно в 

разработку и утверждение программ ДПО, то, как 

показывает проведенный опрос, 85,7% образова-

тельных учреждений привлекают работодателей, 

причем среди них 23% делают это регулярно. Са-

мостоятельно (без согласования с заказчиками) раз-

рабатывают и корректируют содержание программ 

ДПО около 14,3% образовательных учреждений. 

Несмотря на то, что работодатели активно во-

влечены в процесс разработки программ, основ-

ными источниками материалов для программ повы-

шения квалификации и переобучения являются ав-

торские источники преподавателей и сотрудников 

(88%). Также, активно используется материал, 

находящийся в открытом доступе (92%). Матери-

алы заказчика используют всего 7% опрошенных. 

Также редко материалы заказывают у сторонних 

авторов - 3% ответов. Графическое представление 

ответов респондентов на данный вопрос представ-

лено на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок. 1. Информационные источники при разработке содержания программ дополнительного про-

фессионального образования, % 

 

Использование информационно-телекоммуни-

кационных технологий в разработке программ до-

полнительного профессионального образования яв-

ляется важным аспектом совершенствования учеб-

ного процесса и использования актуального 

материала. В процессе анализа результатов прове-

денного исследования было выявлено, что органи-

зации, реализующие программы дополнительного 

профессионального образования, практически все 

активно используют интернет-технологии в обуче-

нии, но направления использования у всех различ-

ные (Рисунок 2). 
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Рисунок. 2. Направления использования сети Интернет в системе дополнительного профессионального 

образования, % 

 

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) и возможностей 

глобальной сети Интернет играют важную роль и 

предоставляют много возможностей в современном 

образовательном процессе. В этой связи решающее 

значение приобретают удаленный доступ к образо-

вательным ресурсам, опубликованным в Сети, и 

возможность оперативного общения всех участни-

ков образовательного процесса. В ходе анализа ре-

зультатов опроса выяснено, что почти 88% органи-

заций используют ИКТ для распространения учеб-

ных материалов, 15% проводят удаленный 

контроль знаний. Треть опрошенных организаций 

системы ДПО разрабатывают специальные про-

граммы и игры для обучения, освоения получен-

ного материала и контроля его закрепления. Доста-

точно распространенным направлением использо-

вания Интернета (35%) является организация 

онлайн-лекций и семинаров (вебинаров). Это осо-

бенно актуально в условиях распространения коро-

новирусной инфекции. Но почти пятая часть опро-

шенных организаций (15%) никак не используют 

ИКТ в образовательном процессе, что по меньшей 

мере странно и вряд ли свидетельствует о высоком 

качестве предоставляемых образовательных услуг 

[3, с. 50] 

По мнению экспертов – участников опроса, ос-

новное преимущество программ ДПО перед про-

граммами высшего и среднего профессионального 

образования заключается в более приемлемой про-

должительности обучения.  

На выбор слушателей сильное влияние оказы-

вают рекомендации работодателя – так считают 

58% экспертов. 35% ответов указывают на то, что 

документ о прохождении программы ДПО дает до-

полнительные преимущества при найме на работу 

и продвижении по карьерной лестнице. Следую-

щим преимуществом программ ДПО оказался це-

новой фактор, на него указал практически каждый 

четвертый респондент-руководитель. Также нема-

ловажным аспектом выбора программ дополни-

тельного профессионального образования вместо 

обучения в вузах и ссузах, выступает отсутствие ба-

рьеров поступления, которые гораздо ниже по про-

граммам дополнительного профессионального об-

разования. 

Одной из насущных проблем дополнительного 

профессионального образования в Ставропольском 

крае, по мнению экспертов, выступает недостаточ-

ное финансирование системы дополнительного 

профессионального образования и невостребован-

ность программ на рынке образовательных услуг. 

По мнению экспертов, необходимо популяризовать 

программы системы дополнительного профессио-

нального образования, активно информировать це-

левые группы о программах повышения квалифи-

кации и переподготовки. Кроме этого, одной из 

специфических особенностей региона выступает 

кадровый дефицит и несоответствие программ до-

полнительного профессионального образования и 

потребностей рынка.  

