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УДК 373.3.015.31:17.022.1 

Батарейна І. 

здобувач третього рівня вищої освіти  

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ  КУЛЬТУРИ 

УЧНІВ 

Процес морального формування особистості складний і суперечливий. 

Моральне виховання є соціальний процес, який здійснюється щодня, на 

кожній ділянці життя, під впливом усіх тих умов, у які потрапляє людина, 

того середовища, в якому вона живе. Нова українська школа потребує 

вчителя творчого, ініціативного, демократичного, здатного до організації 

освітнього процесу на основі педагогіки партнерства, оволодіння новими 

педагогічними та інформаційними технологіями. Крім того, вчитель Нової 

української школи має реалізувати особистісно зорієнтовану модель освіти, 

засновану на ідеології дитиноцентризму, тобто максимального наближення 

навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих 

планів [3]. 

Виховання – цілеспрямований свідомий процес формування 

гармонійної особистості, що включає формування гуманності, працелюбства, 

чесності, правдивості, дисциплінованості, почуття відповідальності, власної 

гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. Мораль - це 

система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які 

регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на 

демократичних засадах. У складному процесі формування всебічно 

розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню [1]. 

Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті 

формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок 

поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у 

практичній діяльності. Два інститути грають першочергову роль в процесі 

морального виховання. Перший - це сім’я, де дитина закладає основи 
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характеру своєї особистості. Другий - це школа та позашкільні навчально-

виховні заклади. 

Під процесом морального виховання ми розуміємо сукупність 

цілеспрямованих виховних впливів, наслідком яких має бути поступове 

формування високих моральних якостей особистості. Моральне виховання 

дитини зумовлюється як природженими якостями дитини, так і тими 

впливами, яких вона зазнає, а також її розвитком. Під розвитком розуміємо 

ступінь, етап, на якому перебуває дитина у своїх можливостях щодо освоєння 

й асиміляції досвіду дорослих. Розвиток неможливий без виховання, але й 

виховання неможливе без урахування розвитку дитини. Розвиток - це 

поступове наростання і розгортання природжених можливостей дитини, але 

це наростання відбувається не само собою, а внаслідок взаємодії між 

дитиною і оточенням, вихованням і самовихованням. Щоб активно впливати 

на розвиток учня, треба не тільки знати, а й систематично враховувати 

індивідуальні особливості дитини та її вроджені нахили. Процес морального 

формування має такі компоненти: моральна свідомість, моральні почуття, 

воля і характер. Цілеспрямований процес морального виховання, з одного 

боку, спирається на них, а з другого - передбачає їх розвиток [6]. 

Процес морального виховання підпорядкований певним 

закономірностям, які існують об’єктивно, незалежно від бажання і волі 

педагога. Вони характеризуються стійкістю, загальністю і неодмінністю. 

Цілеспрямований процес морального виховання особистості вимагає 

свідомого врахування їх в роботі з дітьми. Такими закономірностями є 

єдність навчання і виховання, виховання через активну діяльність, єдність 

виховання і самовиховання. 

Моральне виховання не можна здійснювати без чіткого уявлення про 

засоби виховання, без знання спеціальних методів, за допомогою яких можна 

досягти поставленої мети. Методи морального виховання - способи 

педагогічної взаємодії, за допомогою яких здійснюється формування 

особистості відповідно до мети і завдань морального виховання і вікових 
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особливостей дітей. Методи морального виховання зумовлюються 

завданнями морального виховання і психологічними особливостями та віком 

учнів [5]. Виділяють три групи методів: перша - ті, за допомогою яких 

учитель роз’яснює дітям етичні норми, розкриває основи моралі, впливає на 

формування моральної свідомості, моральних оцінок, моральних переконань; 

друга - за допомогою яких вчитель організовує поведінку дитини, привчає її 

виконувати вимоги колективу і всього суспільства, закріплює набуті норми в 

активній діяльності; третя - методи, пов’язані з правильним використанням 

прикладу дорослих, товаришів, літературних образів, героїв у виховній 

роботі школи. До найпоширеніших методів морального виховання належать 

методи формування моральної поведінки, методи формування моральної 

свідомості, методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. 

Методи морального виховання за Т. Конніковою. Методи формування 

досвіду поведінки (привчання, вправи, доручення, вимоги). методи 

стимулюванняі корекції поведінки особистості (заохочення, покарання, 

корекція) методи формування свідомості (освічення, навіювання, 

переконання, прикладу). І.Г. Щукіна виділяє три групи методів: методи 

формування свідомості (розповідь, пояснення, роз'яснення, лекція, етична 

бесіда, умовляння, навіювання, диспут, доповідь, приклад); методи 

організації діяльності і формування досвіду поведінки (вправа, доручення, 

виховують ситуації); методи стимулювання (змагання, заохочення, 

покарання). У процесі морального виховання застосовуються і такі 

допоміжні методи як заохочення і покарання. Вони служать для схвалення 

позитивного і судження негативних вчинків і дій. До методів морального 

виховання ставиться так само особистий приклад, який має великий вплив на 

свідомість і поведінку, на формування морального обличчя. У системі 

основних методів виховного впливу як складова частина, засіб і прийом 

використовується позитивний приклад. У педагогічній літературі він 

розглядається як самостійний метод і як компонент-методів формування 



9 
 

моральної свідомості та поведінки. Моральне виховання ефективно тоді, 

коли його наслідком стає моральне самовиховання і самовдосконалення [4]. 

Звертаючись до батьків, А.С. Макаренко підкреслював, що вони 

виховують дитину не тільки тоді, коли розмовляють з нею, навчають її. 

Формування моральних якостей відбувається й тоді, коли дитина спостерігає 

за учителем чи батьками в процесі щоденного життя, її пильні очі помічають 

усі рухи, дії, вона вміє навіть «прочитати» почуття і думки. Вона вбирає все 

це в себе, і на цьому ґрунті формуються її моральні переконання та уявлення 

про норми і форми поведінки людини в суспільстві. Важливою умовою 

формування моральних рис характеру і поведінки учнів є постійний 

взаємозв’язок навчання і виховання, систематичне привчання учнів до 

певних норм поведінки, вироблення в них міцних навичок і звичок. Це 

досягається високим теоретичним рівнем, ідейною спрямованістю уроків, 

методичною майстерністю вчителя, тісним зв’язком навчання з життям, 

суворою вимогливістю до навчальної діяльності учнів та виконання ними 

шкільних обов’язків [2]. 

Отже, особливість методів морального виховання полягає в тому, що 

жоден з них окремо від інших не використовується, виступаючи у певній 

системі й нерозривній єдності. Лише у поєднанні з постійним піклуванням 

про умови навчання, життя дітей, про стан здоров’я і самопочуття, 

вимогливість учителя стає фактором виховання і сприяє формуванню 

високих моральних якостей дитини. 
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Анотація: тези висвітлюють коротку класифікацію педагогічного 

програмного забезпечення. Засоби його застосування і ефективність в умовах 

освітніх трансформацій. Висвітлюється реалізація різних можливостей в 

процесі навчання. 

Ключові слова: класифікація, педагогічне програмне забезпечення, 

ефективність, освіта, інформаційно – комунікаційні технології. 

Використання програмного забезпечення в навчально – виховному 

процесі початкової школи дозволяє активізувати процес навчання, 

реалізувати ідеї розвивального навчання, підвищити темп уроку, збільшити 

обсяг самостійної роботи учнів. Дає можливість учителю на уроках 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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урізноманітнити форми роботи, діяльність учнів, активізувати увагу, 

підвищити творчий потенціал учня. Використання  різноманітних програм у 

роботі з учнями суттєво впливають на мотиваційну сферу освітнього 

процесу. 

Педагогічні програмні засоби (ППЗ) класифікують в залежності від 

типу розв’язуваних педагогічних завдань [3]. 

За дидактичними цілями ППЗ поділяють на групи: актуалізації знань; 

формування знань, умінь, навичок (ЗУН); формування ключових 

компетентностей; контролю знань; узагальнення та систематизації знань; 

вдосконалення умінь та навичок. За призначенням зазвичай виділяють такі 

ППЗ: інформаційні, контрольні, демонстраційні, імітаційно-моделюючі, 

тренажерні, довідкові, розрахункові. За принципами управління процесом 

навчання: розімкнуті (з одностороннім зв'язком від ППЗ до студента); 

замкнуті (зі зворотним зв'язком від учня до ППЗ), з управлінням по процесу 

навчання, з управлінням по результату навчання, з управлінням по процесу 

та результатам навчання. За ступенем та видом пристосовності до учня 

розрізняють ППЗ: неадаптовані, частково адаптовані, адаптовані. За 

призначенням: комп’ютерні та навчальні програми: репетитори, електронна 

бібліотека, енциклопедії. ППЗ використовуються за допомогою застосування 

комп’ютера. Засоби використання комп’ютера: фронтальна, групова, 

індивідуальна, колективна робота [1]. 

Перевага комп’ютера як засобу навчання: 

 мультимедійність; 

 інтерактивність; 

 адаптивність навчального матеріалу; 

 дружній інтерфейс; 

 незалежність змісту навчання від соціальних умов; 

 комфортність для користувача; 
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 педагогічна нейтральність індивідуальної роботи учнів у 

позанавчальний час. 

Вимоги до уроку з інформаційною підтримкою: 

 створення дидактично- пізнавальної сфери. 

 час включення в урок не більше 15-20 хвилин в 2-3 прийоми; 

 органічно поєднувати з іншими засобами і видами діяльності; 

 не заміняють реальний експеримент демонстрацією. 

Застосування завдань: проблемні, розвивальні, дослідницькі. 

Останнім часом в рамках інформатизації освіти змінилася парадигма 

педагогічної науки, а також зміст і структура освіти. Сучасні методи освіти, 

ґрунтуються  на самостійних і активних формах отримання знань і на роботі з 

інформацією. Вони витісняють ілюстративно-пояснювальні, демонстраційні 

методи, які широко використовуються в традиційній методиці навчання, 

перш за все спрямованої на колективне сприйняття інформації [2]. Виділимо 

такі основні напрямки впровадження засобів інформаційних технологій (IT) в 

процесі освіти: використання IT як: 1) засобу навчання, яке покращує процес 

викладання, підвищує його якість і ефективність.  

Разом з тим забезпечується: 

- реалізація можливостей програмно методичного забезпечення 

сучасних компьютерів і ін., мета яких у полягає у моделюванні навчальних 

ситуацій, здійсненні тренування, контролю результатів навчання; 

- реалізація можливостей систем штучного інтелекту в ході 

використання навчальних інтелектуальних систем; 

- застосування об’єктно – орієнтованих програмних засобів або систем 

(системи підготовки текстів, баз даних, електронних таблиць і інше) для 

формування культури навчальної діяльності. 

2) як інструменту самопізнання і пізнання навколишньої дійсності. 

3) як об’єкта вивчення (зокрема, в рамках вивчення курсу 

інформаційних технологій). 

4)  як засобу особистісного розвитку учня. 
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5) як засобу інформаційно-методичного забезпечення та управління 

навчально-виховним процесом, навчальними закладами та системою 

навчальних закладів. 

6) як засобу автоматизації процесів контролю, корекції результатів 

навчальної діяльності, контролю діяльності, психодіагностики, 

комп'ютерного педагогічного тестування. 

7) як засобу комунікацій (зокрема, на базі асинхронного 

телекомунікаційного зв'язку), щоб поширювати перспективні педагогічних 

технологій. 

8) як засобу автоматизації процесів обробки результатів експерименту 

(демонстраційного, лабораторного) і управління навчальним обладнанням. 

9) як засобу організації інтелектуального дозвілля, розвивальних ігор. 

На основі викладенного матеріалу можемо зробити такі висновки, що 

використання педагогічного програмного забезпечення дуже тісно пов’язане 

із засобами інформаційних технологій.  Завдяки цьому освітній процес стає 

більш доступнішим та допомагає учням самостійно отримувати знання. 

Також дослідницька діяльність з використанням засобів ІТ та ППЗ 

навчального призначення стає більш пріоритетною, а їх  застосування 

орієнтовані на розвиток особистості учня [5]. 
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 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ 

У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях у процесі дослідження 

проблеми формування культури спілкування, науковці роблять акцент на 

важливості спілкування в житті школяра, оскільки відносини з товаришами 

знаходяться в центрі життя учня старшої школи і визначають всі інші 

сторони їх поведінки і діяльності. Спілкування, як діяльність, є важливим 

елементом побудови взаємовідносин з іншими людьми. Саме під час 

спілкування в шкільному віці відбуваються процеси розширення світогляду 

юнаків та дівчат, які долучаються в різні види діяльності [8, c. 245]. 

Комунікація визначається як ключове вміння, яке складається з умінь 

говорити й слухати, читати й писати, тому мову використовують у 

комунікації як важливий інструмент, який впливає на результат 

комунікативної дії, але спілкуючись, підліток або старшокласник повинен 



15 
 

говорити не заради самої мови, а заради того, щоб вона здійснила потрібний 

вплив. Спілкування часто розглядається як вид діяльності, і відповідно, 

виявляється тільки в діяльності учня та зумовлює його здатність до 

цілеспрямованої продуктивної діяльності та кооперації [2, c. 26]. 

З метою встановлення основних шляхів підвищення ефективності 

комунікативного забезпечення уроків української мови та літератури нами 

був вивчений досвід минулого та педагогів-новаторів. Історичні факти дають 

підстави вважати, що проблеми та завдання, пов’язані з процесами 

спілкування, обґрунтовувалися Сократом, Платоном, Ф. Рабле, 

Е. Роттердамським, Я. А. Коменським; Ж.–Ж. Руссо, Д. Дідро, 

Й. Г. Песталоцці, ідеї яких можна ефективно використати для організації 

сучасної продуктивної навчально-виховної взаємодії. Тому для того, щоб 

навчальна взаємодія була ефективною та цікавою учням учитель повинен 

дбати про розвиток комунікативних здібностей учнів; свідомо і 

цілеспрямовано спрямувати зусилля на опанування учнями мови науки; 

намагатися зробити навчання якомога більш вмотивованим, сучасним; 

викликати інтерес в учнів навчальною інформацією; структурувати та 

систематизувати навчальний матеріал [5, c. 33]. 

Культура спілкування – це засвоєння мовних норм, що склалися 

історично в українській мові та адекватне їх застосування в будь-якій 

людській діяльності. Варто зазначити, що культура спілкування виступає 

інтегративним явищем, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, 

знань, умінь, навичок, стратегій і тактик мовної поведінки, установок для 

успішного здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних умовах 

спілкування. В той же час культура спілкування − це вміння адекватно і 

доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях 

(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), 

використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та 

інтонаційні засоби виразності мовлення [1, c. 78].  
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Культура спілкування передбачає, насамперед, уміння людини 

спілкуватися з іншими людьми, використовувати відповідні засоби 

виразності та ініціативні прояви. На уроках української мови можна 

пропонувати учням різноманітні види завдань, що дозволяють висловлювати 

свої думки зв'язно і адекватно, будувати комунікативно-доцільні 

висловлювання в усній і письмовій формі, використовуючи необхідні і 

доцільні мовні засоби у відповідності до мети, змісту промови та умов 

спілкування. Це означає, що необхідно виробляти відчуття мови, розвивати 

аналітичні та творчі здібності учнів – як на рівні змісту, так і на рівні мовних 

засобів. На жаль, часто школярі мають серйозні прогалини в розвитку 

культури спілкування, серед них – зниження рівня читацької культури та 

обмежений індивідуальний словниковий запас. Звісно це відображається на 

мовленнєвих уміннях, здібностях до конструктивного діалогу, подальшої 

соціальної самореалізації тощо. 

Сучасний урок української мови – це насамперед урок, на якому 

вчитель уміло використовує всі можливості учня, весь його потенціал з 

метою активного розумового розвитку, глибокого й усвідомленого засвоєння 

лінгвістичних понять, формування культури спілкування та морально-

вольових якостей, виховання мовної особистості [6, с. 55]. 

Розглянемо основні методи з формування культури спілкування в учнів 

старшої школи закладів загальної середньої освіти під час мовної підготовки. 

Дискусія – обговорення проблемного питання. Важливою характеристикою 

дискусії є аргументованість. Обговорюючи дискусійну проблему, кожна 

сторона, опонуючи думці співрозмовника, аргументує свою позицію. 

Дискусія часто розглядається як метод, який активізує пізнавальні інтереси 

школярів у процесі навчання, під час вивчення складної теми. Мозковий 

штурм – оперативний метод вирішення проблеми на основі стимулювання 

творчої активності, під час якого учасникам обговорення пропонують 

висловлювати якомога більшу кількість варіантів рішення, в тому числі 

нереальних. Соціально-психологічний тренінг – один з методів активного 
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навчання та психологічного впливу, який здійснюється в процесі інтенсивної 

групової взаємодії, спрямований на підвищення компетентності в сфері 

спілкування, в якому загальний принцип активності учня доповнюється 

принципом рефлексії. Тренінг дозволяє засвоїти ефективні технології 

(методи, прийоми, техніки) прийняття рішень та ділового спілкування, 

розкрити індивідуальні особливості підлітків та старшокласників, корегувати 

їх поведінку в різних мовленнєвих ситуаціях. Емоційна включеність 

учасників в ситуацію тренінгу дозволяє створити високу мотивацію до 

навчання, посилити закріплення знань, формування умінь і навичок школярів 

[7, c. 16]. Не менш ефективним методом є дидактичні ігри – ігри-мандрівки, 

ігри-доручення, ігри-діалоги, ігри-імітації.  

Враховуючи те, що основна функція мови є комунікативна, 

комунікативний підхід до вивчення української мови можна без 

перебільшення назвати основним та найважливішим. Під культурою 

спілкування розуміємо здатність і готовність школяра до здійснення активної 

комунікації, яка завжди вбудована в певну діяльність і обумовлена нею. 

