
 
 

No 47 (2020) 

Р.3 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



CONTENT 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Nhung N.D.H., Thanh N.T. 
SOURCES OF INFORMATION AFFECTING AWARENESS 
OF STUDENTS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION ON 
CHILD ABUSE AT THE THAI NGUYEN UNIVERSITY OF 
EDUCATION, VIETNAM ................................................ 3 
Bondarenko A., Likharev D. 
IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL COMPONENT 
IN SECONDARY-EDUCATIONAL SCHOOLS (ON THE 
EXAMPLE OF TEACHIN HISTORY OF THE PRIMORSK 
REGION) ...................................................................... 5 
Vdovychenko R., Mykhalchenko N. 
SOME ASPECTS OF MARIIA MONTESSORI'S 
PEDAGOGICAL SYSTEM ............................................... 8 
Zahorulko S., Petrenko S. 
PECULIARITIES OF TESTING APPLICATION TO ASSESS 
THE ACQUIRED KNOWLEDGE VIA SMART – 
TECHNOLOGY IMPLEMENTED IN THE MODERN 
FOREIGN LANGUAGES TEACHING ............................. 12 
Zvekova V., Dimoglova O. 
COMPONENT-STRUCTURAL ANALYSIS OF IMAGE 
FORMATION OF FUTURE MARINE ENGINEERS IN 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS .......................... 17 
Ivakh S.,, Romanіv N. 
THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN THE 
DEVELOPMENT OF CONNECTED SPEECH OF THE 
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE .................... 20 
Tsurkan M., Kaizer I. 
COMMUNICATIVE APPROACH DURING 
PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING OF 
UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE ..................... 22 
Kostenko E., Lysenko V. 
PRACTICAL RECOMMENDATIONS APPLICATION OF 
COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE PROCESSING AND 
ANALYSIS OF MEASUREMENT RESULTS IN THE FIELD 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ........................ 25 

Stoilov A., Ovchinnikov Yu. 
PROFESSIONAL COMMERCIAL EQUESTRIAN  
SPORTS ...................................................................... 28 
Budak V., Zaskaleta S., Oleksyuk O. 
DEVELOPMENT VOLITIONAL QUALITIES OF STUDENTS 
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN VALUES .................. 31 
Perehniak I. 
INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT EDUCATIONAL 
SPACE AS A CONTENT OF PARAMETERS OF LEGAL 
TRAINING OF UKRAINIAN BORDER GUARDS ............. 35 
Kozubovska I., Marchuk L. 
GAME AS AN IMPORTANT CONDITION OF THE 
PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT ........................... 38 
Povidaichyk O., Kozubovsky R., Sidun L. 
FOREIGN EXPERIENCE OF TRAINING SPECIALISTS FOR 
PROFESSIONAL ACTIVITY IN MULTICULTURAL 
SOCIETY ..................................................................... 42 
Sergienko A. 
FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF 
SCHOOLCHILDREN’S AT UKRAINIAN LITERATURE 
LESSONS .................................................................... 46 
Toleshova U., Mynbayeva A., Tuleshova G. 
COMPETENCE AND INTELLECTUAL CAPITAL AS AN 
ECONOMIC RESOURCE FOR DEVELOPMENT IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS ....................................................... 49 
Yustus G. 
CORPORATE TRAINING OF SPECIALISTS: RELEVANCE, 
STRATEGIES AND METHODS ...................................... 52 
Yasynska E. 
INTRODUCTION OF MODERN INFORMATION – 
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATION IN HIGHER 
EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS .................... 54 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Popenko Ju. 
MODALITY AS A MULTI-ASPECT LINGUISTIC 
CATEGORY ................................................................. 57 

 

  



The scientific heritage No 47 (2020) 3 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

SOURCES OF INFORMATION AFFECTING AWARENESS OF STUDENTS OF EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION ON CHILD ABUSE AT THE THAI NGUYEN UNIVERSITY OF 

EDUCATION, VIETNAM 

 

Nhung N.D.H., 

Thanh N.T. 