Важным моментом функционирования си-

стемы ДПО также является совершенствование 

полномочными органами власти нормативно-пра-

вовой базы в этой сфере, утверждение, распределе-

ние и привлечение дополнительных средств в си-

стему ДПО. Необходимо создать механизмы госу-

дарственного влияния на рынок образовательных 

услуг в сфере ДПО согласно потребностям на 

рынке труда. Безусловно, поддержка государства и 

местных органов власти играет важную роль в по-

строении эффективной системы ДПО, создании оп-

тимальных образовательных стандартов и повыше-

нии образовательного уровня населения. 
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Анотація 

У статті висвітлюється проблема мовленнєвої підготовки дітей старшого дошкільного віку до на-

вчання у школі. Зокрема наголошується на тому, що з-поміж актуальних і провідних напрямів дошкільної 

освіти на сучасному етапі є формування мовленнєвої компетентності дитини, підготовка, зокрема мов-

леннєва, дитини шостого року життя до навчання в новій українській школі. Розкрито сутність прин-

ципу культуродоцільності; проілюстровано активні методи мовленнєвої підготовки дитини старшого 

дошкільного віку, в основі яких відображено національно-культурний компонент (самопрезентації, ро-

льові ігри, діалогові розвивальні технології). Зазначено, що мовленнєва готовність дітей старшого дошкі-

льного віку до навчання у школі залежить від сформованості в них уміння оцінювати й контролювати 

власне мовлення та мовлення інших однолітків, ефективними у стимулюванні дітей до оцінно-контроль-

них дій є такі прийоми, як: запитання, настанова, зіставлення зразка розповіді вихователя з розповіддю 

дитини; та методи: мовленнєві ситуації й рольові ігри. 

Abstract 

The article highlights the problem of speech training of senior preschool children for school. In particular, 

it is emphasized that the formation of child speech competence, training, especially the speech one, of a six-year-

old child to study in a new Ukrainian school is among the current and leading areas of preschool education at the 

present stage. The essence of the cultural expediency principle is revealed; active methods of speech training of a 

senior preschool age child are illustrated and are based on the national-cultural component (self-presentations, 

role-playing games, dialogue development technologies). It is noted that the speech readiness of senior preschool 

children to study at school depends on the formation of their ability to assess and control their own speech and 

the speech of other peers. The effective in stimulating children to evaluation and control actions are such tech-

niques as: questions, instructions, sample comparison stories of the educator with the story of the child; and 

methods: speech situations and role-playing games. 

 

Ключові слова: мовленнєва підготовка до школи, діти старшого дошкільного віку, принцип культу-

родоцільності, культурологічний підхід, мовленнєва особистість, активні методи навчання. 
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Державні документи України (Національна 

стратегія розвитку освіти на 2012–2021 роки, За-

кони України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Концепція нової української школи, Базо-

вий компонент дошкільної освіти) проголошують 

пріоритетні напрями реформування національної 

освіти, що виступає запорукою надійного демокра-

тичного суспільства. Вихідною ланкою розвитку й 

формування особистості майбутнього громадянина 

України є дошкільна освіта. Одним із провідних на-

прямів її на сучасному етапі є формування мовлен-

нєвої компетентності дитини, підготовка, зокрема 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-17104-50-52


«Colloquium-journal» #17(104), 2021 / PEDAGOGICAL SCIENCES 51 

мовленнєва, дитини шостого року життя до нав-

чання в новій українській школі. Адже дитина з ро-

звиненим мовленням зможе брати активну участь в 

обговоренні важливих проблем, дискутувати, пре-

зентувати свої здібності в колективі; така дитина є 

розкутою, вільною, творчою, що допомагає їй шви-

дше адаптуватися до умов навчання у школі. 

Культура відіграє важливу роль у житті кожної 

особистості, її становлення, оскільки відображає 

специфіку національної системи цінностей, відпо-

відно до яких вибудовується соціальноприйнята 

поведінка і відбувається сприйняття й засвоєння 

концептуальної, зокрема мовленнєвої картини 

світу.  