Культура спілкування, як здатність, розвивається за допомогою формування 

адекватних дій, які стають комунікативними вміннями школяра, 

забезпечуючи готовність до активного спілкування [3, c. 185]. 

Список літератури 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник]. К.: 

Академія, 2004. 344 с. 

2. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід до презентації освітніх 

результатів. Школа І ступеня: теорія і практика. Переяслав-Хмельницький, 

2004. Вип. 10. С. 24-37. 

3. Голуб Н.Б. Комунікативна компетентність сучасного учня старших 

класів: суть проблеми і шляхи її розв’язання. Наукові записки. Острог: 

Острозька академія, 2012. Вип. 22. С. 182-191. 



18 
 

4.  Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках 

рідної мови: посіб. для вчителів і студентів. К.: Фундація ім. О. Ольжича, 

1995. 264 с. 

 5. Онопрієнко О. В. Концептуальні засади компетентнісного підходу в 

сучасній освіті. Шлях освіти. 2007.  № 4. С. 32-37. 

6. Пентилюк М. І. Сучасний урок української мови. Х., 2007. 176 с. 

7. Подлевська Н. В. Лінгводидактична модель змісту роботи з 

формування культури спілкування в учнів 5–6 класів на уроках української 

мови. Українська мова і література в школі. 2012.  № 1. С. 12-18. 

 8. Рибалко Ю. В. Компетентнісний підхід у науково-педагогічній 

літературі. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 35. 392 c. 

 

УДК 373.5.091.2:004.775:316.774 

Бунчук О.  

кандидат педагогічних наук, старший викладач  

кафедри педагогіки і педагогічної майстерності 

 Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

Корчака Р. 

 учениця 11 класу ліцею № 19 ММР ЗО 

 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРИ УЧНІВ 

СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасне суспільство багато дослідників називають по-різному, для 

одних – це період розвитку «постіндустріального суспільства», для інших – 

«інформаційна епоха», хтось визначає його як «постмодерністську 

ситуацію», період «постмодернізаційної революції» або «глобалізації». 

Однозначно те, що всі люди живуть в світі мас-медіа; розширюється система 

масових комунікацій, основними характеристиками якої є: хаотичність, 

безмежність і надмірність. Інформаційні процеси змушують по-новому 
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поглянути на проблему виховання підростаючого покоління і підготувати 

його до життя в умовах інформаційного суспільства [7, c. 106]. 

Протягом багатьох десятиліть суспільство намагалося вирішити дані 

проблеми, обмежуючи цей процес рамками навчально-виховного колективу. 

Теорія і практика його організації були націлені на передачу учням готових 

висновків науки, фактів, закономірностей, принципів і правил замість того, 

щоб навчити школярів самостійно їх відкривати, тобто навчити прийомам і 

способам вирішення проблем. 

Як зазначає президент Асоціації кіноосвіти і медіапедагогіки професор 

А.В. Федоров: «Багато вчителів до сих пір продовжують опиратися на 

репродуктивні (позбавлені творчого, критичного підходу) методи навчання, 

серйозно відстаючи від своїх учнів технологічно. Поступово процес навчання 

перестає бути важливим і цікавим для школяра, який звикає працювати за 

шаблоном, за запропонованим зразком, і не шукає інших рішень поставлених 

завдань, крім загальновідомих» [10, с. 20]. 

У соціально-культурній ситуації автор вважає, що розвиток 

медіакультури старшокласників буде більш ефективним, якщо включити в 

нього сферу дозвілля, так як механізми масової культури найбільш 

проявляються в умовах вільного часу. 

В останнє десятиліття XX ст. значення дозвілля як суспільної цінності 

зростає. Резерви виховного впливу суспільства на особистість у зв'язку з цим 

перерозподіляються, і дозвілля перетворилося в таку ж важливу сферу 

формування особистості, як і освіту [4, c. 90]. 

Дозвільна діяльність виконує в суспільстві дві основні функції –

рекреативну і розвиваючу, а в рамках останньої наступні підфункції:  

 залучення індивіда до процесу неперервної освіти; 

 включення людей в різні форми аматорської творчості 

(художньої, технічної); 

 забезпечення особистісно значимого неформального спілкування; 
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 компенсаторну (самореалізацію творчого потенціалу людини, 

який не вдається проявити в професійно-трудовій та інших, детермінованих 

сферах життєдіяльності) [3, с. 79]. 

Дозвілля старшокласників суттєво відрізняється від дозвілля інших 

вікових груп в силу специфічних духовних і фізичних потреб і властивих їм 

соціально психологічних особливостей. До специфічних рис даного віку 

відноситься переважання пошукової та творчо-експериментальної 

активності. В силу цього старшокласники більш схильні до інформаційно-

просвітницької, ігрової і художньо-видовищної форм діяльності [6, c. 231]. 

Як зазначають науковці, інформаційно-просвітницьку діяльність слід 

розглядати як один із засобів формування гармонійно розвиненої, активної 

особистості. В рамках цієї діяльності має поєднуватися загальний і 

професійний розвиток людини, вдосконалення її як учасника суспільного 

виробництва, суб'єкта суспільних відносин і духовного життя суспільства. У 

число основних соціальних функцій інформаційно-просвітницької діяльності 

входять: 

• компенсаторна (заповнення недоліків базової освіти), 

• адаптаційна (адаптація до соціуму і його культури), 

• креативна (збагачення творчих потреб людини) [8, c. 30]. 

Виходячи з мети і спрямованості, виділяють такі форми інформаційно-

просвітницької діяльності: 

• форми інформаційного характеру (лекції, екскурсії, виставки, 

презентації, майстер-класи, консультації),  

• форми просвітницької спрямованості (абонементні форми, лекторії, 

читання), 

• форми, що активізують особистість (диспути, дискусії, ток-шоу, 

огляди, фестивалі). 

Інформаційно-просвітницька діяльність представляє собою 

цілеспрямований педагогічний процес, що забезпечує збір, аналіз, передачу і 

засвоєння певної сукупності знань. 
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Художньо-видовищні форми діяльності (театралізовані концерти, 

свята, шоу і ін.) спрямовані на розкриття та розвиток творчих здібностей 

особистості, самостійне використання мови різних видів мистецтва у власній 

творчій діяльності. 

Творча діяльність на високому рівні пов'язана зі створенням якісно 

нового, неповторного, оригінального і унікального, що передбачає такий 

рівень розвитку творчих можливостей, коли людина може моделювати нову 

реальність відповідно до прогресивних потреб і можливостей, особистих і 

суспільних. 

Особливістю дозвільної діяльності підростаючого покоління є їх 

прагнення до психологічного комфорту в спілкуванні, прагнення набути 

певних навичок спілкування з людьми різного соціально-психологічного 

складу. Спілкування старшокласників в умовах дозвілля задовольняє потреби 

в емоційному контакті, співпереживанні, інформації, об'єднанні зусиль для 

спільних дій [2, c. 200]. 

Саме дозвільна діяльність дозволяє старшокласникам в повній мірі 

відчути свободу від обов'язкових навчальних планів і програм, потрапити в 

соціально-психологічну ситуацію, максимально сприяє самореалізації їх 

творчого потенціалу. 

З точки зору окремої людини і культури в цілому значення занять на 

дозвіллі надзвичайно велике, так як вони включають кожного в систему 

культурних цінностей, допомагають їх засвоїти, служать меті гармонійного 

розвитку особистості. Однак дозвілля не повинне заповнюватися чимось 

випадковим, в ньому завжди повинна проглядатися мета. Задоволення однієї 

потреби породжує нову, тому зміни в сфері дозвілля повинні бути спрямовані 

на перехід від простих до все більш складних потреб: від фізичних – до 

духовних, від індивідуальних – до громадських, від пасивності – до активної 

творчості [2, с. 387-388]. 

У педагогічному плані цінність дозвільної діяльності полягає не 

стільки в тому, щоб надати кожному індивіду як можна більш різноманітну 
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суму занять, скільки в тому, щоб через ту справу, якою людина любить 

займатися у вільний час, як можна більш різноманітно і глибоко розвивати 

різні сторони її особистості: інтелект, моральність, естетичні почуття. Отже, 

дозвілля виступає як фактор становлення і розвитку особистості, засвоєння 

нею культурних і духовних цінностей [4, с. 170]. 

Таким чином, ситуація в сучасному освітньому просторі актуалізує 

використання інформаційно-просвітницьких технологій у розвитку 

медіакультури підростаючого покоління. 
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ОСОБИСТОСТІ 

Формування егалітарної гендерної культури особистості в процесі 

освіти є для України не лише методологічним орієнтиром, а й вектором 

модернізації системи освіти, відповідно до цінностей демократичного 

суспільства. Це створить умови для ненасильницької, особистісно 

орієнтованої її організації задля для найповнішої самореалізації вихованців, 

забезпечення їх високої адаптивності до полікультурного середовища, 

формування миролюбності, толерантності, демократичності, здатності до 

індивідуального життєвого вибору в динамічному сучасному суспільстві. 

Ми розуміємо гендерну культуру особистості як складову загальної 

культури особистості, яка містить комплекс характеристик (знань, якостей, 

звичок, способів досягнення задуманого, ціннісних орієнтацій), що 

визначають розвиток та саморозвиток особистості, спосіб оформлення нею 

власної життєдіяльності в усіх сферах соціальних відносин залежно від її 

гендерного світогляду (патріархатного або егалітарного) [1]. 

Структуру гендерної культури особистості більшість дослідників 

розглядають через сукупність компонентів, які співвідносяться з 

психологічною структурою особистості. На думку А. Швецової [4], ці 

компоненти виявляються в базових сферах людської життєдіяльності: 

сімейно-побутовій, освітній, трудовій та суспільно-політичній. Окремо слід 
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визначити морально-етичну сферу, оскільки вона не має інституційного 

статусу, але наявна у всіх інших аспектах життєдіяльності, зумовлюючи 

характер гендерних взаємодій. У всіх названих сферах існують гендерні 

універсалії – загальні для чоловіків і жінок цінності та норми, які можуть 

бути розглянуті не в традиційному контексті відмінностей між статями, а з 

точки зору того, що їх об'єднує. Саме через ці універсалії може бути розкрита 

гендерна культура майбутніх учителів. 

У нашому дослідженні ми виокремлюємо три структурні компоненти 

гендерної культури особистості: 

– когнітивний компонент пов’язаний з показом різних сторін 

соціальної реальності, результатом чого є сукупність гендерних уявлень і 

знань, обізнаність в сфері гендерних відносин, що пронизують суспільне 

життя. Особливе місце посідають гендерні стереотипи, які є різновидом 

соціальних стереотипів. Як стійкі уявлення про характер соціальних 

взаємовідносин між статями, про норми, принципи, які різняться в 

залежності від статі, гендерні стереотипи поширюються на весь спектр 

соціальних відносин, суспільної свідомості. За умов його недостатньої 

сформованості, людина змушена діяти на основі простих, примітивних форм 

регуляції, які формуються стихійно у вигляді поведінкових стереотипів, а її 

система цінностей вибудовується як конгломерат розрізнених шаблонів і 

стереотипів, засвоєних від референтних людей без критичного порівняння й 

осмислення [2, с. 324]. Гендерні стереотипи, які є різновидом соціальних 

стереотипів, що виявляються в ході взаємодії людей і накладають відбиток на 

характер цієї взаємодії, виступають фундаментом, що визначає особливості 

сприйняття самого себе, інших і всього комплексу соціальних взаємодій; 

– афективний компонент є показом ціннісно-емоційного ставлення 

індивідів до гендерних аспектів соціальної реальності. Він представлений в 

ціннісних гендерних репрезентаціях як сукупність суб’єктивних, емоційно 

забарвлених думок та оцінок гендерних аспектів різних сторін соціальної 

реальності; 
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– конативний компонент, який показує гендерно забарвлені вчинкові 

установки, мотиваційний стан, психологічну спрямованість на певні форми 

соціальної діяльності та взаємодії, а також гендерні плани, способи та 

структуру поведінки. 

Освітні заклади разом з іншими агентами соціалізації визначають 

ідентичності особистості, а також наявні можливості особистого, 

громадянського й професійного виборів. Сама організація освіти, як і 

гендерні ролі, які тут панують, «вбудовують» модель «нормального життя», 

включають уявлення про жіночі й чоловічі статусні позиції [3, с. 12]. 

Обов’язковим кроком у формуванні гендерної культури особистості є 

експериментальна перевірка ефективності визначених компонентів у 

професійній підготовці майбутніх учителів. Такий підхід уможливлює 

розкриття місця закладів освіти в збереженні, конструюванні й 

репродукуванні гендерної культури, затвердженні або пом’якшенні гендерної 

асиметрії в суспільстві, визначенні умов, шляхів та засобів забезпечення 

розвитку здібностей та інтересів індивіда, незалежно від його статі та меж 

традиційних гендерних стандартів і норм, заради затвердження цінностей 

демократичного суспільства та формування особистості егалітарного типу.  
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Еталонний образ фахівця, створений як кінцева мета професійної 

підготовки, вимагає визначення комплексу педагогічних умов її організації. 

Педагогічні умови – це певний комплекс обставин, що є необхідними і 

достатніми для досягнення професійної підготовленості майбутніх 

викладачів фізичної культури до виховання студентів  із високим рівнем 

культури здоров’я. І. Яковлєва, вивчаючи організаційно-педагогічні умови 

формування культури здоров’я студентів, зазначає, що вони є сукупністю 

обставин, необхідних для формування культури здоров’я студентів закладу 

вищої освіти, що передбачають інтеграцію наукових знань студентів про 

культуру здоров’я, усвідомлення і прийняття культури здоров’я як 

професійно-особистісної цінності, оволодіння студентами вміннями й 

навичками здоров’язбережувальної діяльності, включення в культурно-

оздоровчу діяльність, формування потреби у зміцненні здоров’я [92].  

Під педагогічними умовами підготовки майбутніх викладачів фізичної 

культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності науковці 

розуміють спеціально сконструйовані обставини, що суттєво впливають на 
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протікання педагогічного процесу, впливають на формування професійних 

якостей студентів, передбачають усвідомлення необхідності зміцнення і 

збереження здоров’я, оволодіння студентами знаннями, вміннями й 

навичками здоров’язбережувальної діяльності, дотримання здорового 

способу життя й забезпечують результативність навчально-виховного 

процесу закладу вищої освіти у формуванні підготовленості майбутніх 

викладачів здійснювати здоров’язбережувальну діяльність.  

На думку науковців, підготовка майбутніх викладачів фізичної 

культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності буде більш 

ефективною, якщо в освітньому процесі закладу вищої освіти реалізувати 

сукупність таких педагогічних умов: усвідомленість майбутніми 

викладачами фізичної культури вагомості здорового способу життя і 

здоров’язбережувальної професійної діяльності; актуалізації 

міждисциплінарної інтеграції та її програмно-методичного супроводу у 

процесі підготовки майбутніх викладачів фізичної культури до 

здоров’язбережувальної професійної діяльності; забезпечення інтерактивної 

здоров’язбережувальної навчально-професійної діяльності студентів та 

засобів її ініціювання; оптимізації пізнавальної самостійності здобувачів 

вищої освіти в опануванні здоров’язбережувальної навчально-професійної 

діяльності. Розглянемо ці умови. 

1.Усвідомленість майбутніми викладачами фізичної культури на рівні 

переконань вагомості здорового способу життя і здоров’язбережувальної 

професійної діяльності. Аналіз наукового фонду з проблем педагогіки, 

фізичної культури, здоров’я та здорового способу життя засвідчив, що 

ефективність підготовки майбутнього викладача фізичної культури до 

здоров’язбережувальної професійної діяльності насамперед залежить від 

його усвідомленого позитивного ставлення до професійної підготовки у 

закладі вищої освіти, а також необхідності здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності на засадах зміцнення та збереження 

здоров’я. Формування позитивної мотивації на майбутню 
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здоров’язбережувальну професійну діяльність залежить від сформованості у 

здобувачів вищої освіти  мотивів, внутрішньої потреби у збереженні й 

зміцненні як власного здоров’я, так і здоров’я вихованців. Щодо підготовки 

майбутніх викладачів фізичної культури до здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності, то, за О. Бондаренко, найбільш 

сприятливими є їхнє ставлення до здоров’я, здорового способу життя, 

наявність стійких потреб і мотивів до свідомої діяльності, спрямованої на 

збереження власного здоров’я і здоров’я вихованців, цілеспрямований 

пізнавальний інтерес до такої діяльності, ціннісні орієнтації особистості на 

здорову життєдіяльність [16]. При цьому, ціннісне ставлення майбутніх 

педагогів до здорового способу життя формується внаслідок 

цілеспрямованого процесу формування знань про здоровий спосіб життя, 

умінь і навичок його дотримання на підставі актуалізації вітагенного досвіду 

студентів. Таким чином, виховання в майбутніх педагогів почуття 

відповідальності за власне здоров’я, яке необхідне для успішної 

самореалізації в майбутній професійно-педагогічній діяльності є необхідною 

складовою цього процесу. М. Ярмаченко звертає увагу на те, що в основі 

мотиваційного компонента у структурі підготовленості майбутніх викладачів 

фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності 

передбачено насамперед забезпечення позитивної мотивації студентів на 

здійснення здоров’язбережувальної професійної діяльності.  

Набуття професійних знань, умінь і навичок, озброєння продуктивними 

здоров’язбережувальними методиками, урахування мотивів вибору 

майбутніми викладачами фізичної культури здорового способу життя 

безперечно матимуть позитивний вплив на забезпечення усвідомленої, 

позитивної мотивації до здійснення здоров’язбережувальної професійної 

діяльності, на формування у студентів здоров’язбережувальних знань, умінь і 

навичок, спрямованих на зміцнення і збереження здоров’я учасників 

освітнього процесу, а отже, є важливою педагогічною умовою в підготовці 
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майбутніх викладачів фізичної культури до здоров’язбережувальної 

професійної діяльності. 