Thai Nguyen University Of Education, Vietnam 

 

Abstract 

The article reflects the current situation of the sources of information affecting the awareness of students who 

majored in early childhood education on child abuse at the Thai Nguyen University Of Education, Vietnam. Re-

search results have shown that the means of media, such as: Television, Internet, social networks, orally and ver-

bally, are the informative channels which have had the greatest impact on students’ awareness. 

Keywords: awareness, child abuse, children, sources of information, student awareness. 

 

1. Introduction 
Presently, all over the country, all levels of educa-

tion have been actively implementing the Resolution of 

the 8th Plenum of the Central Conference on fundamen-

tal and comprehensive renovation in education and 

training. Specific goals for early childhood education 

defined in the Resolution are: “Help children develop 

physically, emotionally, mentally, aesthetically, which 

form the first elements of personality, get well-prepared 

for entering the 1st grade at primary school etc.” [1]. 

Additionally, the Children Law 2016 officially came 

into effect on June 1, 2017, emphasizing the importance 

of protecting children's rights and interests in many ar-

eas [5].  

Preschool age plays a particularly important role 

and is a golden period during the development of chil-

dren's personality. At this age, children need to receive 

education with the values and behaviors which are in 

accordance with social ethical standards, creating a ba-

sis for personality development in the next stages.  

The physical and mental trauma that children cope 

with at this age can have consequences and become an 

obsession for them throughout their lives. In the Chil-

dren Law 2016, child abuse is defined as follows: Child 

abuse is an act of damaging physically, emotionally, 

psychologically, and damaging honor and dignity of 

children in the forms of violence, exploitation, sexual 

abuse, trafficking, neglect and abandonment and other 

forms of causing harm to them [5]. In general, child 

abuse takes many forms: sexual abuse, physical vio-

lence, mental abuse, neglect, exploitation and traffick-

ing of children. Currently, child abuse is a serious prob-

lem worldwide generally, and in Vietnam particularly. 

Child abuse causes serious physical and mental conse-

quences for the victim.  

In this situation, on May 16, 2017, Prime Minister 

Nguyen Xuan Phuc issued Directive 18 / CT-Ttg on 

strengthening the measures to prevent and fight against 

violence and child abuse. The Directive has clearly de-

fined the roles of the relevant Ministries and Branches, 

of which the Ministry of Education and Training has 

the tasks of “directing and guiding educational institu-

tions and schools to implement the measures to protect 

children; reviewing school standards to ensure a safe, 

healthy and friendly educational environment, prevent-

ing violence and child abuse; strengthening education 

on gender knowledge and skills to prevent violence and 

child abuse for teachers and students; actively detecting 

cases of students in which the signs of violence and 

abuse are shown. As well as notifying, and providing w 

information, and coordinating with competent agencies 

to handle, investigate and protect children” [2].  

As preschool teachers to-be, it is extremely im-

portant for the students of the Early Childhood Educa-

tion department to be well-aware of child abuse. Their 

understanding of abusive behaviors directly affects 

their care and education of children at school, espe-

cially educating children on abuse prevention skills. 

Limited awareness of abuse makes it possible for teach-

ers to engage in physical and emotional violence 

against children. Human beings’ awareness in general 

and that of the students who majored in early childhood 

education (in particular of child abuse) are influenced 

by many factors and informatiive channels. Therefore, 

determining the level of the influence of informatiive 

channels on human awareness on a certain issue is nec-

essary because it is the basis for proposing appropri-

ately impactful measures to enhance, or change their 

awareness to a right direction. 

In this article, we are presenting the results of a 

study on the influential levels of informative sources on 

the awareness of child abuse among Preschool Peda-

gogical students, at the Thai Nguyen University Of Ed-

ucation, Vietnam. 

2. Research results 

Our study was conducted among 300 students who 

are the second and third year students at the Faculty of 

Early Childhood Education at the Thai Nguyen Univer-

sity Of Education, Vietnam from March to May 2019. 