Принцип «культуродоцільності» уперше було 

сформульовано А. Дистервегом, який наголошував 

на освітньо-виховному процесі підростаючого по-

коління в контексті культури, яка розглядається 

ним «як спадщина попередніх поколінь, як резуль-

тат їхньої історії та чинників, що на них вплива-

ють» [1, с. 183]. На його думку, означений принцип 

є метою всіх устремлінь і діяльності людини, оскі-

льки «одухотворяє ідеал, до якого повинні праг-

нути як у житті, так і у вихованні та навчанні» [1, 

с. 183]. Слугує на увагу висновок А. Дистервега, що 

людина не створює культуру, водночас культура 

впливає на неї й підпорядковує вимогам сучасності. 

Культура розуміється вченими як сукупність спе-

цифічних засобів і механізмів, завдяки яким стиму-

люється, програмується, регулюється, реалізується 

й фізично забезпечується і відтворюється діяль-

ність людей (Е. Маркарян); система зразків поведі-

нки, що відтворюється при зміні поколінь, свідомо-

сті людей, а також предметів і явищ у житті суспі-

льства (І. Зимняя).  

 Культурологічний підхід (Г. Балл, М. Бах-

тін, І. Бех, Є. Бондаревська, В. Гриньова, О. Савче-

нко та ін.) визнає «епіцентром людину, яка пізнає і 

творить культуру шляхом діалогічного спілку-

вання, індивідуальної і колективно-мовленнєвої 

творчості; забезпечує особистісно-смисловий роз-

виток дитини, підтримує індивідуальність, унікаль-

ність і неповторність кожної дитячої особистості, 

спираючись на її здатність до самозміни і культур-

ного саморозвитку» (Є. Бондаревська). 

На думку В. Кононенка, вивчення історії і ку-

льтури України, традицій, звичаїв, вірувань народу 

стає неодмінною умовою оволодіння – навіть пер-

винного – українською мовою як втіленням націо-

нально-культурного чинника. Джерельна база етно-

лінгвістичних студій виключно багата й різномані-

тна. У коло національно орієнтованої лексики, що 

складає основу етнолінгвістичних спостережень, 

входять тематичні групи слів, що відбивають умови 

життя, особливості світобачення й світосприй-

мання українців, відтворюють загальну картину їх-

ніх поведінкових стереотипів [2, с. 48]. На переко-

нання вченого, народна фразеологія найбільш яск-

раво відображає національне специфічне в мові, 

вносить у лінгвістичну «картину світу» ті елементи, 

що найповніше характеризують життя кожного на-

роду [2, с. 52]. Ураховуючи рекомендації В. Коно-

ненка, мовленнєва підготовка дітей старшого до-

шкільного віку до навчання у школі насамперед пе-

редбачала проведення серії занять про Мову як ді-

єву особу («Мої друзі з країни Мови», «Як Мова то-

варишує з Мовленням», «Мої чарівні слова», 

«Слово до слова – ось моя мова!», «Ознайомлення 

із фразеологізмами», «Влучні вислови» та ін.), що 

дозволяло дітям вільно спілкуватися між собою.  

У мовленнєвій підготовці ефективними є такі 

розвивальні діалогові технології [3]:  

ситуативний діалог (дитині пропонувалося 

створити діалог у ситуації «Зустріч із другом», «До-

помога в лікуванні подруги», «Вибір іграшки», у 

процесі яких діти набували практичних навичок 

щодо самостійного прийняття рішень, викорис-

тання різноманітних способів прояву співчуття до 

іншого, його емоційного стану); 

 діалог-дискусія (вчили дітей толерантно ви-

слуховувати думку іншої дитини, відстоювати свій 

погляд на проблему, наприклад: «Чи варто довіряти 

один одному?», «Хто для мене справжній друг», 

«Яким я бачу своє майбутнє»); 

 діалог-сценарій (дитині пропонувалось обрати 

з художнього тексту певного героя й замінити його 

висловлювання іншими фразами).  