2.Актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її програмно-

методичного супроводу у процесі підготовки майбутніх викладачів фізичної 

культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності. З позицій 

сучасних вимог до змісту освіти, майбутній фахівець повинен володіти 

вміннями і професійною мобільністю, оперативно реагувати на постійно 

виникаючі зміни в практичній і науковій діяльності. Міждисциплінарні 

зв’язки дозволяють розв’язати в предметній системі навчання суперечність 

між розрізненим засвоєнням знань і необхідністю їх синтезу, комплексного 

застосування на практиці, трудової діяльності та в життєдіяльності людини. 

Зміст здоров’язбережувальної освіти майбутніх викладачів фізичної культури 

повинен реалізуватися через мультидисциплінарний підхід, який передбачає 

валеологізацію навчальних дисциплін, зокрема, основ медичних знань, 

основи безпеки життєдіяльності та валеології, екології, охорони праці, 

вікової фізіології і психології, організації і методики оздоровчої фізичної 

культури, педагогіки. [50]. Спираючись на вищевказане, зрозуміло, що 

теоретичний аспект професійної підготовки майбутніх викладачів фізичної 

культури має здійснюватись за оновленим змістом. На погляд науковців, 

цього цілком можна досягти через уведення до окремих дисциплін 

додаткової інформації оздоровчо-розвивальної та здоров’язбережувальної 

спрямованості, що виступає важливим чинником фахової підготовки 

майбутніх викладачів фізичної культури до формування власного здоров’я та 

організації здоров’язбережувальної діяльності зі студентами. Взаємодія 

викладачів різних навчальних дисциплін сприятиме формуванню 

позитивного ставлення до педагогічної діяльності, зорієнтованої на 

здоров’язбереження (мотиваційний компонент), найбільш повному 

засвоєнню студентами валеологічних знань (когнітивний компонент), умінь і 

навичок (діяльнісний компонент), що забезпечить їхню підготовку до 

здоров’язбережувальної професійної діяльності під час здійснення усіх видів 

http://ua-referat.com/Навчання
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діяльності, а саме навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої, 

здоров’язбережувальної. Свідоме вивчення еколого-гігієничних, медико-

біологічних, валеологічних дисциплін, активне, творче їх застосування дає 

змогу майбутнім викладачам фізичної культури  формувати свідоме дбайливе 

ставлення не тільки до індивідуального здоров’я, а й до здоров’я студентів 

під час професійної діяльності [29]. Тому, на погляд вчених, важливою 

умовою підготовки студентів до здоров’язбережувальної професійної 

діяльності є взаємозв’язок здоров’язбережувальної освіти з дисциплінами 

соціально-гуманітарного і професійно-прикладного циклів підготовки. Зміст 

міждисциплінарної інтегративної технології здоров’язбережувальних 

дисциплін науковці розглядають як своєрідну систему навчально-

методичного супроводу та процесу професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх викладачів фізичної культури упродовж усього періоду 

здоров’язбережувального навчання, організованого в компетентнісно 

зорієнтованому форматі. Такий підхід дозволяє перетворити процес 

професійної підготовки студентів до здоров’язбережувальної діяльності в 

систему світоглядних ідей, які б стали орієнтиром, настановою та 

інструментом упродовж життя людини, тобто у формуванні своєрідного 

здоров’язбережувального кредо студентів.  

3.Забезпечення інтерактивної здоров’язбережувальної навчально-

професійної діяльності здобувачів вищої освіти  та засобів її ініціювання. 

Зауважимо, що сучасна освіта стоїть перед прикрим фактом: в умовах 

традиційних форм і методів навчання студенти, пасивно отримуючи 

інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що 

знають. Сучасна освіта повинна працювати з індивідуальністю, самобутністю 

особистості, оскільки індивідуальність є головним принципом етики і мусить 

виступити керівним положенням у вихованні й навчанні. Якнайактивніше 

сприяють цьому інтерактивні методи навчання. Мета інтерактивного 

навчання – створення педагогом умов навчання, за яких здобувач вищої 

освіти  сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну 
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компетентність у різних галузях життя. Сьогодні в педагогіці вищої школи 

функціонують різні активні та інтерактивні методи навчання, як от: 

проблемна лекція, евристична бесіда, розв’язання ситуаційних задач, 

мозковий штурм, групове навчання, ситуативне моделювання. Вони 

використовуються на різних етапах заняття: під час первинного оволодіння 

знаннями, закріплення й удосконалення знань, формування нових умінь і 

навичок. Їх застосовують також як фрагмент для досягнення певної мети або 

ж у формі заняття з використанням окремих методів. Інтерактивне навчання 

передбачає систему методів і прийомів, спрямовану передусім не на 

повідомлення готових знань, їх запам’ятовування, а на організацію 

здобувачів вищої освіти  для самостійного здобування знань, засвоєння умінь 

і навичок у процесі пізнавальної та практичної діяльності.  Сутність 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 

за умов постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці) [79]. Професійні 

якості формуються і виявляються в діяльності систематичним розв’язанням 

практичних, виконавчих і творчих задач; ситуаціями моделювання; 

навчально-рольовими і діловими іграми; рефлексивними ситуаціями і 

проблемно-пошуковими завданнями. Розвиток і впровадження активних 

методів навчання зумовлений тим, що перед викладачами постає завдання не 

лише дати студентам знання і сформувати професійні вміння та навички, а й 

розвинути творчі й комунікативні здібності особистості, сформувати 

особистісний підхід для вирішення проблем. Саме таке навчання сприяє 

розвитку самооцінки, самоповаги, толерантності, самостійності, 

відповідальності, прийняття думки інших, вміння дискутувати та 

відстоювати свої переконання [24]. Навчальний процес у закладі вищої 

освіти передбачає добір таких методів навчання, які є запорукою активності 

студентів у напрямі набуття знань, умінь і навичок збереження власного 

здоров’я, дотримання ними здорового образу життя, тобто застосування 

активних методів навчання, які сприяють не лише кращому усвідомленню 
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отриманої інформації, а й виробляють уміння застосувати отримані знання 

щодо здоров’язбереження на практиці. Інтерактивні методи навчання є 

частиною особистісно зорієнтованого навчання, оскільки сприяють 

соціалізації особистості, усвідомленні себе частиною колективу, своєї ролі й 

потенціалу. Поряд із традиційними інтерактивні методи навчання мають 

позитивний вплив на підготовку майбутніх викладачів фізичної культури до 

здоров’язбережувальної професійної діяльності. Деталізуємо методи 

інтерактивного навчання, які можуть застосовуватись у підготовці майбутніх 

викладачів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної 

діяльності. Інтерактивні лекції є необхідною формою навчання. Майже всі 

навчальні сесії передбачають лекції, оскільки вони є зручною та ефективною 

формою викладу матеріалу. Але якщо лекція стає довготривалою, активність 

сприйняття її змісту студентами знижується. Тому важливим є пошук 

способів, які підвищать ефективність лекцій, але при цьому не заважатимуть 

досягти поставленої під час лекції мети. Такими способами можуть стати 

короткі включення стимулів у лекційний процес, за допомогою яких 

студенти зможуть виявити різні види активності, підключити до засвоєння 

інформації різні аналізатори, не тільки слухові, а й зорові, рухові, нюхові. 

Пізнавальна інформація може бути викладена не тільки провідним тренером 

чи викладачем, а й самими студентами, яких для цього треба відповідно 

підготувати. Ця пізнавальна інформація може бути генерована самими 

студентами, прочитана та переказана ними із книжок, статей, роздаткового 

матеріалу. У процесі лекції важливо пам’ятати, що утримувати довільну 

увагу довго важко навіть дорослим, і тому лекції повинні бути насичені 

цікавими, але не відволікаючими способами активізації уваги, пам’яті, 

мислення. Такі ідеї допоможуть педагогу покращити якість лекцій шляхом 

залучення до них студентів. Проблемному викладу матеріалу сприяють 

лекція-дискусія, лекція з використанням елементів мозкової атаки (особливо 

на етапі формування нових понять), лекція з програванням конкретних 

педагогічних ситуацій, лекція з використанням технічних засобів навчання 
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для зворотного зв’язку, лекція-провокація, лекція із запланованими 

помилками, лекція удвох тощо, які передбачають активність майбутніх 

викладачів [76]. Отже, активна позиція студентів на лекційних заняттях буде 

не лише підвищувати інтерес до змісту майбутньої педагогічної професії 

(мотиваційний компонент), а й спонукати їх до пізнавальної діяльності, 

спрямовуючи студентів на здобуття додаткових валеологічних знань і знань 

щодо здоров’язбережувальної діяльності (когнітивний компонент). 

Інтерактивне навчання неможливе без активного залучення до процесу 

навчання самих учасників. Активізації студентів на лекції сприяє відкрите 

обговорення окремих проблемних питань, використання «карток-відгуків», 

анонімне заповнення відповідей на запитання, усне голосування. На 

практичних заняттях можна використовувати обговорення в підгрупах 

нового матеріалу, відповідей на проблемні запитання. Одним із методів, який 

спонукає студентів до ініціювання нових ідей, можуть бути прес-

конференції. Задля цього запрошується група студентів для представлення 

своїх думок перед усією групою, студентам пропонується задавати запитання 

тим, хто присутній в аудиторії. З метою залучення більшої кількості 

учасників до занять бажано змінювати та перерозподіляти ролі між ними. 

Серед активних методів навчання також відзначають такі: «акваріум» – у 

якому учасники формують внутрішнє коло для проведення дискусії, 

зовнішнє коло для спостережень; «активні дебати» – які є цінним засобом 

заохочення мислення та рефлексії, особливо тоді, коли від учасників 

очікується точка зору, яка може бути відмінною від інших; «рольові ігри» – 

використовуються для визначення та розвитку практичних навичок 

учасників, коли тренер-викладач розподіляє ролі та інструктує учасників; 

«мозковий штурм» – під час якого використовується досвід учасників з 

метою розв’язання проблем і розробки ідей; «проектний метод навчання» – 

дозволє вирішувати проблему в результаті самостійних дій студентів, 

оформлених у вигляді кінцевого продукту та з обов’язковою презентацією 

результатів.   
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4.Оптимізація пізнавальної самостійності здобувачів вищої освіти в 

опануванні здоров’язбережувальної навчально-професійної діяльності. З 

метою активізації здоров’язбережувальної професійної діяльності здобувачів 

вищої освіти  найбільша увага повинна приділятися тому, щоб навчити 

майбутніх викладачів фізичної культури самостійно поповнювати свої 

знання, орієнтуватись у відборі необхідної інформації, вміти 

використовувати отримані знання на практиці; опануванні здобувачами 

логічних прийомів мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) а 

також самостійному набуттю вмінь знаходити та засвоювати потрібну 

інформацію з найменшими витратами часу, систематизувати та 

класифікувати її, орієнтуватись у складних дискусійних питаннях, будувати 

здоров’язбережувальну діяльність із перспективою на кінцеву мету [70]. У 

процесі навчання можна досягти успіху щодо організації 

здоров’язбережувальної професійної діяльності якщо виробити в майбутніх 

викладачах фізичної культури певну мотивацію до занять зі 

здоров’язбереження, формування теоретичних знань у галузі валеологічної 

освіти, фізичної культури і спорту, навчання вмінь і навичок організації і 

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, організації самостійних занять, 

залучення студентів до розробки, організації та участі в різноманітних 

семінарах, олімпіадах, спортивних святах, рухливих перервах, спартакіадах, 

змаганнях, Днях здоров’я. Саме на практиці майбутній викладач фізичної 

культури, як керівник і координатор здоров’язбережувальної роботи в 

закладі вищої освіти, повинен планомірно опікуватися здоров’ям студентів і 

більш глибоко виконувати такі напрями роботи: формування екологічного 

простору, пов’язаного з впливом різних чинників середовища, що впливають 

у закладі вищої освіти на студентів і педагогів; врахування психолого-

педагогічних чинників (емоційно-психологічний клімат у закладі вищої 

освіти, стиль взаємин і поведінки учасників освітнього процесу) на 

здоров’язбережувальну організацію навчального процесу; використання 

здоров’язбережувальних освітніх технологій. Однією з форм реалізації 
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означеної педагогічної умови може бути оптимізація пізнавальної 

самостійної здоров’язбережувальної навчально-професійної діяльності на 

виробничій практиці. Педагогічна практика майбутніх викладачів фізичної 

культури є інтегруючим і стрижневим компонентом особистісно-

професійного становлення майбутнього фахівця, який передбачає 

формування його як фахівця через оволодіння різними видами діяльності, що 

веде до професійного самовдосконалення, самопізнання студента в різних 

професійних ролях у реальних умовах закладу вищої освіти. Програма 

виробничої практики з фізичної культури базується на таких принципах: 

зворотного зв’язку теоретичного навчання та практики; послідовності 

(поетапне засвоєння всього комплексу професійних умінь і навичок, 

почергове оволодіння всіма професійними функціями фахівця); наступності 

(змістовний зв’язок усіх видів практики); динамічності (поступове 

ускладнення завдань різних видів діяльності, розширення спектра видів 

діяльності, в які включається студент, збільшення обсягу та ускладнення 

змісту діяльності); поліфункціональності (одночасне виконання під час 

практики різних професійних функцій і оволодіння в різних видах практики 

різними професійними ролями); вільного вибору (врахування інтересів і 

потреб як студента, так і керівників практики, змісту конкретних завдань у 

межах загальних завдань практики, тематики спільної практичної та науково-

дослідницької роботи); співробітництва (створення під час практики таких 

умов, при яких відносини між студентом і керівником практики базуються на 

професійній довірі й партнерстві, в яких студент усвідомлює себе 

самостійним суб’єктом професійної діяльності) [74]. Метою практики є 

формування професійних умінь і особистісних якостей фахівця та на їх 

основі оволодіння видами професійної діяльності; опанування сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці викладача фізичної 

культури; формування професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах; виховання 

потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження та 
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творчо застосовувати отриманні знання в практичній діяльності. Програма 

практики передбачає проведення занять з фізичної культури та 

позааудиторних форм фізичного виховання зі студентами різного віку і статі. 

Готуючи майбутніх викладачів фізичної культури до виробничої 

(педагогічної) практики, необхідно навчити їх створювати 

здоров’язбережувальне середовище закладу вищої освіти, дотримуватись 

еколого-гігієнічних, емоційно-поведінкових комфортних умов його 

функціонування; прищеплювали вміння формувати навички зміцнення і 

збереження здоров’я з урахуванням індивідуальних потреб студентів, 

орієнтувати їх на ціннісне ставлення до особистого здоров’я та здоров’я 

оточуючих; розробляти лекції, семінари, сценарії, плани та програми, 

положення до змагань, тестові завдання, проводити фізкультурно-оздоровчі 

свята, тренінги, ділові ігри, вправи з профілактики втоми і перевтоми; вміти 

організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові 

заходи, змагання, спартакіади, Дні здоров’я, олімпіади, зорієнтовані на 

здоровий спосіб життя студентів; здійснювати психолого-педагогічний 

супровід здоров’язбережувального процесу в закладі вищої освіти; 

проводити моніторинг стану власного здоров’я; вчити студентів методів 

самооцінки, самоконтролю здоров’я; навчити майбутніх викладачів фізичної 

культури користуватися нормативно-правовою базою галузі «Фізична 

культура, спорт і здоров’я людини» щодо формування здорового способу 

життя і збереження здоров’я; планувати і проектувати свою 

здоров’язбережувальну діяльність; надавати профілактичну, корекційно-

оздоровчу і медичну допомогу оперативно та системно; володіти та 

застосовувати за потреби методи саморегуляції та управління стресом; 

розвивати у студентів навички, необхідні для успішної соціально-

психологічної адаптації; організувати взаємодію педагогічного колективу з 

формування сприятливого морально-психологічного клімату в закладі вищої 

освіти; формувати в студентів настанови на здоровий спосіб життя; 

застосовувати інноваційні методи в здоров’язбережувальній професійній 
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діяльності. Отже, оптимізація пізнавальної самостійності майбутніх 

викладачів фізичної культури в опануванні здоров’язбережувальної 

навчально-професійної діяльності, а саме до розробки, підготовки, 

організації та проведення лекцій, семінарів, спартакіад, олімпіад, рухливих 

перерв, змагань, Днів здоров’я, фізкультурно-оздоровчих і 

здоров’язбережувальних заходів впливає на підготовленість до 

здоров’язбережувальної професійної діяльності, орієнтованої на відновлення, 

зміцнення та збереження здоров’я у здобувачів вищої освіти.  
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Термін «деонтологія» грецького походження (deonto –«належне», logos–

«вчення») означає «наука про належне розуміння людського обов’язку, 

визначальною складовою якого є й обов’язок професійний». Це поняття було 

відоме ще в древньому Китаї, згодом у демократичній Елладі, пізніше в 

період розквіту Римської імперії [8]. Пізніше деонтологію почали відрізняти 

від етичної аксеологіі (від грец. «axia» – цінність + «logos» – теорії добра і 

зла), моральних цінностей взагалі. Загальна деонтологія вивчає узагальнені 

принципи поведінки, її форми, моральні та суспільні ідеали [2].  

Теоретичним підґрунтям деонтології як науки про професійну 

поведінку є професійна етика, яка виступає базовою складовою формування 

професіоналізму і компетентності сучасного фахівця. Саме через професійну 

етику конкретизуються загальнолюдські принципи моралі відповідно до 

умов професійної діяльності, регулюються моральні взаємини людей у 

суспільно-професійній сфері життя, що пов’язано з об’єктивною 

необхідністю безперервного процесу продукування матеріальних і духовних 

цінностей [9]. Термін «деонтологія» вперше ввів у науковий обіг відомий 

англійський філософ-правник І. Бентам у праці «Деонтологія» (1834 р.) 