Ask students to number the ordinal numbers according 

to the influential levels of informative sources on their 

awareness of child abuse (which source gives them the 

most information is number 1 – and equals to 1 point 

etc), we collected the following results:  
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Table 1 

Sources of information affecting the awareness of on child abuse among the students at the faculty of Early 

Childhood Education, the Thai Nguyen University Of Education, Vietnam 

Sources of information 

1 2 3 4 5 6 7 

Total points 

Average 

Score 

(AVS) 

Rank 
% 

TV 27.3 50.7 10.7 10.7 0.7 0 0 620 2.07 2 

Internet, social networks 64.7 15.3 13.3 4.7 0.7 0.7 0.7 498 1.66 1 

Orally, verbally 6.0 13.3 32.0 28.0 14.7 4.7 1.3 1054 3.51 3 

Newspapers magazines 1.3 8.7 36.7 29.3 11.3 8.0 4.7 1150 3.83 4 

Books 0.7 4.0 2.0 14.7 30.7 27.3 20.7 1606 5.35 5 

Direct witness 0 6.0 2.7 4.7 25.3 28.7 32.7 1698 5.66 6 

Thematic Traning 0 2.0 2.7 8.0 18.0 28.7 40.7 1772 5.90 7 

 

The results in table 1 have indicated: The people 

who concerned and commented on this issue included 

scholars, scientists, people of all classes. For young 

people including students, the Internet and social net-

works have become an indispensable tool for them in 

life to meet the needs of exchanging, entertaining up-

dating information, and learning. Thus, this means of 

information and communication occupying the 1st po-

sition in giving students the understanding of child 

abuse behaviors is understandable.  

Along with the Internet, Television (AVS = 2.07) 

also helped the participants in our survey gain a certain 

understanding of child abuse. 27.3% of participants 

rated this channel as the greatest influence on their 

awareness of child abuse. As for TVs, the event is re-

flected immediately as soon as it happens, or while it is 

happening, viewers can observe in detail, through live 

broadcasting and videoconferencing. TVs can broad-

cast continuously 24 hours a day, and always bring 

viewers the hottest information on the events which is 

taking place and the most updatedand the latest news. 

This is a special advantage of TVs compared to other 

types of press and mass media. A series of cases on 

child abuse have been reported on TV, on various chan-

nels, and broadcasted for many times. Therefore, it 

brings the viewers, including students, certain insights 

into child abuse behaviors. 

Ranking 3rd is the oral form, verbally (AVS is 

3.51). Along with activity, communication is the way 

to form and develop human personality. Through com-

munication, people exchange information, emotions, 

interact with one another. Hence, exchanging and dis-

cussing with others on child abuse helps students gain 

more information and understanding of this issue. 

However, compared to the previous two channels, such 

as Internet and TV, the percentage of participants who 

rated the influence of oral and verbal form was much 

lower (6.0% rated it as the source of the highest influ-

ential level - ranked 1st, 13.3% - 2nd, 32.0% - 3rd). 

Other sources of information such as, newspapers 

and magazines, and books were not highly appreciated 

for how influential they are to the students' awareness 

of child abuse. As analyzed above, TV and Internet are 

superior to other types of imformative channels and 

mass media in terms of updates, transmission speed, 

and visualization. Therefore, the access for information 

and news from viewerson these channels just got much 

easier. Most of the information that is published in 

newspapers can be found in e-newspapers. Normally, 

except for cases of intensive scientific research on a 

certain subject or to perform the academic task at the 

request of a lecturer, a new student will read a science 

magazine or a subject-based book. Books help them 

have scientific and grounded knowledge of natural and 

social phenomena. However, according to our research, 

presently, in the curriculum for students of early child-

hood education at universities and colleges, there is still 

a shortage of the content on child abuse prevention. 

Thus, it is very rare for students to access and read 

books of this content.  