З метою формування вмінь у дітей створювати 

різні типи дискурсів використовувалися такі 

вправи:  

відтворювальні (застосовувалися безпосеред-

ньо після сприйняття тексту: – повторіть репліку з 

прослуханого тексту; – прослухайте діалог і відтво-

ріть його; – дайте відповідь на запитання за змістом 

тексту);  

  конструктивні (спрямовані на формування 

в дітей мовленнєвих умінь: розігрування само-

стійно створених діалогів відповідно до ситуації 

спілкування; складання діалогів за змістом прочи-

таного тексту);  

комунікативно-ігрові (що впливають на розви-

ток умінь і навичок осмисленого повноцінного мо-

влення, яке виникає та існує в умовах природного 

спілкування).  

Важливо у мовленнєвій підготовці дитини до 

навчання у школі використовувати метод самопре-

зентації, коли діти у запропонованих мовленнєвих 

ситуаціях, етюдах, іграх училися «подавати себе» в 

певній ролі, пізнавати себе через відтворення різ-

них образів, презентували свої думки, висловлю-

вали свій емоційний стан щодо почутого, висловле-

ного тощо. Особливо в цьому руслі ефективними 

були малювання у другій половині дня, де діти на 

малюнку могли висловити свої почуття, емоції. По 

завершенні малювання створювалась ігрова обста-

новка: до дітей приходив «фотокореспондент» і 

пропонував разом розглянути малюнки, розповісти 

про них, відчути їх настрій, що дозволило сформу-

вати стійку настанову на співрозмовника, потребу 

донести інформацію до інших й емоційно виявити 

своє ставлення до зображеного, при цьому вчили 

дітей ставити запитання щодо емоційного стану ін-

ших, наприклад: «Що ти зараз відчуваєш?», «Як ти 

почуваєшся?», «Чим ти пригнічений?», «Що тебе 

турбує?», «Чому ти такий щасливий?».  
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Мовленнєва готовність дітей старшого дошкі-

льного віку до навчання у школі залежить від сфо-

рмованості в них уміння оцінювати й контролювати 

власне мовлення та мовлення інших однолітків. 

Ефективними у стимулюванні дітей до оцінно-кон-

трольних дій виявилися такі прийоми, як:  

запитання («Чим сподобалась тобі розповідь 

Сергійка?», «Скажи, як правильно слід сказати це 

слово?» тощо); 

  настанова («Будь уважним!», «Слідкуй за 

мовленням», «Намагайся слухати уважно, бо будеш 

оцінювати мовлення» та ін.); 

 зіставлення зразка розповіді вихователя з ро-

зповіддю дитини («Скажи, з чого я почала свою ро-

зповідь, а Тетянка?», «А що було в кінці, якими сло-

вами ми завершили розповідь?», «Чия розповідь 

найкраща?»); 

та методи:  

мовленнєві ситуації («Я йду до школи», «У лі-

карні», «Розмова з другом», «Телефонна розмова», 

«У крамниці» та ін.), які стимулювали дитину до 

пошуку і виправлення помилок;  

 рольові ігри (навчання в дії, що сприяло акти-

візації мовлення дітей старшого дошкільного віку, 

самостійному висловлюванню своїх думок, залу-

чало до активної мовленнєвої діяльності всіх дітей 

у групі, наприклад: «Я готуюсь до школи», «Моє 

перше інтерв’ю», «Зустріч у телестудії» та ін., 

тобто такі ситуації, які б могли виникнути в реаль-

ному житті дитини.  

Отже, принцип культуродоцільності передба-

чав залучення дітей старшого дошкільного віку до 

національно-культурних цінностей; введення в ди-

тячу субкультуру активних методів, мовленнєвих 

режисерських та рольових ігор, які сприяють фор-

муванню «образу Я» як мовленнєвої особистості 

дитини і виявляються в діалогічній взаємодії і пер-

соніфікації дорослого й дитини; забезпечення пере-

ходу дитини зі світу дитинства в дорослий світ. 
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