Вчений розробив методологічні засади професійних обов’язків із конкретним 

урахуванням результатів їх виконання працівниками певної діяльності. І. 
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Бентам сутність деонтологічного підходу визначив як систему 

відокремленого вчення про моральні цінності, зокрема виділив зміст 

обов’язкового, виходячи з вимог суспільної моралі [64]. Таким чином, 

деонтологія у широкому розумінні слова – це система етичних знань, про 

моральні, професійні та юридичні обов’язки і правила поведінки спеціалістів 

по відношенню до людини, які знаходяться у сфері виробничих і соціальних 

стосунків цих спеціалістів [7]. 

Керуючись значенням терміна звичайно деонтологію вважали, та й 

нині вважають розділом етики, в якому аналізуються проблеми обов’язку та 

належного у взаєминах між людьми (поняття деонтології у вузькому 

значенні). Таке поняття деонтології, як уже зазначалося, звужене до розгляду 

питань професійної поведінки, що включає моральні настанови якими 

повинен керуватися фахівець [2]. Основній принцип, на якому базується 

наука деонтологія – це принцип користі. Кожна історична епоха висувала 

свої деонтологічні вимоги до лікарів, вчителів, юристів та інших 

представників соціальних груп. Принципи і норми деонтології знайшли своє 

відображення у професійних кодексах журналістів, юристів, соціальних 

працівників, педагогів, психологів й залежали від рівня соціально-

економічного розвитку, від суспільно-політичного ладу, способу життя, 

менталітету народу, його національних та релігійних традицій. 

Загальновідомо, що кожна професія має свої моральні проблеми. Але 

серед усіх професій можна виділити групу таких, у яких ці проблеми 

виникають найчастіше і вимагають підвищеної уваги до моральної сторони 

функцій, що виконуються. Професійна етика має значення, насамперед, для 

професій, об’єктом яких є людина. Там, де представники визначеної професії 

в силу її специфіки знаходяться в постійному чи навіть безперервному 

спілкуванні з іншими людьми, пов’язаному з впливом на їхній внутрішній 

світ, долю, з моральними взаєминами, існують специфічні «моральні 

кодекси» цих професій, спеціальностей. Такими є етика викладача, вчителя, 

етика лікаря, етика судді та інших. Виділення професійної етики в структурі 
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етичної науки обумовлено особливостями деяких професій, корпоративними 

інтересами, професійною культурою. Педагогічна етика зобов’язує виявляти 

повагу до вихованця як до особистості в сполученні з належною 

вимогливістю, на що неодноразово звертав увагу А. Макаренко. Етика 

вченого містить вимогу безкорисливого служіння істині, терпимості до 

інших теорій і думок, неприпустимості плагіату в будь-якій формі чи 

навмисного перекручування результатів наукових досліджень. Етика офіцера 

зобов’язує самовіддано служити Батьківщині, виявляти стійкість і мужність, 

піклуватися про підлеглих, усіляко берегти офіцерську честь. Свої вимоги 

містить етика професій журналіста, письменника, художника, етика 

працівників телебачення, сфери обслуговування та інше. Проаналізувавши 

визначення різних джерел [6;10], можна зробити висновок, що професійна 

етика являє собою сукупність правил поведінки визначеної соціальної групи, 

що забезпечує моральний характер взаємин, обумовлених або сполучених із 

професійною діяльністю, а також галузь науки, що вивчає специфіку проявів 

моралі в різних видах людської діяльності.  

Якщо деонтологія визнається складником етичної науки, що вивчає 

проблеми обов’язку, сферу обов’язкового, всі форми моральних вимог і 

співвідношення їх незалежно від того, чим займається людина і ким вона є, а 

професійна етика є галуззю етичної науки, що досліджує специфіку прояву 

моралі в різних видах професійної діяльності, то можна говорити й про 

професійну деонтологію як складника професійної етики, що займається 

вивченням проблеми обов’язку і належного, моральних вимог в професійній 

діяльності і поведінці представників різних професійних груп [11]. 

Одним із перших напрямів професійної деонтології була медична 

деонтологія. Своїми джерелами медична деонтологія йде в глибоку давнину. 

Про пошуки, міркування, суперечки лікарів багатьох країн і народів свідчать, 

зокрема, вавілонські, єгипетські, індійські, китайські й інші рукописні 

пам’ятки старовини, що містять важливі думки і висловлювання про якості, 

необхідні толерантному лікарю для виконання його обов’язків. У жодній 
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професії немає такої великої кількості письмових документів - настанов, 

правил, законоположень і навіть молитов, - що протягом тисячоліть 

регламентували зовнішні і внутрішні якості, а також особливості поведінки 

представників лікарської професії. Звичайно, критерії ці в різні історичні 

епохи мінялися, але сутність залишалася незмінною: вимоги до фізичних, 

моральних та інтелектуальних властивостей лікаря, а також до його 

професійної відповідальності завжди були особливими. Великий вплив на 

формування уявлень про якості, якими повинен володіти лікар, мали твори, 

що вийшли з школи давньогрецького лікаря і мислителя Гіппократа, 

«Клятва», «Закон», «Про лікаря», «Про сприятливу поведінку». У своїй 

знаменитій «Клятві» вперше саме Гіппократ сформулював морально-етичні і 

моральні норми професії лікаря [85]. Знаменно, що учасники I Міжнародного 

конгресу з медичної етики та деонтології (Париж, 1969) визнали можливим 

доповнити її тільки одним реченням: «Клянуся навчатися все життя».  

Проаналізувавши історію, процес становлення і розвитку, сучасний 

стан медичної деонтології, можна зробити висновок про те, що медична 

деонтологія, визначаючи моральні принципи професійної поведінки лікаря у 

взаєминах з пацієнтом, його родичами, колегами і суспільством у цілому, є 

розділом професійної етики лікаря й в основі своїй єдина для різних 

медичних спеціальностей. Дослідники виділяють основні завдання медичної 

деонтології: вивчення принципів поведінки медичного персоналу, що мають 

спрямування на максимальне підвищення ефективності лікування; 

виключення несприятливих чинників у медичній діяльності; вивчення 

системи взаємин, що встановлюються між медичним персоналом і хворими; 

усунення шкідливих наслідків неповноцінної медичної роботи. Слід вказати 

на те значення, яке надають сучасні вчені-медики навчальному курсу 

медичної деонтології як напряму спеціальної підготовки лікарів з метою 

вироблення в них особливих професійно-етичних якостей. Для формування 

лікаря, вважають вони, необхідні такі компоненти: знання в галузі медицини; 

оволодіння багатьма медичними діями і прийомами; особливий медичний 
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характер, стиль мислення і поведінки, морально-етичний, деонтологічний 

потенціал, що складає деонтологічний комплекс [3]. Багато відомих лікарів 

розглядають цей останній компонент медичної підготовки як найважливіший 

у формуванні медичного працівника, як найцінніший і разом з тим як такий, 

котрим важко опанувати і який належно постійно підтримувати.  

Слідом за медичними працівниками в 70-ті роки ХХ століття на 

деонтологію як систему юридичних деонтологічних знань звернули увагу 

правники. Спочатку було розроблено спеціальний курс «Вступ до юридичної 

спеціальності», метою якого була підготовка студентів до включення їх у 

процес навчання та інформація про майбутню професійну діяльність. 

Засновником юридичної деонтології як науки справедливо вважається В. 

Горшеньов, теоретичні положення та висновки якого заклали підвалини 

подальшого розвитку системи деонтологічних знань у професійній діяльності 

юристів [5]. Юридична деонтологія визначається: як наука, що створює 

передумови і мотиви вибору юристом норм поведінки в практичній 

діяльності; як галузь юридичної науки, що узагальнює систему знань про 

пошук атмосфери досягнення необхідного, правильного результату в 

спілкуванні юриста як з колегами, так і з тими, кому він надає свої 

професійні послуги; як система загальних знань про юридичну науку і 

практику, про вимоги до професійних і особистісних якостей юриста та 

шляхи їх формування; як наука, що виходячи з норм і принципів суспільної 

моралі, формує систему вимог професійного й особистого порядку, 

висвітлює етичну сторону діяльності юриста, з огляду на спеціалізацію 

юридичної професії; як галузь юридичної науки і навчальна дисципліна, що 

являє собою узагальнену систему знань про юридичну практичну діяльність і 

кодекс професійної поведінки юриста, тобто про оптимальне зведення 

правил дозволяючого, зобов’язуючого, забороняючого і рекомендуючого 

характеру, яким повинен опанувати і керуватися юрист у відносинах, що 

виникають під час виконання службових повноважень. Синтезуючи ці 

визначення, можна стверджувати, що предметом юридичної деонтології є 
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юридична теорія і практика та система моральних вимог, що складають 

етикет професійної діяльності юристів.  

Проаналізувавши положення медичної й юридичної деонтології 

можна зробити висновок про те, що вони є видами професійної деонтології. 

Таким чином, професійну деонтологію можна визначити як складник 

професійної етики, що вивчає сукупність норм і принципів, які 

регламентують належну поведінку особистості у визначеній професійній 

сфері, що носять аналітико-рекомендуючий або конкретно-імперативний 

характер (ці норми закріплюються в службових документах і забезпечуються 

адміністративними або правовими санкціями). 

Аналіз літератури дозволяє констатувати, що офіційними 

нормативними джерелами професійної деонтології є: 

 етичні або деонтологічні кодекси представників професійних 

груп, що затверджені як міжнародні стандарти; 

 етичні або деонтологічні кодекси професійних груп, що прийняті 

в державі; 

 законодавчі й інші нормативно-правові акти держави, що містять  

нормативні розпорядження деонтологічного змісту. 

Крім професійно-етичних кодексів медиків, юристів, працівників 

правоохоронних органів прикладами існування й успішного використання на 

практиці можуть слугувати кодекси журналістів, учених, 

священнослужителів. Так, у 80-і роки в Угорщині було розроблено Кодекс 

професійної етики психологів, включаючи працюючих на підприємствах. Він 

містив загальні положення, призначені всім психологам, і етичні вимоги до 

психологів-практиків, відбиті в наступних розділах: компетенція психолога; 

забезпечення умов праці; вимоги до компетентності; обов’язки щодо 

підприємства та обстежуваних осіб; зобов’язання щодо збереження 

професійної таємниці; правила повідомлень і публікацій; правила викладання 

та популяризації. 
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Необхідно зазначити, що в зарубіжних країнах розробці професійних 

кодексів, що створюються практично для кожної професії, надається велике 

значення. Причому, основний зміст полягає в розпорядженні систем 

стандартів поведінки працівників, що розраховані на забезпечення 

максимальних виробничих можливостей людини. Однак, не слід приймати 

однозначно категоричне судження про те, що створення кодексів моральної 

поведінки фахівця призводить до автоматизму, механічного виконання дій у 

заданому, найбільш раціональному порядку, що стає правилом професійної 

поведінки представників тієї чи іншої професійної групи. Неможливо 

розглядати професійну деонтологію як галузь науки, що вивчає низку 

непорушних правил і заповідей, оскільки її не можна звести тільки до суми 

статичних рецептів, її відрізняє опора на вихідні моральні принципи, що 

передбачають здатність фахівця до прояву моральної гнучкості, пошуку 

адекватного рішення в екстремальних ситуаціях, готовність побачити новий, 

індивідуальний варіант поведінки в звичних, стандартних професійних 

ситуаціях. Кодекси виступають як деякі матеріали, в яких наведено 

спеціальні зобов’язання, обов’язки або позначені шляхи і напрями прийняття 

рішень з метою подолання суперечностей між зобов’язаннями, що 

накладаються на професіоналів, а також для того, щоб збалансувати 

конфліктуючі вимоги, які наведені у відповідних розділах кодексу. Такі 

кодекси дають можливість професіоналам проаналізувати поведінку, яку 

вони обирають, в ситуації морального вибору: як прийняти і реалізувати 

адекватне рішення. Норми, що відбито і закріплено в подібних кодексах, 

виробляються з урахуванням інтересів конкретних професійних груп і 

уявлень членів суспільства про належне, тобто припустиме, можливе, бажане 

або ж неприпустиме і неприйняте в професійній поведінці. За допомогою 

соціальних (морально-етичних, правових, специфічних професійних) норм, 

які містяться в подібних кодексах, суспільство і професійна група, що 

виробляють їх, висувають до своїх представників вимоги, яким повинна 

відповідати їхня поведінка. Закріплюючи відповідні норми в кодексах, 
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конкретні професійні групи використовують норми як засоби для 

спрямування, контролю, регулювання й оцінки поведінки своїх членів. 

Викладені в етичних і деонтологічних кодексах норми є умовою соціалізації 

професіонала, формування в нього відповідних якостей. Таким чином, 

деонтологічний кодекс, що ввійшов у практику, являє собою явно або неявно 

формалізовані системи нормативних розпоряджень, які базуються на 

морально-етичних аксіомах. У ньому відбито специфіку трудової діяльності, 

способи досягнення професійних цілей, етичні межі функціональної 

спеціалізації і регламентації поведінки. Вчені вважають моральні кодекси 

одним з вищих досягнень професійно-трудових традицій, своєрідним 

«підручником» культури поведінки, професійної честі і гідності. Ці кодекси 

виховують у професіонала усвідомлення приналежності до визначеної 

спільності людей, основною трудовою ознакою яких є прагнення до 

удосконалення в будь-якій конкретній професії або спеціальності.  

Науковці звертають увагу на те, що сам факт існування професійного 

кодексу розглядається як одна з ознак професії, одне із свідчень зрілості, 

поінформованості, професійної єдності її членів. Огляд змісту багатьох 

професійних кодексів дозволило виявити таку тенденцію - кодекси 

відбивають зміни, що відбуваються на вищих рівнях управління процесами 

розвитку тієї або іншої професії; торкаються позиції керівництва, відбивають 

позицію тих, хто визначає стратегію розвитку професійної діяльності того чи 

іншого співтовариства. Кодекси відіграють роль документа, що фіксує 

положення про специфічний і елітарний статус представників певної 

професії. У зв’язку з цим зауважимо, що «елітарність вимагає високої моралі, 

високої гуманності, інакше вона небезпечна» [4]. Отже, професійно-

деонтологічні кодекси представників різних професійних груп (медиків, 

юристів, працівників правоохоронних органів, психологів та інших) - це 

узагальнення низки моральних норм, не всіх, а найбільш необхідних і 

загальновизнаних. Тут можуть бути тільки ті моральні норми, що 

схвалюються суспільством у цілому, а також самими представниками 
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професійної групи, розглядаються ними як необхідні для моральної 

орієнтації кадрів, зміцнення авторитету, підтримки престижу, забезпечення 

єдності моральних вимог, що висуваються до всіх представників тієї або 

іншої професійної групи.  

У кодексах знаходить висвітлення не тільки розпорядження 

професіоналу, що робити, але й орієнтація на те, яким бути. У кодексах 

виявляємо не просто вказівку на необхідність говорити правду, бути щирим і 

тим самим свідчити про власну кваліфікацію: від професіонала очікується, 

що щирість і правдивість є потребою його особистості, що це є значущим для 

нього самого незалежно від його професійної приналежності. Слід 

зауважити, що професійна етика не охоплює всі аспекти належної поведінки, 

які вивчає професійна деонтологія. Фахівець в галузі етичної теорії Л. 

Архангельський зазначав, що «моральні вимоги - не єдиний спосіб 

соціального управління людськими вчинками», що «моральні норми - 

різновид соціальних нормативів», вони «діють у тісному зв’язку з правовими, 

науково-технічними й організаційними нормами, мають чимало загального з 

ними, у той же час істотно відрізняючись від них» [12]. З цієї точки зору є 

підстава стверджувати, що деонтологія більш універсальна, ніж професійна 

етика. 

Професійна деонтологія - прикладний розділ професійної етики, що 

розглядає проблеми професійного обов’язку, вимог, нормативів повинності і 

належної поведінки в системах відносин: професіонал-фахівець і об’єкт його 

діяльності; фахівець і суспільство, держава, право, закон; фахівець і 

професійна група, до якої він належить, колектив, інші фахівці, працівники 

суміжних спеціальностей, а також керівники і підлеглі; фахівець і громадяни, 

що не є в даний момент безпосереднім об’єктом його діяльності, але які є 

суб’єктами-носіями суспільної думки про його професію; фахівець і його 

ставлення до самого себе, його самооцінка й оцінка ним своєї діяльності, її 

відповідності нормам професійної групи. 
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Вивчення стану проблеми професійної деонтології дає можливість 

зробити висновок про те, що професійна деонтологія як складник 

професійної етики сформувалася і розвивається не тільки в рамках окремих 

держав, а має тенденцію к інтеграції, поступово входить і до міжнародної 

нормативної практики. В Україні розвивалися й продовжують розвиватися 

різні види професійної деонтології. Розширюється коло проблем, які 

досліджуються деонтологією, що обумовлено розвитком науки та техніки, 

появою нових галузей дослідження.  
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СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЙОГО НОРМАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Сучасна педагогіка вищої школи значну увагу приділяє особистісно-

професійному розвитку викладачів, їхньому вмінню адаптуватися в різних 

соціокультурних середовищах. Віднайти правильну стратегію й тактику 

спілкування, осмислено ввійти в культуру співрозмовника, зберігши при 

цьому свою самобутність, знайти спільну мову й ключ до вирішення 

проблеми може лише людина, що опанувала комунікативними вміннями і 

навичками, що спирається не на метод «проб і помилок», а на певну 

стратегію в спілкуванні. Особлива роль у цьому процесі приділяється системі 

комунікативної культури, яка покликана сформувати ключові уявлення, що 

забезпечують соціально прийнятний рівень міжособистісної взаємодії. 