Being assessed as the least influential source on 

the awareness among the students of the early child-

hood education faculty on child abuse behaviors is di-

rect witness and thematic traning/workshops. No par-

ticipants selected the level 1 for these two sources of 

information. In fact, there has been no specialized train-

ing on child abuse for students so far at the Thai Ngu-

yen University Of Education, Vietnam. However, it is 

not uncommon to see other people being abused, even 

they have personally experienced that behavior. But, 

students do not know that it is abuse because many peo-

ple understand that abuse here is just meant sexual 

abuse, but not any other forms of harm or behaviors 

such as physical violence, verbal abuse, threats, neglect 

etc.  

3. Conclusion  

The research results have indicated that: There are 

many sources of information which have affected the 

awareness of the students of the Early Childhood Edu-

cation faculty at the Thai Nguyen University Of Edu-

cation, Vietnam on child abuse, in which the Internet, 

social networks and TV are the most influential factors. 

In contrast, the factors such as books, newspapers, 

magazines and thematic training have little effect on 

the students' awareness on this issue. 

From the above research situation, we are in the 

opinion that in order to raise the awareness for the stu-

dents of the Early Childhood Education faculty on child 

abuse, the University needs to promote the advantages 

of informative and communicative channels, such as 

the Internet, Television in propagating the nature and 

manifestations of child abuse, the measures against 

child abuse and education on child abuse prevention 

skills. Direct the Youth Union of the University or en-

courage students to create and manage social networks 
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with many participants, such as Facebook, Zalo, Insta-

gram, Youtube to post information on child abuse is-

sues in a comprehensive way: the nature of the abuse 

behavior, the classification of the abuse behaviors, the 

causes and consequences of child abuse, the responsi-

bilities of the families, schools and society in child 

abuse prevention activities; and finally, the knowledge 

and skills needed to equip children to prevent child 

abuse, etc. 
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Аннотация 

В статье анализируется способ реализации регионального компонента в школах Приморского края на 

уроках истории, рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя и основные методы 

и технологии преодоления возникающих в ходе преподавания истории края трудностей. 

Abstract 

The article analyzes the way of implementation the regional component in schools of the Primorsky territory 

in history lessons, considers the main problems faced by teachers and the main methods and technologies for 

overcoming difficulties arising in the course of teaching the history of the region. 

Ключевые слова: регионалистика, Приморский край, региональный компонент, школьное образова-

ние, история. 

Keywords: regionalism, Primorye territory, regional component, school education, history. 

 

Региональный компонент в разных предмет-

ных областях позволяет ученикам рассматривать 

один и тот же местный материал с разных позиций, 

что закрепляет знания по истории региона, способ-

ствует их интеграции в разных областях, а также со-

действует формированию умений, необходимых 

для самостоятельной познавательной деятельности 

по изучению края. При этом возрастает степень 

осознания значимости наследия родного края.  

Изучение этого компонента возможно по трем 

вариантам: 

1. Интеграция содержания краеведческого 

образования с базовыми учебными предметами за 

счет часов регионального компонента 

муниципального базисного учебного плана. 

2. При изучении учебных предметов 

инвариантной части за счет часов базового 

компонента. В каждой образовательной области, 
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где представлены части региональной истори 

(литература, история, география, искусство). 

3. Выделение отдельных спецкурсов за счет 

часов школьного регионального компонента. 

Цель статьи: проанализировать способы реа-

лизации регионального компонента курса истории 

с средних общеобразовательных школах Примор-

ского края. 

Региональный компонент в учебных дисци-

плинах имеет разную содержательную нагрузку. 

Во-первых, это могут быть краеведческие темы, 

сюжеты, которые вводятся в соответствии с про-

граммой курса истории, литературы, географии и 

т.д. Во-вторых, региональный материал может 

быть введен в другие учебные дисциплины в каче-

стве фона, исходного материала для решения обра-

зовательных и развивающих задач этих курсов. 

Например, данные из местного материала ис-

пользуются для составления упражнений по рус-

скому языку, литературных сочинений и эссе, тек-

стов по иностранному языку, проектных работ по 

истории региона и т.д. 