Спілкування є головним засобом перетворення людини з біологічної істоти в 

соціально адаптовану особистість. Саме за допомогою спілкування людина 

засвоює соціальний досвід та морально-етичні норми поведінки. Під час 

міжособистісного та групового спілкування відбувається передача від однієї 

людини до іншої соціальних та соціально-психологічних якостей які й 

відрізняють людину від тварини, навіть високоорганізованої. Проблема 

впливу людини на людину є центральною для дослідження спілкування. Цей 

вплив залежить від того, які інтереси, цінності та установки стоять за 

бажанням людини досягти того чи іншого результату спілкування. Це 
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визначає, чи людина діє виключно у власних інтересах, використовуючи 

інших лише як засіб досягнення мети, чи прагнення взаємодіяти із ними на 

рівноправних партнерських умовах. При спілкуванні між людьми 

відбувається передача знань, досвіду, формуються різні вміння та навички, 

погоджуються та координуються спільні дії тощо [4].  

Спілкування викладача є професійно значущою, суттєвою стороною 

комунікативної готовності до здійснення педагогічної та професійної 

діяльності. Спілкування є необхідною умовою діяльності викладача. Від 

характеру спілкування залежить психологічний клімат в закладі вищої 

освіти, організаційна і виробнича мобільність викладача, конкурентні позиції 

на ринку праці, сприймання і розуміння між учасниками освітнього процесу. 

Правильно організоване спілкування забезпечує ефективний обмін 

інформацією, дає змогу глибше пізнати співрозмовника, спрогнозувати 

особливості подальшої ділової взаємодії зі здобувачами вищої освіти, з 

іншими викладачами, з адміністрацією.  

Комунікативні вміння викладача - це готовність до професійної 

комунікативної діяльності. До комунікативних вмінь викладача належать: 

мовленнєве або вербальне спілкування, невербальне спілкування, 

орієнтування в ситуації, соціальна перцепція, створення творчого 

самопочуття, володіння професійно-педагогічною увагою. Комунікативні 

навички викладача це комплекс індивідуально-психологічних особливостей, 

що забезпечують здатність викладача до активного й ефективного 

(оптимального) спілкування, передачі та адекватного сприймання інформації, 

організації взаємодії із здобувачами вищої освіти, колегами, правильного 

розуміння як себе, своєї поведінки так і розуміння партнерів та їх поведінки, 

що є необхідними умовами ефективної взаємодії між здобувачами вищої 

освіти, колегами та успішної життєдіяльності суб’єктів освітнього процесу 

[5]. Передумовою формування комунікативних навичок викладача є спільна 

діяльність, яка, в свою чергу. не може відбуватися без координації дій, 

узгодження цілей, обміну думками, інтелектуальної та емоційно-чуттєвої 
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взаємодії учасників освітнього процесу. Труднощі у процесі спілкування між 

учасниками освітнього процесу належать до тимчасових або тривалих явищ, 

які перешкоджають реалізації цілей комунікативного процесу, створюють 

перепони для ефективної міжособистісної взаємодії, послаблюють чи 

переривають її. Комунікативні бар'єри між учасниками освітнього процесу це 

психологічні перешкоди, що виникають на шляху отримання інформації. 

Особливою специфікою людської комунікації є наявність бар`єрів, що 

заважають проникненню інформації. Комунікативна культура викладача 

тісно пов’язана з культурою мовлення. Культура мовлення - широке і 

обсягове поняття, але передусім це - грамотність побудови фраз, простота і 

зрозумілість викладу, виразність, яка досягається вмінням добирати потрібні 

слова та синтаксичні конструкції та активним викориcтанням основних 

компонентів виразності усного мовлення - тону, динаміки звучання голосу, 

темпу, пауз, наголосів, інтонації, дикції, правильна вимова слів, правильне 

використання спеціальної термінології, не багатослів'я [3]. Безсумнівно, для 

успішності професійної діяльності викладача необхідними є такі риси його 

мовлення, як бездоганна дикція, дотримання всіх орфоепічних норм сучасної 

української літературної мови, добре поставлений голос, уміння керувати 

диханням, тобто професійне володіння технікою мовлення. Не можна собі 

уявити живого мовлення без інтонації. Кожне осмислення думки, власної або 

чужої, може бути правильно виражено й так само сприйнято слухачами лише 

в тому разі, коли викладач правильно використає всі компоненти мовлення 

(системи його звуків, складобудови, словесного наголосу) та інтонації 

(органічної єдності пауз, логічної та емоційної функції наголосів, мелодики, 

темпу, ритму й голосового тембру). Практичні навички використання 

інтонації співбесідника, вміння використовувати акустичні засоби впливу на 

слухачів є необхідними для ефективного професійного спілкування. Однак 

проблема полягає в тому, що навчитися інтонації як твердять психологи 

неможливо. Слід зауважити, що штучно створена інтонація помічається 

слухачами одразу, саме природність інтонації, її відповідність ситуації 
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спілкування є її головними комунікативними перевагами. Відтворення 

заданої інтонації нічого не навчає, однак можна навчитися слухати й 

розуміти змістові значення інтонації співбесідника, можна визначити 

педагогічні можливості використання інтонаційних засобів, виявити спектр 

їх впливів, співвіднести ці можливості з особливостями певного голосу, 

індивідуальності мовленнєвої поведінки. Все це створює необхідну базу для 

вдосконалення практичних засобів інтонування. Викладач ЗВО зобов'язаний 

бути не тільки компетентним фахівцем з високою науковою і діловою 

кваліфікацією, виконавською дисципліною; не лише духовно багатою 

особистістю, що несе моральну відповідальність за свою навчальну і виховну 

діяльність у ЗВО. Викладач має бути водночас комунікабельною особистістю 

з високою культурою спілкування, вмінням вести діалог, дискутувати, 

забезпечувати позитивний моральний та емоційний настрій у педагогічній 

взаємодії з учасниками освітнього процесу. Зрозуміло, педагогічна і 

комунікативна діяльність викладача має бути творчою. Викладач, у якого 

наявна певна модель взаємодії зі студентами, у процесі педагогічної 

діяльності мусить постійно коригувати власну програму дій, максимально 

узгоджуючи її з конкретною комунікативною ситуацією і можливостями 

здобувачів вищої освіти як партнерів зі спілкування. У ході педагогічного 

спілкування викладач не просто кількісно збільшує свій комунікативний 

досвід; він обирає певну стратегію спілкування з властивими їй нормами, 

прийомами і засобами. Саме обстоювана педагогом у ході навчальної 

взаємодії комунікативна стратегія, монологічна чи діалогічна, визначає 

характер педагогічної діяльності і фахового спілкування. Визначальною 

рисою діалогічної взаємодії є гуманістична позиція викладача щодо 

здобувача вищої освіти у процесі навчання і навчального спілкування, що 

дозволяє студентові задовольнити потребу в розумінні та співчутті і 

подолати почуття хвилювання та страху, супутні сприйняттю і засвоєнню 

нового матеріалу. На противагу монологічній взаємодії, діалогічність 

виключає вплив на психіку студента за допомогою певної системи операцій і 
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маніпулювання його особистістю. В той же час при традиційній, 

монологічній, тобто суб'єкт-об'єктній організації процесу спілкування, 

здобувачу вищої освіти відводиться роль об'єкта педагогічного впливу, 

здійснюваного викладачем у формі різних наказів, розпоряджень, повчань, 

приписів тощо. У такому, маніпулятивному за своєю сутністю спілкуванні, 

викладач не вбачає у своїх вихованцях конкретних особистостей з 

притаманними їм індивідуальними здібностями, комунікативними 

можливостями, що гальмує їхню ініціативу і творчість, породжує 

репродуктивну форму засвоєння знань. Крім того, подібне ставлення до 

студента у процесі спілкування веде до порушення етичних норм та 

комунікативних правил; породжує егоїзм, зневажання цінності іншої 

людини. Поза тим, саме діалогічне спілкування забезпечує інтеграцію зусиль 

викладача і студента, що відбувається в умовах гуманних за своєю сутністю 

відносин між ними, які вимагають співучасті та співпраці в ході освітньої 

діяльності. 

Побудований на принципах гуманізму діалогічний підхід до 

педагогічної діяльності і спілкування, що визначає професійну культуру 

викладача, має на меті: 

-створення сприятливого психологічного клімату для оптимізації 

навчальної діяльності і спілкування. Основою такого клімату є ділові і 

товариські відносини викладача зі своїми колегами і партнерські принципи 

взаємодії зі студентами, які свідчать про культуру педагогічного спілкування 

і дають змогу забезпечити послідовність та ефективність виховного впливу; 

- перехід від директивного до демократичного, рівноправного стилю 

спілкування, від монологічної до діалогічної комунікативної стратегії, яка 

завжди має міжособистісний, суб'єкт-суб'єктний характер і вимагає від 

педагога відмови від інформаційно-контролювальної позиції на користь 

партнерського співробітництва зі студентами; 

- встановлення міжособистісного контакту на противагу міжрольовій 

навчальній взаємодії, в результаті чого кожен з учасників спілкування 
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сприймається іншим як особистість і виникає найбільша сприйнятливість до 

міжособистісних впливів, передусім до педагогічного впливу викладача, 

забезпечення психологічно оптимального підґрунтя для позитивних змін у 

пізнавальній, моральній, поведінковій сферах особистості всіх учасників 

процесу навчального спілкування для їхнього постійного комунікативного 

зростання, а відтак - підвищення культури спілкування і вироблення власного 

комунікативного стилю [7].  

Етикетно-комунікативні вміння викладача знаходять відображення у 

вмінні проявляти повагу до студента, до його думки, бути толерантним, не 

нав’язувати свою точку зору, вміння спонукати здобувача вищої освіти на 

щирість, вміння проявляти доброзичливість та інше []. Тобто, етикетно-

комунікативні вміння викладача – це способи комунікативно-мовленнєвої 

діяльності, основані на етичних та етично-комунікативних нормах. 

Особливістю функціонування етикетно-комунікативних норм є їх рухливість, 

яка визначається ситуацією спілкування. Саме на рівні контекста 

комунікативної ситуації виявляється рівень мовленнєвої культури викладача.  

Таким чином, комунікативні навички реалізуються викладачами в процесі 

професійного спілкування як з колегами, так і зі здобувачами вищої освіти і 

включають в себе правовий, психологічний, етичний, мовний компоненти. 

Комунікативні навички викладача є однією з найважливіших складових 

професійного успіху.  

Отже, в сучасному науковому співтоваристві комунікативна культура 

викладача розглядається як складова частина нормативної поведінки 

людини, система значень, норм, цінностей і зразків поводження, прийнятих у 

суспільстві, уміння особистості організувати комунікативну діяльність [2]. 

Таким чином, комунікативна культура є однією із складових деонтологічної 

компетентності; вона вдосконалюється в процесі взаємодії викладача зі 

здобувачами вищої освіти; комунікативну культуру формує зовнішнє 

середовище, соціальні установки; її необхідно розглядати як привнесене 

особистісне утворення, яке, впливаючи на якість діяльності й комунікації, 
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формується в процесі участі в ній людини. Комунікативна культура 

викладача являє собою складне духовно-практичне утворення особистості, 

яке охоплює засвоєні соціальні норми та вимоги щодо професійного 

спілкування, розвинені механізми комунікативної взаємодії з людьми, 

набутий практичний досвід комунікативної діяльності. Комунікативна 

культура викладача формується під впливом соціальних, психологічних та 

культурологічних умов, вона неодмінно спирається на ті норми і вимоги, які 

висуває суспільство на певному етапі свого розвитку перед викладачами, які 

покликані дотримуватися їх у своїй професійній діяльності. 
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ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ  

Професійна діяльність педагога поступово ускладнюється. Потреба 

досягати вершин педагогічної майстерності з урахуванням сучасних вимог 

суспільства спрямовує педагогів на постійне вдосконалення своєї 

діяльності. Від його вміння перспективно мислити і діяти адекватно 

поставленим цілям залежить ефективність педагогічної діяльності. У 

зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку 

педагогічного мислення у майбутніх викладачів, що потребує дослідження 

змісту професійного мислення викладача. 

Саморозвиток розумової діяльності педагога опосередкований його 

дією на здобувача. Така взаємодія реалізується в умовах складних 

ситуацій, в яких педагогічне мислення розкривається через відношення 

викладача до студента. Ціннісна спрямованість педагогічного мислення 

вимагає переходу від нормативно-описового до творчого типу 

професійного мислення викладача, що припускає розробку його змістових 

і структурно-рівневих підстав. Така позиція дозволяє розглядати 

педагогічне мислення як специфічну розумову і практичну діяльність 

учителя, що забезпечує ефективне вирішення ним проблемних ситуацій, 

що виникають в освітній роботі [1]. 

Професійне мислення педагога вміщує ряд ознак, якостей і 
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властивостей, що дозволяють говорити про педагогічне бачення світу, 

притаманне вчителю-майстру. Проте проблема дослідження цих 

властивостей потребує цілісного і глибокого вивчення [2]. 

Науковцями розглянуто різні види педагогічної діяльності, що 

вимагають значних інтелектуальних витрат. Основна увага вчених (Ю.Н. 

Кулюткіна [6],  В.А. Сластьоніна, Р.С. Сухобської [6], В.Д. Шадрікова, 

А.У. Брушлінського, Ю.Д. Корнілова, В.А. Якуніна, Н.В. Кузьміної [5], 

О.А.Реана [9], Л.М. Мітіної, І.У. Дубровіної, М.Д.Тутушкіної, Л.У. 

Путляєвої, А.К. Маркової, С.Г. Вершловського та інших психологів) 

звернена на оптимізацію його розумової діяльності в процесі організації та 

управління навчально-пізнавальною активністю учнів. Проте менше 

проводиться досліджень (Д.У. Вількєєв, А.І. Кіршбаум, С.Н. Башинова, 

Т.Р. Кисельова, Ю.М. Дубровіна та інші), спрямованих на вивчення 

особливостей мислення педагога, що реалізовуються в процесі організації 

комунікативної, у тому числі і виховної діяльності. 

Значний внесок у розробку проблеми педагогічного мислення зробили 

Ю.Н. Кулюткін і Г.С. Сухобська [6]. На їх думку, мислення вчителя 

розглядається як «здатність» використовувати педагогічні ідеї в 

конкретних ситуаціях діяльності, вміння «бачити» в конкретному явищі 

його загальну педагогічну суть. Мислення є складовою діяльності вчителя 

на всіх її етапах: при осмисленні цілей, аналізу проблемної ситуації, 

розв’язанні задач. Ними визначені такі важливі для з’ясування сутності 

поняття педагогічного мислення як «ієрарханізованість цілей» та нові 

підходи до таксономії педагогічних цілей і задач. 

Відтак, педагогічне мислення можна розглядати як вид професійного 

мислення, що дозволяє суб'єктові пізнавати суть педагогічної ситуації і 

організовувати свої педагогічні дії по її цілеспрямованому перетворенню. 

С.Т. Каргін подає таке визначення досліджуваного феномену: 

Педагогічне мислення — це спрямованість розумових процесів на 

віддзеркалення особливостей об'єкту діяльності вчителя шляхом 
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проникнення в сутність педагогічних явищ педагогічної дійсності [3]. На 

думку Е.К. Осіпової, «Професійно-педагогічне мислення – це діяльність по 

розв’язанню педагогічних задач. Воно існує як процес вирішення 

педагогічних задач. Педагогічне мислення розглядають і як узагальнене й 

опосередковане відображення різних проявів педагогічної дійсності. 

Проявляється у здатності успішно вирішувати постійно виникаючі 

педагогічні задачі і суперечності, в умінні бачити, розуміти ,аналізувати, 

порівнювати, моделювати, прогнозувати явища педагогічної дійсності [8]. 

Такі підходи дозволяють повніше висвітлити і глибше зрозуміти суть 

професійного мислення вчителя. У науковій літературі педагогічне 

мислення розглядають як гносеологічну сторону педагогічної діяльності 

(О. А. Абдулліна,  А.І. Піскунов); як теоретичні акти педагогічних дій, що 

обумовлюють педагогічну діяльність (В.О. Сластьонін, Я. С. Турбовській); 

«системне бачення педагогічного процесу» (Е. П. Нечитайлова), як 

особливий склад розуму, якому притаманний ряд ознак, якостей і 

властивостей, що дозволяють говорити про педагогічне «бачення» світу 

(В.Е. Тамарін, Д. С. Яковлєва) як уміння аналізувати педагогічні ситуації, 

спираючись на педагогічну теорію (Л. Ф. Спірін, М. А. Степінській, М. Л. 

Фрумкін, Е.Н. Поляков). Л.В. Никітенкова характеризує педагогічне 

мислення як готовність учителя до вирішення різноманітних педагогічних 

ситуацій. Л.П. Маслова під педагогічним мисленням розуміє разом із 

здатністю застосовувати теоретичні положення педагогіки, психології і 

методики до конкретних педагогічних ситуацій також і вміння «бачити» в 

конкретному явищі його загальну педагогічну суть. 

Професійне мислення викладача, спрямоване на розв’язання 

педагогічних задач, є ієрархізованим ланцюгом розумових процесів, 

співвіднесених з цілями освітнього процесу, характеризується 

своєрідністю структури, змістового (синтези спеціальних знань) і 

практично-дієвого (сукупність інтегральних інтелектуальних умінь) 

фондів, що володіють своєрідними якісними характеристиками 
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(опосередкованість об'єктом праці, проблемність, конструктивність, 

конкретність та ін.). Цілісне представлення об'єкту своєї діяльності 

вимагає від учителя вміння бачити загалом — особливе, в цілому — 

одиничне. А для цього замало володіти тільки педагогічним «баченням» 

або ж уміти аналізувати педагогічні ситуації, тому виникла потреба 

виділити ознаки педагогічного мислення. Вдало у цьому напрямі працює 

С.Т. Каргін. Педагогічне мислення, з погляду науковця, це – спрямованість 

розумових процесів на відображення особливостей об'єкта діяльності 

вчителя шляхом проникнення в сутність педагогічних явищ і творчому 

розв’язанні професійно-педагогічних задач, які формулює для себе вчитель 

у результаті розв’язання педагогічної проблемної ситуації [3, c.51].  

Отже, професійне мислення вчителя передбачає позитивну 

реконструкцію педагогічної проблемної ситуації. Саме у цьому полягає 

здатність і потреба вчителя аналізувати, узагальнювати і перетворювати 

педагогічні ситуації, ухвалювати рішення про вибір і застосування засобів 

педагогічної дії, відповідних цим ситуаціям, творчо створювати нові 

засоби педагогічної дії на учнях і у процесі освітнього процесу у цілому. 
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Іванова Н. 

здобувач третього рівня вищої освіти 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ 

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

Сучасний етап розвитку суспільства, що вже отримав назву 

«суспільство знання» та прийшов на зміну «інформаційного суспільства», не 

можна уявити без створення, розвитку та ефективної роботи інституцій, які 

задовольняють швидко зростаючі та якісно інші інформаційні потреби 

населення. Стрімка інформатизація не лише надає додаткові можливості 

бібліотечним установам, а й суттєво трансформує уявлення про саму сутність 

бібліотеки. В усьому світі бібліотеки перетворюються на сучасні 

інформаційні центри, в яких не лише акумулюються та зберігаються, а й 

активно використовуються накопичені людством знання; вони стають 

багатофункціональними закладами соціально-культурного спрямування; 

зростає значення бібліотеки у формуванні громадянського суспільства, 

гуманізації відносин і демократизації життя.  
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Саме це стає поштовхом для переосмислення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи, які будуть ефективно працювати не лише в умовах багатовимірного 

інформаційного простору, а й здатних до перетворення інформації на знання, 

що матиме практичну користь [1].  

У Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. «Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» наголошено, що 

одним із стратегічних напрямів розвитку бібліотечної справи є 

удосконалення системи інформаційно-бібліотечної освіти та підвищення 

кваліфікації, забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек. 

Проблеми модернізації вищої освіти аналізують у працях провідні 

вітчизняні вчені: з позиції неперервної освіти – С. Гончаренко, І. Зязюн, С. 

Сисоєва; професійної освіти майбутніх фахівців – Ю. Бойчук, О. Дубасенюк, 

М. Євтух, В. Наумчук; удосконалення інформаційно-бібліотечної освіти 

Бачинська Н., Новальська Т., Сербін О., Сидоренко А., Соляник А., Шемаєва 

Г., Ярошенко Т. та ін. Водночас, уваги вчених не отримало питання 

наступності здобуття вищої інформаційно-бібліотечної освіти, особливо у 

контексті навчання впродовж життя. За сучасних умов динамізму зміни 

знань, інформації та технології, коли втрата людиною певних 

компетентностей та зниження її конкурентоспроможності відбувається дуже 

швидко, актуальним є застосування компетентнісного підходу, оскільки 

засвоєння будь-якої суми знань і вмінь їх відтворювати, не здатне 

забезпечити людину знаннями на все життя [4]. 

Модернізація національної системи освіти України відбувається в 

умовах інтеграції у світовий та європейський освітній простір. Багато 

європейських країн внесли зміни до навчальних програм, які спрямовані на 

оволодіння студентами необхідних компетентностей, завдяки яким вони 

зможуть стати універсальними фахівцями у своїй сфері діяльності та 

продовжувати навчатися протягом усього життя, щоб набувати і 

підтримувати навички, які дають змогу брати повноцінну участь у житті 



61 
 

суспільства та успішно адаптуватися до змін на ринку праці. Оскільки 

сьогодні інформація швидко втрачає актуальність, тому особливо важливими 

професійними критеріями фахівців бібліотечної та інформаційної галузі 

мають стати вміння упорядковувати, аналізувати, систематизувати та 

надавати користувачам інформацію. 

 Отже фахівці інформаційно-бібліотечної справи мають виступати 

експертами з багатьох питань, володіти високим рівнем інформаційної та 

технічної грамотності, володіти у певній мірі педагогічними та 

психологічними знаннями з метою налагодження комунікацій з 

користувачами бібліотек. Саме тому за [3] особливого значення набуває 

формування вміння навчатися протягом життя, визнання безперервної освіти 

як важливого інструменту професійного розвитку, коли бібліотечно-

інформаційний фахівець постійно навчається та вдосконалюється. 

Особливої актуальності в зазначених умовах інтеграції до 

європейського та світового співтовариства набуває питання вироблення 

стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної безперервної освіти за 

європейськими орієнтирами. Європейські країни активно ведуть дискусію 

щодо того, як забезпечити людину необхідними вміннями та знаннями для 

забезпечення її гармонійної взаємодії з новим способом існування 

суспільства, яке до того ж невпинно розвивається.  

Беззаперечної важливості набуває розуміння того, яких саме 

компетентностей необхідно навчати і як, що саме має бути результатом 

навчання. Вкрай важливим стає усвідомлення поняття компетентності на 

рівні  всього суспільства, що базується на знаннях [5]. Рекомендація 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про основні 

компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року 

запровадили Європейські еталонні рамки – основні компетенції для навчання 

протягом усього життя [6], а в січні 2018 року схвалили Рамкову програму 

оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя [9], які 

зокрема спрямовані на створення засад для досягнення більш рівноправних і 
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більш демократичних суспільств. Ключовими компетентностями є ті, що 

необхідні всім людям для підвищення особистого потенціалу і розвитку, 

розширення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та 

активного громадянства.  

Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими та 

застосовуються у різних комбінаціях в залежності від ситуації.   Такі важливі 

для професійної реалізації фахівців інформаційно-бібліотечної справи 

навички, як критичне мислення, аналітичне мислення,  творчість, вміння 

спілкуватися та працювати в команді, стійкість, участь, прийняття рішень 

враховуються у всіх ключових компетентностях. В освітній системі 

зарубіжних країн зазвичай дотримуються демократичних поглядів на зміст 

галузевої освіти, що виявляється в співіснуванні різних парадигм у змісті 

галузевої освіти, пріоритет яких зумовлений попитом на ринку праці 

випускників. 

 В Україні навпаки, означені парадигми часто розглядаються як 

конфліктні та взаємовиключні. Це після тривалих дискусій між 

представниками різних наукових та освітніх шкіл в підсумку призводить до 

порушення принципів спадкоємності в інформаційно-бібліотечній освіті на 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнях [2]. Позитивним моментом, що варто 

наслідувати, у зарубіжному досвіді є наявність галузевих стандартів 

інформаційно-бібліотечної освіти, що забезпечує одночасно інваріантну 

єдність і варіативну специфіку змісту підготовки кадрів на різних рівнях 

освіти. Згідно філософії окреслення вимог до фахівця, закладених в основу 

Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії 

«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in 

Europe, TUNING), базисом є формування компетентністного підходу до 

розробки стандартів освіти. Наразі наша держава перебуває у стані розробки 

та запровадження зазначених стандартів. Згідно із Законом України «Про 

вищу освіту», в процесі здобуття інформаційно-бібліотечної освіти студент 
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може здобути освітньопрофесійний ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» від 20 квітня 2015 р. № 226 утворено нову 

інтегровану спеціальність - 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» - освітній напрям 2.060102 «Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія» інтегровано зі спорідненим напрямом підготовки фахівців у 

галузі архівознавства та інформаційної діяльності. Поява цієї постанови 

зумовила цілий ряд дискусійних питань серед науковців, освітян і 

бібліотечних фахівців щодо спеціалізацій нової спеціальності, складових, що 

мають формувати зміст підготовки за новою спеціальністю; переліку 

нормативних дисциплін фундаментальної й професійно-орієнтованої 

підготовки за новою спеціальністю тощо.  

За даними Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та 

досліджень (EUCLID) у більшості західних університетів на єдиній 

когнітивній та організаційній платформах готують бакалаврів бібліотечного, 

інформаційного й архівного менеджменту, видавничої справи, магістрів 

бібліотечних, архівних та інформаційних досліджень. Варто підкреслити, що 

в європейській освітній традиції інформаційна професія визначається як 

сукупність напрямів підготовки «бібліотекаря», «архівіста», 

«документаліста», через певне споріднення функціонального поля діяльності, 

яке можна визначити як систему документальних комунікацій. Фахівці цього 

профілю готові працювати в бібліотеках різних типів, архівах, інформаційних 

центрах та в інших установах і підприємствах, де необхідні збір, обробка, 

обмін документованою інформацією [8]. 

Отже, основним предметом професійної праці майбутніх випускників 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є 

документована інформація, що на основі аналітико-синтетичної обробки має 

перетворитися в упорядкований ресурс інформаційної підтримки 
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функціонування будь-якої соціальної галузі [7]. Така ґрунтовна підготовка 

фахівців з широкого кола дисциплін забезпечить вільний вибір майбутньої 

професійної діяльності та створить конкурентоздатність на ринку праці через 

універсальність набутих навичок, які майбутні фахівці з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи зможуть вдосконалювати у ході навчання 

протягом усього життя, що забезпечить виконання важливого завдання 

освіти щодо укріплення соціальної єдності, що є головним заходом на шляху 

переходу до економіки, заснованої на знаннях.  
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необхідної свободи студенту, дозволяють реалізувати власний творчий 

потенціал, що позитивно впливає на якість засвоєного навчального 

матеріалу, вчать реалізовувати теоретичні знання в практичній діяльності, 
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перетворюючи їх на практичні навички й творчий досвід, слугують 

мотивацією до навчання та самоосвіти, створюють доброзичливу атмосферу 

співпраці у колективі. Застосування творчих проектів у підготовці майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва якісно доповнить їх фахову підготовку та 

сприятиме формуванню професійної компетентності на новому більш 

продуктивному рівні засвоєння та практичної реалізації навчального 

матеріалу, що є необхідністю для роботи у Новій українській школі. 

За документальними відомостями, метод проектів існує в освіті з ХІV 

століття, і його зародження пов’язують із творчою спеціальністю, 

застосовувався у навчанні архітекторів Риму. За чотири століття концепція 

методу проектів зазнала змін та була інтегрована у різні галузі. У ХХ 

столітті, розробкою концепції методу проектів у освіті займались наступні 

вчені: К. Вудворт (Calvin Milton Woodward), Дж. Дьюї (John Dewey), 

В. Кілпатрик (William Heard Kilpatrick), Ч. Річардс (Charles R. Richards) 

Руфус В. Стімсон (Rufus W. Stimson). 

Творчі проекти у підготовці учителів та фахівців інших спеціальностей 

(дизайнери, художники тощо) розкривали у роботах наступні вчені: 

С. Астрейко, К. Вітчинкіна, О. Горбенко, П. Евгельмейєр, І. Косяк, М. Курач, 

О. Лук, О. Омельчук, Г. Сотська, А. Шевченко, І. Шевченко, та інші; вони 

окреслили чітку структуру та ієрархічність понять творчий проект та творча 

проектна діяльність, обґрунтувавши, що творча проектна діяльність більш 

широке поняття, ніж творчий проект, який входить до цієї діяльності. 

Проектне навчання, за Дж. Дьюї, – це спрямовані дії (мають певну 

мету), що поєднують у собі творчу діяльність, минулий досвід, традиції та 

методи, що розвивають цю діяльність. Керованість такого методу має 

спиратися на науковий підхід та знання. 

Сучасні науковці конкретизували концепцію Дьюї та систематизували і 

розподілили її на п’ять етапів:  

– ситуація реального досвіду (ситуація, що потребує нагального 

вирішення); 
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– визначення певної проблеми у обраній ситуації; 

– студент має інформацію та робить необхідні дослідження для 

вирішення проблеми; 

– студенту надається можливість перевірити свої гіпотези практично та 

обрати найвдаліший спосіб рішення проблеми [3, с. 803-804]. 

Розглянемо більш розгорнуто поняття творчий проект. Метою проектів 

даного типу є отримання творчого продукту: газети, картини, альманаху, 

відеоролика, свята, експедиції, муралу, вірша тощо Особливістю творчих 

проектів є те, що вони не потребують детальної структури щодо самого 

процесу творчих пошуків у спільній діяльності його учасників. Для такого 

проекту є характерними поставлена мета, умовні етапи та кінцевий 

результат, головним є ретельний план щодо форм і структур кінцевого 

результату: дизайну, картини, сценарію свята, плану твору або статті, рубрик 

газети тощо [1, с 82]. Проекти такого типу є необхідними у сучасній практиці 

учителів образотворчого мистецтва Нової української школи тому, що 

якнайкраще дозволяють реалізувати індивідуальний потенціал як учителя 

(педагогічна майстерність), так і учнів (під силу кожному відповідно до його 

рівня), сприяють уникненню стресових ситуацій, що мають місце бути, коли 

навчальний матеріал не має варіативної основи (не враховує різні рівні 

навчальної підготовки), і дозволяють краще засвоювати навчальний матеріал. 

Творчі проекти можуть мати варіативну структуру, що будується за 

наступною типологією: 

– галузь знань (монопроекти, міжпредметні проекти, позапредметні 

проекти); 

– кількість учасників (індивідуальні або групові); 

– характер координації (мати відкриту або опосередковану (приховану) 

координацію); 

– характер контактів (охоплювати одну групу, заклад вищої освіти або 

заклади вищої освіти регіону, країни); 
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– тривалість виконання (короткострокові, середньої тривалості, 

довгострокові); 

– ступінь складності (простий, складний, комплексний); 

– характер запланованих змін (інноваційні, підтримуючі); 

– кінцевий результат (матеріальний, інтелектуальний, особистісний). 

Таким чином, ми бачимо великий потенціал застосування творчих 

проектів  у фаховій підготовці учителів образотворчого мистецтва у 

формуванні їх професійної компетентності. 

І. Косяк зазначає, що одним із універсальних засобів розвитку 

творчості у людини є проектна діяльність. Творча проектна діяльність, під 

час навчання, формує низку якостей у студентів, які в кінцевому результаті 

надають позитивні риси характеру майбутнього педагога й переваги у 

професійній діяльності [2, с. 96 ]. 

Отже, творчі проекти спонукають до віднаходження нетипових рішень 

поставлених навчальних завдань, до самоосвіти під час проектної діяльності 

та здобуття знань, що виходять за межі навчальної програми – це вчить 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва мислити ширше, креативно, 

долати перепони у особистому та професійному житті, готує їх до 

«реальних» умов професійної діяльності. Кожен такий проект сприяє 

професійному та образотворчому вдосконаленню, бо передбачає інтеграцію 

знань, вмінь та навичок з різних навчальних дисциплін і динамічне їх 

поєднання під час проектної діяльності. Творчі проекти стають обов’язковою 

умовою навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва Нової української школи. 
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Сучасну освіту важко уявити без використання інформаційних 

технологій і засобів масової комунікації. Причина актуальності медіаосвіти 

полягає в тому, що інформаційна революція та глобалізація зробили наше 

сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його подають медіа. 

Діяльність понад 70% дорослого населення світу, так чи інакше, пов'язана зі 

створенням, переробкою і передачею медіаінформації. Понад 90% людства є 

активними споживачами масової інформації. Але сьогодні багато хто 

фактично не готовий до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.  

На думку медіаексперта В. Ф. Іванова підростаючому поколінню не дістає 

відповідних знань і умінь у сфері медіа, тому вони схильні до наслідування 

привабливих образів, не можуть протистояти медійним маніпуляціям [2, с. 3]. 
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Вивченню проблемам медіаосвіти та медіаграмотності присвячена 

значна увага в сучасній педагогічній науці. У цій галузі широко відомі 

роботи Л. Баженової, О. Баранова, О. Волошенюк, Н. Габор, Л. Зазнобіної, В. 

Іванова, Л. Мастермана, В. Монастирського, Н. Найдьонової, С. Пензіна, 

Г.Поличко, О.Спічкіна, Ю. Усова, О. Федорова, Н. Хилько, І. Челишева, О. 

Шарикова, які визначають медіаосвіту як один із головних чинників 

забезпечення відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних знань і 

наближення змісту освіти до потреб повсякденного життя людини . 

Актуальним напрямом в педагогіці виступає медіаосвіта, що орієнтує 

на вивчення закономірностей масової комунікації. Причина актуальності 

медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна революція та глобалізація 

зробили наше сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його 

подають медіа [3, c. 33]. 

Метою статті є розкрити актуальність медіаосвіти майбутніх магістрів 

освіти в сучасному інформаційному просторі. 

Медіаосвіта пов’язана з вивченням усіх медіакомунікацій та охоплює 

друковане слово, графіку, звук й рухомі зображення, що доставляються за 

допомогою будь-яких технологій. Вона дає людям змогу зрозуміти способи 

роботи мас-медіа, застосовувані в суспільстві, та опанувати навички з 

використання цих медіа у спілкуванні з іншими [2, с. 9]. 

У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала 

невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з 

другого – масових інформаційних процесів. Вона включена до 

глобалізаційних перетворень і є складовою гарантування 

конкурентоспроможності економіки, нерозривно пов’язана з розвитком 

демократії в умовах інформаційного суспільства.  

На думку багатьох вчених одним з головних завдань, медіаосвіти 

полягає в розвитку медіаграмотності студентів. По-перше, з метою захисту 

від шкідливого медіавпливу необхідно озброїти їх знаннями та навичками 

для критичного сприйняття й аналізу медіаповідомлень. По-друге, для 
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залучення молодого покоління до життя громадянського суспільства та 

творчої самореалізації учнів потрібно навчити створювати власну 

медіапродукцію [2, с. 11]. 

Медіаграмотний студент має бути здатний критично й усвідомлено 

оцінювати медіатексти, підтримувати критичну дистанцію щодо популярної 

культури та чинити спротив маніпуляціям. 

Оволодіння майбутніми магістрами освіти прийомами захисту від 

телевізійної маніпуляції здійснюється у процесі аналізу телеінформації: 

студенти мають вчитися відбирати телеінформацію (аналізувати факти, 

аргументовано виділяти правдиве та неправдиве, наводити контраргументи, 

«очищувати» телеінформацію від «ярликів»), критично аналізувати цілі, 

інтересі автора телеінформації; ухилятися, ігнорувати телеінформацію 

дестабілізуючого характеру; виробляти установки недостовірності 

побаченого на екрані тощо. Основними методами формування 

телеінформаційної культури та соціальної мотивації магістрів освіти можуть 

бути: лекції, бесіди, дискусії, метод творчих завдань, обговорення соціально 

важливих проблем, спрямованих на стимулювання професійної, моральної, 

культурної та політичної мотивації.  