Такая работа способствует пониманию учени-

ками, что на каждом предмете лежит отпечаток 

эпохи, проявляется принадлежность к историче-

ским истокам и особенностям родного края, ис-

пользовать огромные возможности наследия малой 

родины для саморазвития, нравственного, патрио-

тического воспитания, профессиональной ориента-

ции. 

История Приморского края берет свое начало 

еще с XVII века, но только с середины XIX начина-

ется его активное освоение. Одно из главных бо-

гатств Приморского края – его удивительная при-

рода. Девственные леса, живописные сопки, побе-

режье Японского моря, многовековая Уссурийская 

тайга, величественные склоны Сихотэ-Алиня. 

На территории края расположены 6 заповедни-

ков и 3 национальных парка с уникальным живот-

ным и растительным миром. Есть даже морской за-

поведник, его воды и прибрежные территории насе-

ляют более 5000 видов флоры и фауны. 

Помимо природных достопримечательностей, 

Приморский край богат археологическими и исто-

рическими памятниками, имеющими большое ис-

торическое значение. Большинство из них отно-

сится к эпохе первобытно-общинного строя (посе-

ления палеолита, мезолита и неолита) и к 

средневековью (первые государственные образова-

ния — государства Бохай, Чжурчженей). 

Большое количество памятников связано с во-

енным прошлым региона. Это и легендарная Вла-

дивостокская крепость, и остатки Ворошиловской 

батареи на одном из островов, и подводная лодка-

музей во Владивостоке на Корабельной набереж-

ной, и дореволюционный сторожевой корабль-му-

зей и многие другие. 

Краевым центром является город Владиво-

сток. Крупными городами края являются: Арсе-

ньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Даль-

нереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, 

Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино. 

Каждый населенный пункт Приморского края 

имеет свою уникальную историю, достопримеча-

тельность, поэтому весьма важно, чтобы ученик 

знал не только историю своей малой Родины – ме-

ста, где он родился и вырос, но и историю края. 

Нами были выделены основные эффективные 

и актуальные этапы способствующие приобщению 

школьников в общеобразовательных школах к 

культурному и историческому наследию родного 

края (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Технология приобщения школьников к истории и культурному наследию родного края 

 

Совершенствование исторического образова-

ния предполагает, наряду с другими факторами су-

щественно большее внимание к истории малой Ро-

дины, к истории родного края, своего района и го-

рода. Реализация регионального компонента базис-

ного учебного плана предполагает, прежде всего, 
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обращение внимания на те неповторимые особен-

ности районов и территорий, которые, сложившись 

под влиянием местных историко-географических и 

культурно-экономических факторов, определяют 

специфику образовательных потребностей, а в ко-

нечном счете - специфику учебных планов и про-

грамм, используемых в образовательных учрежде-

ниях данной территории. 

Что бы выяснить, как происходит, и происхо-

дит ли, реализация регионального компонента или 

его частей с применением актуальных современ-

ных образовательных технологий в школах При-

морского края, мы решили провести небольшой 

опрос среди учителей нескольких школ разных го-

родов и районов Приморского края и получили сле-

дующие результаты. 

Одной из основных проблем, с которой стал-

киваются опрошенные учителя это отсутствие от-

дельных часов, курсов и кружков на преподавание 

истории Приморского края. В итоге, это приводит к 

тому, что учителя пытаются найти выход из поло-

жения и стараются объединять темы по региональ-

ной истории со схожими темами из календарного 

плана по Истории России, но этого не достаточно, 

чтобы в полной мере охватить весь материал 

(например: тема урока в 9 классе «Социально-эко-

номические реформы П.А. Столыпина». В рамках 

изучения данной темы рассматриваются измене-

ния, происходившие в Приморском крае, его засе-

ление и т.д.). 

Другим вариантом, и он самый актуальный на 

сегодняшний день, является внеурочная деятель-

ность, поскольку именно она является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в школе, в 

полной мере способствующая реализации требова-

ний федеральных образовательных стандартов об-

щего образования. 