Критичний аналіз медіаконтенту слугує основою для прийняття 

зважених рішень, сприяє формуванню соціально значущих якостей, 

установок, цінностей майбутніх магістрів освіти [4].  

Отже, у сучасній соціокультурній ситуації медіаосвіта відіграє важливу 

роль в житті людини, зокрема майбутніх магістрів освіти. Медіаосвіта є 

сучасною потребою інформаційного суспільства, адже зараз головною 

цінністю стала інформація. Контенту стало так багато, що споживачі не 

встигають його аналізувати. Серед великої кількості відомостей часто 

трапляються неправдиві новини, маніпуляції та пропаганда. Медіаосвіта 

покликана до того, щоб навчити їх відрізняти. Медіаосвіта майбутніх 

магістрів освіти дозволяє вивчити особливості функціонування сучасного 

медіапростору, виробити уміння аналізувати інформацію, оцінювати, 
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виробляти свою точку зору, переробляти, відкидати зайве, обирати 

найкорисніше. 
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організації педагогічної діяльності, що сприятиме формуванню в дітей 

зацікавленості в освітньому процесі, дозволить учителю подолати відчуття 

незатребуваності особистісного розвитку дитини, мотивуватиме в учнів 

почуття толерантності, співчуття.  

Затверджений у 2018 році Державний стандарт початкової освіти, 

повністю підпорядкований новому спрямуванню української освіти і ставить 

перед учителями початкових класів нові вимоги до підходів з реалізації 

компетентнісного підходу: всебічно розвинути дитину, її таланти, здібності, 

компетентності та наскрізні уміння відповідно до вікових й індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, сформувати цінності, 

самостійність, творчість та допитливість.  

Реалізація дитиноцентрованого підходу  відповідно до Концепції «Нова 

українська школа», спонукає до побудови освітнього процесу на основі 

міжособистісної і педагогічної взаємодії, діалогу та комунікації, 

налагодження партнерських стосунків між усіма стейкхолдерами, знайшла 

відображення у дослідженнях філософів, психологів, педагогів: М. Бахтін, 

О.Бодалєв, Е. Берн, М. Бубер, О. Леонтьєв, Б. Ломов, Сократ, Платон, 

А. Реан, Л. Фейєрбах, М. Хайдеггер, Ф. Шлейєрмахер та інші. У педагоці 

основний дослідницький пошук здійснюється у логіці освітньої парадигми, 

де діалог досліджується: як форма оптимізації освітнього процесу 

С. Курганов, О. Бєлова, Т. Мухіна та ін.; як ефективний засіб вивчення 

конкретних дисциплін Г.  Єршов, С. Лавлинський, С. Минакова, та ін.; як 

ситуації, що забезпечують особистісний розвиток учасників освітнього 

процесу Ю. Богачинська, Т. Мальковська, О. Шибаєва. 

Поняття «діалогічні вміння» дослідники, як правило, тлумачать у 

вузькому розумінні, ототожнюючи його з поняттями «уміння діалогічного 

спілкування», «уміння діалогічного мовлення», «діалогічні мовленнєві 

вміння» тощо.  

У психолого-педагогічній літературі багатозначне поняття «діалог» 

використовуються у різних значеннях. Так, у літературі «діалог»:  – розмова 
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це розмова між двома або кількома особами в літературному творі, в 

театральній виставі; в політиці: – мирна форма ліквідації суперечок шляхом 

обговорення аргументів і вироблення позицій, прийнятних для обох сторін; у 

педагогіці: форма ліквідації виховних конфліктів шляхом обміну думками 

сторін і знаходження спільної позиції. 

С. Курганов досліджує можливості діалогу стосовно процесу навчання. 

Для нашого дослідження важливими є два з трьох виділених автором смислів 

аналізованого поняття, відповідно до яких діалог – це: діалог голосів, 

оскільки у ході навчального діалогу виникає особливе спілкування між 

учнями і вчителем; внутрішній діалог учителя з самим собою, який протікає 

у формі внутрішнього мовлення. 

Заслуга Л. Кондрашової полягає в тому, що вона не тільки говорить 

про практичну значущість діалогічної освіти, але й акцентує увагу 

дослідників на необхідності формування готовності вчителів до діалогізації 

педагогічного процесу під час професійної підготовки у системі 

безперервного підвищення кваліфікації. Як зазначає автор: «Рівноправний 

діалог рівноправних партнерів, можливий лише в умовах діалогічного 

спілкування». 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дав змогу виявити 

не тільки різноманіття трактувань понять «уміння», «діалогічне 

спілкування», «діалогічна компетентність», але і необхідність більш 

детального вивчення феномена «діалогічні уміння», як важливого показника 

педагогічного професіоналізму, що проявляється у готовності учителів до 

діалогізації педагогічного процесу вітчизняної школи. Застосування 

діалогічного спілкування в реалізації дитино центрованого підходу 

сприятиме реалізації особистісно – діяльнісного підходу, педагогіці 

партнерства в Новій українській школі. 

В умовах поступового становлення «Нової української школи» велика 

увага приділяється розвитку та підвищенню професійної компетентності 

вчителів початкових класів їх комунікативним вмінням та здібностям. З цією 
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метою нині широко застосовуються тренінгові інтерактивні форми роботи, 

які дозволяють вчителю подивитися на освітній процес ззовні, а також 

змінити свою роль: перетворитися з людини, яка відповідає за клас, на 

особистість, яка заслуговує на допомогу у вирішенні певних проблем 

засобами діалогу, налагодженням партнерських відносин та комунікації між 

усіма учасниками освітнього процесу.  
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протягом усього життя. Фізична культура у сфері освіти базується на 

затверджених відповідно до закону державних стандартах освіти, 

спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової 

активності дітей та молоді з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня 

фізичного та психічного розвитку шляхом проведення обов'язкових занять 

відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому 

порядку.  

Мета. Проаналізувати та розкрити сутність специфіки професійної 

діяльності учителя фізичної культури. 



77 
 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення 

літературних джерел; вивчення нормативної документації, 

ретроспективний аналіз.  

Результати дослідження Право проводити фізкультурно-оздоровчу та 

спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається 

фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень. Підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту забезпечує держава  

[1].  

Учитель фізичної культури – це педагогічний працівник, який має 

вищу або спеціальну педагогічну освіту та відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень, що організовує та здійснює навчально-виховну 

роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з метою формування 

їх фізичної культури, сприяння гармонійному розвитку особистості, 

формування позитивних рис характеру, зміцнення здоров’я, вдосконалення 

фізичної та психологічної підготовки до активного життя. 

Дослідження професійної компетентності педагога невід’ємно 

пов’язано із вивченням педагогічної діяльності, адже саме вона є сферою 

прояву і застосування професійної компетентності учителя. Слід 

пам’ятати, що професійна діяльність учителя фізичної культури є 

специфічним видом професійно-педагогічної діяльності, а отже, має усі 

притаманні їй ознаки.  

Педагогічна діяльність, зазначає М.Г. Янова, є багатофакторною і 

багатофункціональною; вона насичена духовними (збагачення ціннісних 

смислів), інтерактивними (вибудовування траєкторій спілкування на 

принципи згоди і співучасть), креативними (співтворчість педагога і учнів; 

творче проектування; культуротворчість; освоєння культурних практик 

інших вчителів) та методичними (вміння застосовувати методи і прийоми 

культурозасвоєння і культуротворення) компонентами.  

Формування професійної компетентності учителя передбачає 
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засвоєння ним усіх сфер педагогічної діяльності [2, с.66]. Ю.В. Голенкова, 

М.Т. Данилко, О.В. Котова, Н.І. Степанченко, Б.М. Шиян та інші 

дослідники звертають увагу на специфіку професійної праці учителя 

фізичної культури: 

– під час навчальних занять школярі не тільки активно засвоюють 

певну суму знань і набувають відповідних умінь та навичок, але й 

удосконалюють свої фізичні якості; силу, витривалість, спритність, 

швидкість, гнучкість; поліпшують стан здоров'я й фізичну працездатність. 

Учитель управляє не тільки учнями, але й розвитком їх фізичних якостей. 

Тому вчитель фізичної культури повинен досконало володіти методикою 

викладання й технікою управління діяльністю учнів;  

– високе психоемоційне навантаження учителя – уроки фізичної 

культури характеризується високою емоційністю учнів; учитель керує 

учнівським колективом, який активно переміщується по місцю проведення 

заняття протягом усього уроку, що вимагає значної концентрації уваги; 

різноманітна і складна обстановка при проведенні занять з окремих 

розділів навчальної програми; одночасне керівництво і контроль за 

роботою декількох підгруп на різних спортивних снарядах; залучення всіх 

учнів до виконання фізичних вправ одночасно;  

– умови, у яких проходять уроки, зумовлюють високе фізичне 

навантаження учителя фізкультури: велика, в порівнянні з учбовим 

кабінетом, навчальна площа (спортивний зал, ігровий майданчик тощо);   

учитель фізичної культури, який повинен здійснювати фізичні дії разом з 

учнями (особливо в походах), показувати фізичні вправи, страхувати учнів, 

що виконують вправи; 

– на педагога впливають фактори навколишнього середовища: 

кліматичні й погодні умови у заняттях на відкритому повітрі, санітарно-

гігієнічний стан спортивних класів, залів; раціональне використання часу, 

відведене для занять за будь-яких погодних умов; 

– відповідальністю вчителя за здоров’я та життя дітей; контроль за 
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високою руховою активністю школярів на уроці; своєчасне забезпечення 

допомоги і страховки при виконанні важких фізичних вправ; постійне 

візуальне спостереження за правильністю виконання завдань з метою 

запобігання травмам і перевантаженням; підбір фізичного навантаження з 

урахуванням індивідуального і вікового рівня розвитку дітей, стану їх 

здоров'я, особливостей психофізичного розвитку, а також рівня їх фізичної 

підготовленості [4, с.5]; 

– значне розширення функції майбутніх учителів фізичної культури 

та професійних сфер (не тільки робота в ЗОШ), у яких вони затребувані; 

організація роботи спортивних секцій, тренування збірних шкільних 

команд з різних видів спорту;  

– використання спеціальних засобів фізичної культури і спорту: 

фізичних вправ, оздоровчих сил природи, гігієнічних факторів; 

використання численного спортивного інвентарю і обладнання без ризику 

для здоров’я дітей; наявність вольового, командного голосу, володіння 

спеціальною термінологією [3, с.6;        5, с.140].  

Висновок. Урахування специфіки професійної діяльності дозволяє 

конкретизувати завдання, а відтак – функції майбутнього учителя фізичної 

культури, який у взаємодії з іншими учасниками педагогічної дії 

забезпечує формування фізичної культури учнів як цілісного, 

безперервного процесу  
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ВИКЛАДАЧА ІНФОРМАТИКИ 

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в українському 

суспільстві, породжують ситуацію, в якій актуалізуються нові вимоги до 

особистості педагога. Будь-який суб'єкт освітнього процесу і, перш за все, 

педагог виступає не тільки споживачем, але і творцем соціальної культури. 

Тобто педагогу вже мало бути професіоналом, який реалізує вузькі функції – 

викладання предмета, навчання практичним навичкам тощо. Все більш 

актуальним стає розвиток особистості педагога з високим потенціалом 

професійної культури, що транслюється в широкому соціальному просторі. 

Різні аспекти формування професійної культури педагога були 

предметом дослідження багатьох вчених: філософські, соціологічні та 

психологічні проблеми (М. М. Бахтін, В. П. Зінченко, Б.С. Гершунский, Е.А. 

Климов, І.Я. Лернер та ін.); зміст поняття «професійна культура педагога» та 

шляхи її формування (І. О. Зимня, В.М. Монахов, А. В. Мудрик, В. А. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2014_13_29
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Сластьонін та ін.); теорія змісту професійно-педагогічної освіти (B.C. 

Ледньов, П.Ф. Кубрушко, Б.А. Соколов). 

Поняття «формування» трактується в педагогіці по-різному: 

- формування як результат розвитку людини; 

- формування як організаційна діяльність педагога в процесі виховання, 

освіти і навчання учнів; 

- формування як виховання. 

Формування (за словником) - це надання чомусь певної форми, тобто 

закінченості, завершеності [2, с. 1375]. Формування зв'язку з такими змінами 

в людині йдуть цілеспрямовано, досягаючи певних меж. Людина 

народжується без знання і вміння, але через вищу освіту і навчання отримує 

все це у відповідності з віком, так поетапно формуються ідеали, мотиви 

вчинків, відносини і інші властивості людини. Безперервність професійної 

освіти педагога є необхідною передумовою розвитку його творчих 

здібностей, індивідуального педагогічного досвіду, в цілому, професійно-

педагогічної культури.  

Професійна культура є одним з важливих показників успішності 

професійної діяльності педагога. Сучасні освітні стратегії орієнтують на те, 

щоб майбутній педагог освоїв сферу професійної діяльності, тобто зміст 

професійної культури. А культура професії орієнтована на об'єкт професійної 

діяльності, знання якої об'єктивно необхідно в підготовці майбутнього 

педагога. Значимість професійної культури в тому, що вона необхідна 

педагогу для досягнення високих результатів у професійній діяльності, 

баченні стратегії своїх дій і успішної реалізації їх на практиці. 

Сьогодні заклади вищої професійної освіти прагнуть до реалізації 

майбутніх фахівців в рамках культури, і в результаті формується особистість, 

необхідна суспільству. Тому особливого значення набуває формування 

професійної культури майбутнього педагога, але для цього необхідна цілісне 

педагогічне середовище. Для реалізації такої установки необхідно створення 

певних умов, що сприяють взаємозв'язку дидактичної і методичної 
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підготовки майбутнього педагога. Професійна підготовка - це процес, що 

забезпечує формування майбутнього фахівця в певній галузі діяльності і 

спрямований на оволодіння сукупністю загальнопедагогічних і спеціальних 

знань, умінь. На думку А.О. Молдажанової, «професійна культура є 

результатом єдності дидактичної і методичної підготовки, 

системоутворюючим стрижнем якої є теорія об'єкта діяльності педагога».[5, 

с. 38]. Професійна підготовка включає в себе дидактичну підготовку, яка 

вбирає те спільне, що характерно для професійної діяльності всіх педагогів, і 

методичну підготовку, що відображає особливості предметника. Сьогодні 

модернізація їх змісту є основною проблемою і у вищій школі, і в системі 

підвищення кваліфікації. Особливо слід дотримуватися нерозривності теорії і 

практики, створення умов для розробки загальної теорії методики навчання і 

реалізації принципу безперервності в професійній підготовці студентів.  

Забезпечення єдності дидактичної і методичної підготовки пов'язано також з 

варіативністю на рівні методів і форм організації навчального процесу та 

змісту – це використання можливостей дисциплін навчального плану, 

педагогічної практики, науково-дослідної роботи, модернізація змістовних 

аспектів і технології навчання педагогічним і методичним навчальним 

дисциплінам. Таким чином, взаємозв'язок загальної педагогіки, дидактики і 

методики у професійній підготовці майбутнього вчителя на рівні об'єкта, 

предмета і понятійних рядів сконцентровано на кінцевому результаті - 

формування професійної культури сучасного педагога. 

Спираючись на теоретичні розробки вчених, ми розглядаємо 

професійну культуру як невід'ємну частину загальної культури особистості, 

що ґрунтується  на свідомому засвоєнні, безперервному розвитку і 

використанні цілісної системи спеціальних і соціально-гуманітарних знань, 

умінь і навичок, цінностей, професійно важливих якостей щодо ефективної 

професійної діяльності в ситуаціях , що вимагають мобілізації особистісних 

ресурсів учнів. 
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Процеси оновлення освітніх систем відбуваються у багатьох країнах 

світу. Сучасне реформування системи освіти в Україні вимагає 

переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, 

його результативність і спрямування на перехід до нового типу освіти. Ці 

явища впливають на суспільство загалом і наслідком цього, зокрема, є 

підвищення рівня вимог до професійно значущих якостей особистості. 

Професійна діяльність педагогічного працівника потребує постійного 

підживлення духовних, інтелектуальних сил, загальноосвітньої й 

загальнокультурної підготовки, тобто систематичного навчання і не лише 

шляхом самоосвіти. Саме тому серед основних шляхів реформування освіти 

є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх 

професійного та загальнокультурного рівня».  
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Концепція «Нова українська школа» чітко окреслила вектори 

професійної діяльності педагога. У компонентній формулі Нової української 

школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, що перебуває в 

авангардні суспільних і освітніх перетворень, умотивованому, 

компетентному, кваліфікованому, який має академічну свободу й професійно 

розвивається впродовж життя. Зауважимо, що під професійним розвитком 

особистості розуміється процес цілісного розвитку особистості, як суб’єкта 

професійної діяльності, що детермінований організацією освітнього процесу 

в закладі освіти та активністю самого вчителя. Професійний розвиток – це 

дидактична категорія, що характеризує сутність системи знань, умінь, 

навичок, норм і цінностей, котрі відображають особистісно – діяльності 

основи професіоналізму і забезпечують формування у вчителів професійної 

компетентності. 

Процес професіоналізації у вітчизняній науці досліджується у зв’язку з 

онтогенетичним розвитком людини, її особистісними якостями, місцем і 

роллю здібностей і інтересів, формуванням суб’єкта праці, проблемою 

життєвого шляху і самовизначення, виявленням вимог, що пред’являються 

професією до людини, становленням професійної свідомості і самосвідомості 

в рамках різних шкіл і напрямів. 

В.Машин розглядає професіоналізацію як один із провідних  процесів 

розвитку людини в зрілому віці, що спрямований не стільки на засвоєння 

фіксованого обсягу професійних знань, скільки на перетворення самого 

суб’єкта діяльності. 

Л. Мітіна, порівнюючи особистий і професійний розвиток вчителя, 

відзначає ломки стереотипів традиційних форм професіоналізації, визначає 

взаємозв’язок професійного розвитку і особистого, в основі яких лежить 

принцип саморозвитку, що детермінує здатність вчителя перетворювати 

власну життєдіяльність на предмет практичного втілення, що призводить до 

творчої самореалізації.  
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О. Щока пов’язує особистісний розвиток людини з професійним, 

розглядаючи їх в контексті професійного становлення. На думку автора, 

професійне становлення – це динамічний багаторівневий процес, який займає 

значний період життєвого шляху і не зводиться до професійного навчання.  

В рамках концепції генетичної психології С. Максименко аналізуючи 

психологічний розвиток особистості, розглядає професіоналізм як поєднання 

професійних знань, умінь, навичок і емпатійного досвіду при достатньо 

високому рівні професійної інтуїції. 

Н. Пов’якель розробила концептуальну модель професіогенезу 

регулятивних компонентів мислення фахівця, що містить п’ять стадій: 

професійного орієнтування і накопичення, професійної адаптації, 

професійного становлення, професійної універсалізації і стерео типізації, 

професійної конструктивності і творчої самореалізації і саморозвитку. 

Особливого значення авторка надає професійній компетентності, в якій 

убачає не тільки критерій професіоналізму фахівця у вирішенні 

різноманітних обов’язків, але й рівень професійності психічних процесів. 

Отже, виходячи з вищезазначеного можна дійти висновку, що 

професіоналізм – це компетентність, яка означає уміння фахівця діяти, 

робити конкретну справу. 

Слід зауважити, що існує декілька визначень терміна «професійна 

компетентність педагога». Е. Соф’янець визначає «професійну 

компетентність педагога», як сукупність особистісних якостей, знань, 

умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності, її результатів, самопізнання та саморозвиток кожного учня і 

достатній для самоосвіти і самостійного розв’язання пізнавальних проблем. 

Професійна компетентність є основою майстерності і творчості.  

Як зазначає Ю. Куницька, педагогічний професіоналізм зумовлює 

усвідомлення її (діяльності) цілі, зміст, технології й методи. У цьому 

контексті педагогічна компетентність передбачає вміння педагога 
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організовувати  певний комплекс дій з організації освітнього процесу, 

використовувати власний потенціал як засіб розвитку учня.  

В умовах поступового становлення «Нової української школи» велика 

увага приділяється підвищенню кваліфікації вчителів закладів загальної 

середньої освіти. Зокрема, у ст. 59 Закону України «Про освіту», зазначено, 

що підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою атестації вчителя. 

Вчителі самостійно обирають вид підвищення кваліфікації (стажування, 

сертифікаційні програми, майстер - класи ) і форму (інституційна, дуальна, 

на робочому місці тощо) , а також заклад, де воно буде відбуватися. Система 

підвищення кваліфікації вчителів зазнає суттєвих змін, розширення мережі 

відповідних закладів і формування конкуренції між ними, а також 

підвищення вимог до якості підготовки та перепідготовки вчителів і 

здійснення її на засадах компетентнісного підходу. 
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Розбудова незалежної системи освіти України визначає пріоритетні 

напрями роботи для усіх її ланок забезпечення належного рівня фізичного та 

психічного здоров’я дітей, їхнього повноцінного розвитку. Перш за все, це 

стосується шкільної освіти як важливої ланки національної освітньої системи. 

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, 

це відповідальний етап у забезпеченні належного формування здорової, 

гармонійно розвиненої особистості, а рухливі ігри є універсальними засобами 

всебічного розвитку дитячого організму. Рухливі ігри та ігрові форми – 

особливий вид діяльності людини, що виникає у відповідь на соціальну потребу 

підготовки підростаючого покоління до життя. Сучасні педагоги зазначають, 

що рухлива гра позитивно впливає на формування дитячої душі, розвиток 

фізичних сил і духовних здібностей [2, 4]. Дітям цікавий сам процес дій, 
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миттєві зміни ігрових умов, коли необхідно самостійно знаходити вихід з 

непередбачених ситуацій, взаємодіяти з товаришами, проявляти спритність і 

силу. Серед учених існує поширена думка, що гра – це структурна модель 

поведінки дитини, за допомогою якої вона пізнає довкілля та готується до 

активного його перетворення [1, 5]. 

У більшості наукової та навчально-методичної літератури [3, 7] з 

фізичного виховання школярів молодшого шкільного віку під час розвитку 

фізичних здібностей та підвищення рівня фізичної підготовленості 

пропонується використовувати рухливі ігри. За останній час особливий 

інтерес проявляється до організації та проведення народних, національних 

ігор.  

В умовах реалізації Концепції Нової української школи (2016) 

використанню ігрових форм рухової активності відведено значне місце в 

програмі фізичного виховання, але найбільше учбового часу виділяється на 

вивчення та проведення рухливих ігор в 1-4 класах. Найкращими «ліками» 

для дітей від рухового «голоду» є різноманітні форми рухової активності з 

елементами ігор. Народні рухливі ігри за змістом і формою прості й доступні 

дітям різних вікових груп. Вони є універсальним засобом у фізичному 

вихованні молоді [6]. На уроках з фізичної культури народні ігри розвивають 

опорно-рухливий апарат і м’язову систему, сприяють удосконаленню 

рухових навиків та зміцненню здоров’я. Перед заняттями або між уроками 

рекомендуються короткі ігри середньої або малої інтенсивності, а на уроках 

та позаурочних заняттях більш динамічні. Заняття у формі інтенсивної гри 

дають дітям можливість виконувати велику кількість різних і координаційно 

складних рухових дій, що сприяє розвитку сили, спритності, гнучкості.  

Оздоровче значення ігор розкривається через такі тези: 

- сприяють гармонійному розвитку організму школяра; 

- формують правильну поставу дитини; 

- загартовують організм; 

- підвищують фізичну та розумову працездатність учня;  
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- підвищують загальний рівень здоров’я. 

Суттєвий оздоровчий ефект має проведення ігрових форм рухової 

активності на свіжому повітрі, незалежно від пори року. Такі заходи 

зміцнюють мускулатуру дітей, покращують діяльність дихальної, серцево-

судинної систем, збільшують рухливість суглобів, стимулюють обмінні 

процеси, позитивно впливають на нервову систему, підвищують опірність 

організму до респіраторних захворювань.  

Освітнє значення рухливих ігор полягає у: 

- формуванні рухових вмінь і навичок з бігу, стрибків, метання; 

- розвитку фізичних якостей: швидкість, сила, координаційні 

здібності, гнучкість і витривалість; 

- формуванні основи знань з фізичної культури і спорту, валеології, 

народознавства, історії рідного краю.  

Під час проведення рухливих ігор учні повторюють, закріплюють, 

удосконалюють рухові вміння і навички, розвивають фізичні якості. 

Виховне значення ігор: 

- сприяють становленню моральних та вольових якостей учнів; 

- виховують любов до рідного краю, звичаїв і традицій українського 

народу; 

- стимулюють вихованню любові до щоденних і систематичних 

занять фізичними вправами.  

У народній рухливій грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, 

моральне, естетичне та трудове виховання. 

Вимоги до відбору ігор: гра повинна давати сприяти формуванню 

нових понять; у грі повинні розвиватися здібності правильно оцінювати 

просторові стосунки, швидко реагувати на часто зміну ситуації; дидактичний 

і руховий зміст гри повинен відповідати особливостям програмного 

матеріалу; міра складності гри повинна відповідати засвоєним умінням і 

навичкам. 
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Під час організації та проведення гри необхідно дотримуватися 

наступних вимог: простота і доступність правил; кожне дитина має бути 

активним учасником гри; виключити щонайменшу можливість ризику, 

загрози здоров'ю дітей; безпека використовуваного інвентарю; гра не 

повинна принижувати гідності гравців. 

Ігри привчають долати психічні та фізичні навантаження, створюють у 

дітей бадьорий настрій. Важливою особливістю рухливої гри є те, що вона 

уособлює у собі універсальний вид фізичних вправ. Гра включає всі види 

природних рухів: ходьбу, біг, стрибки, вправи із предметами, а тому є 

незамінним засобом фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. 

Ігрові форми рухової активності розвивають розум, удосконалюють 

сприйняття, формують механізми координації й управління рухами, 

розвивають фізичні та психічні якості особистості. Рухлива гра – це активна 

рухлива діяльність дітей, для якої характерні творчі рухливі дії, мотивовані її 

сюжетом. Ці дії частково обмежуються правилами, спрямованими на 

подолання різних труднощів. Зміст рухливої гри складає її сюжет (тема, мета, 

завдання), правила і рухливі дії. В рухливих іграх рухові дії дуже 

різноманітні. Вони можуть бути наслідувальними, образотворчими, 

ритмічними, виконуватись з проявом сили, спритності, швидкості, 

витривалості. 

Основні завдання у процесі занять іграми з учнями на уроках фізичної 

культури наступні: закріплення і вдосконалення в ігровій обстановці 

гімнастичних вправ (перекидів, опорних стрибків, вправ у лазінні, рівновазі 

тощо), вправ легкої атлетики (низького і високого старту, бігу на швидкість, 

стрибків у довжину, у висоту з розбігу і з місця, метання малих і великих 

м’ячів), навичок володіння м’ячем (для гри у баскетбол, волейбол, футбол, 

гандбол); формування інтересу учнів до особистого вдосконалення у грі; 

виховання відчуття відповідальності за свій колектив, навичок 

взаємодопомоги; уміння розумно ризикувати на користь колективу; 
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виховання нетерпимого ставлення до порушень правил; розвиток витримки, 

уміння розподіляти увагу. 

Під час гри зустрічаються короткі прискорення зі зміною напрямку і 

затримкою руху, різноманітні метання на дальність та в ціль, подолання 

перешкод, опір суперника та інші. Всі ці дії виконуються в самих 

різноманітних комбінаціях і поєднаннях. 

Закінчувати гру слід своєчасно. Її затягування може призвести до 

психічної та фізичної втоми. Передчасне або раптове закінчення викликає в 

учнів незадоволення. Закінчують гру так: організовано зупиняють гравців, 

підраховують результати й оголошують переможців. Далі слід провести 

аналіз гри: оцінити результати, вказати на порушення правил, помилки, 

відзначити кращих гравців, ведучих, звернути увагу на те, що було 

позитивним у грі. 

Використання ігрових форм занять веде до підвищення творчого 

потенціалу учнів і до глибшого, осмисленого і швидкого освоєння матеріалу. 

Ігрові форми роботи в навчально-виховному процесі виконують такі функції: 

навчальна; виховна; корекційно-розвивальна; психотехнічна; комунікативна; 

розважальна; релаксаційна. 

Отже, в умовах сьогодення використання ігрових технологій у 

фізичному вихованні з урахуванням вікових особливостей учнів не втрачає 

актуальності. Ігрова технологія є унікальною формою навчання, яка дозволяє 

зробити звичайний урок цікавим і захоплюючим. Використання ігрових форм 

занять веде до підвищення творчого потенціалу учнів, осмисленого і 

швидкого освоєння матеріалу. Рухова активність учнів на уроках фізичної 

культури та позаурочний час позитивно впливає на рівень здоров’я дітей. 
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Системний підхід до проблеми виховання студентів, тобто створення 

умов для саморозвитку особистості під час навчання, набуття студентами 

ціннісних орієнтацій та соціального досвіду включає ряд структурних 

елементів. Центральною структурною ланкою управління організаторсько-

виховної роботою зі студентами є інститут кураторів [3].  

Зміст діяльності інституту кураторів визначається Законом України 

«Про вищу освіту» [4]. Концепцією виховання дітей і молоді у національній 

системі освіти [5], Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті [7], відповідними інструктивно-методичними документами 

Міністерства освіти і науки України, а також положеннями, розробленими 

структурними ланками.  

Діяльність куратора студентської групи є багатофункціональною, 

оскільки її змістом є: утвердження в студентській групі державного підходу і 

відповідальності щодо розв’язання проблем освітнього процесу, набуття 

молоддю соціального досвіду, успадкування надбань українського народу, 

спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорення 

найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи у різних сферах 

наукової діяльності, проведення національно-культурної, просвітницької та 

організаційно-педагогічної роботи серед молоді, вивчення української мови 

та історії України, формування історичної пам’яті, національної свідомості, 

гідності, розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах 

діяльності, формування у студентській групі працездатності і 

відповідального ставлення до освітнього процесу, забезпечення системно-

цільового планування виховної роботи, формування у студентської молоді 

громадянськості і соціальної активності шляхом залучення її до 

різноманітної діяльності, постійне співробітництво, співтворчість із 

студентським активом та органами студентського самоврядування, 

молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація 

життєдіяльності колективів студентських груп, розвиток ініціативи, 

творчості, набуття організаторських знань, вмінь та навичок, активне 
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залучення студентів до управління освітнім процесом, проведення виховної 

роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку, сприяння організації їх 

здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових проблем [6].  

Куратор студентської групи виконує такі функції: аналітичну, 

організаторську, комунікативну, соціальну, спрямовуючу, стимулюючу, 

координаційну.  

Аналітична функція куратора студентської групи передбачає вивчення 

і врахування міжособистісних взаємин в групі, мотивів навчальної і 

пізнавальної діяльності студентів, рівня їхнього інтелектуального розвитку, 

індивідуальних особливостей, соціометричного статусу тощо.  

Організаторська функція пов’язана із плануванням та організацією 

виховної роботи в групі з урахуванням індивідуальних особливостей 

студента, створення організаційно-педагогічних умов для їхньої соціально-

психологічної адаптації, створення колективу студентської групи, виховання 

активу, розвиток організаторських здібностей активу, надання допомоги 

органам студентського самоврядування.  

Комунікативна функція спрямована на створення мікроклімату, 

доброзичливих стосунків у групі, корекцію позиції студентів із низьким та 

високим соціометричним статусом, що забезпечує позитивні зміни в 

міжособистісних стосунках і виховання студентів в цілому [3 с.443].  

Соціальна функція реалізується у гуманістично-орієнтованій взаємодії 

«педагог-студент». Куратор студентської групи допомагає вихованцю в 

особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, 

дотриманні засад духовного повноцінного буття. Куратор виступає суб’єктом 

соціалізації, оскільки переймає та переосмислює соціальний досвід, носієм 

якого є суспільство [2].  

Спрямовуюча функція передбачає орієнтацію студента на правильний 

життєвий вибір згідно з моральними і правовими нормами, допомагає 

створенню гуманних відносин у студентському середовищі загалом і 

студентській групі зокрема. Куратор студентської групи виступає в ролі 
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консультанта, який за необхідності надає допомогу студентам у 

саморозвитку, самовихованні, спрямовує їхню діяльність, спираючись на 

властиві їм задатки і здібності.  

Стимулююча функція передбачає створення атмосфери психолого-

педагогічної підтримки в групі, що сприяє розкриттю творчого потенціалу 

студентів.  

Координаційна функція забезпечує спрямування виховних зусиль 

викладачів, батьків і представників громадськості у вихованні студентської 

молоді [8].  

Діяльність кураторів студентських груп має високу соціальну 

значущість, оскільки він виступає посередником між суспільним попитом на 

соціально зрілих громадян, висококваліфікованих професіоналів.  

Відтак, це потребує від куратора студентської групи оволодіння 

теорією і методикою виховання студентської молоді. Однак, для значної 

кількості кураторів студентських груп аграрних ЗВО на заваді стає брак 

педагогічної освіти, а значить і дефіцит знань з теорії і методики виховання.  

Куратор студентської групи має бути позитивним прикладом для 

студентів. Домінантними якостями куратора студентської групи є:  

– соціальна активність, готовність і здатність діяльнісно сприяти 

вирішенню суспільних проблем у сфері професійно-педагогічної діяльності;  

– цілеспрямованість – вміння спрямовувати та використовувати усі 

якості особистості задля досягнення поставлених педагогічних задач;  

– врівноваженість – здатність контролювати свої вчинки у будь-яких 

педагогічних ситуаціях;  

– бажання працювати із студентами – отримувати духовне задоволення 

від спілкування із студентською молоддю в ході навчально-виховного 

процесу;  

– здатність не розгублюватися в екстремальних ситуаціях;  

– вміння оперативно приймати оптимальні педагогічні рішення та діяти 

у відповідності з ними;  
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– чарівність – поєднання духовності, привабливості, смаку і культури;  

– чесність – відвертість у спілкуванні, сумлінність у діях та діяльності;  

– справедливість – здатність діяти неупереджено;  

– сучасність – усвідомлення педагогом власної приналежності до однієї 

епохи зі студентами (прагнення знайти спільність інтересів);  

– гуманність – прагнення та вміння здійснювати педагогічну підтримку 

студента в його особистісному розвитку;  

– ерудиція – широкий кругозір у поєднанні із глибокими пізнаннями в 

галузі навчального предмета, який викладає;  

– педагогічний такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування 

і взаємодії зі студентами із урахуванням їхніх вікових та індивідуально-

психологічних особливостей;  

– толерантність – терпимість у роботі із студентською молоддю;  

– педагогічний оптимізм – віра в студента, його та власні можливості [1 

с. 217–218].  

Отже, ключове значення у процесі виховання гендерної культури 

студентів аграрних ЗВО належить ціннісно-мотиваційному ставленню 

куратора студентської групи до виховання гендерної культури у студентів 

аграрних ЗВО, прагненню ефективно виховувати гендерну культуру 

особистості; знанням про сутність гендерної культури та особливості її 

виховання у студентів аграрних ЗВО; володінню формами і методами 

виховання гендерної культури; адекватному оцінюванню себе як куратора 

студентської групи здатного виховувати гендерну культуру у студентів 

аграрних ЗВО.  
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