Объединив полученные ответы, на удалось 

проследить следующие формы внеурочной дея-

тельности. Она может быть массовой (включает в 

себя экскурсии, встречи, внеклассные часы), груп-

повой (оформление школьных классных уголков, 

уголка в музее и создания стенгазет) и индивиду-

альной (чтение литературы по местной истории, ра-

боту с архивами, подготовку рефератов, сообще-

ний, сочинений, выполнение познавательных зада-

ний, и др.). 

Если заниматься изучением истории родного 

края во внеурочной деятельности, то можно до-

стичь наиболее эффективных результатов. Уста-

навливая взаимосвязь учебной и внеклассной дея-

тельности, учитель для более глубокого изучения 

истории широко использует знания учащихся, по-

лученные на уроке [3].  

Из выделенных этапов технологии приобще-

ния школьников к истории Прморского края, на 

данный момент в школах реализуется 3 из 4 этапов. 

Этап формирования мотивации и организация 

учебной деятельности успешно реализуется во 

многих школах. Были выявлены технологии, ме-

тоды, приемы и современные подходы, которые в 

большей степени приводят к эффективному изуче-

нию истории родного края, города, села, поселка. 

Такими стали: технологии проблемного обучения, 

развивающего обучения, технология развития кри-

тического мышления, музейная педагогика, иссле-

довательская деятельность, метод проектов, ме-

тоды и приемы усиления межпредметных связей, 

метод обобщения и систематизации изученного, 

метод наглядного обучения и использование ин-

формационно-коммуникационных технологий, а 

также использование в практике различных встреч, 

бесед, диалогов. 

Этап реализации средств обучения. Ключевой 

компонент данного этапа это внеклассная деятель-

ность. Почти во всех затронутых в ходе опроса 

школах, реализация регионального компонента 

происходит во внеурочной деятельности, которая в 

свою очередь не исключает изучения истории края 

в классно-урочной системе и допускает включения 

региональной тематики в схожие по тематическому 

плану темы. 

Этап осуществления контроля усвоения мате-

риала. Этот этап тоже можно проследить в учебной 

деятельности учителей разных школ. Педагоги ис-

пользуют технологии, которые по своей структуре 

предполагают рефлексию, а так же используют ин-

дивидуальные и коллективные задания (исследова-

тельская деятельность, проектная работа, нетради-

ционные формы уроков – дискуссии, «суды», игро-

вые практики и т.д.). 

Касательно этапа предварительной и кон-

трольной диагностики уровня освоения учебного 

материала, можно сказать, что он полностью отсут-

ствует. Учителя не используют тесты или другого 

вида задания, чтобы отслеживать уровень знаний 

учеников. Не выполняется контролирующая функ-

ция диагностики, которая предполагает выявление 

достигнутого уровня знаний, умений и навыков 

учащихся с целью определения их готовности к по-

следующему обучению. Это можно объяснить тем, 

что календарно-тематический план школы не пред-

полагает региональный компонент как часть курса 

истории и учителям приходится проводить вне-

классные мероприятия которые не предполагают 

ни предварительной, ни итоговой диагностики. 

Учителям в ходе опроса предлагалось ответить 

на вопрос касательно предложений и пожеланий по 

реализации регионального компонента в школах 

Приморского края, и в результате были получены 

следующие ответы. 

В большинстве, учителя схожи в своих поже-

ланиях, многим хотелось бы иметь дополнитель-

ные часы для изучения истории Приморского края, 

а не включать региональный компонент в состав 

урока по истории России. Необходимо ввести от-

дельный курс «История российского Приморья» со 

сроком реализации в один год, с расчетом 34 часа в 

год. 

Учебник «История российского Приморья» на 

сегодняшний день является, чуть ли не единствен-

ным учебником в данном направлении. Он содер-

жит обширный фактический материал, документы, 

фотографии и карты. В нем есть интересные факты 
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не только о Приморском крае, но и о Дальнем Во-

стоке, но вместе с тем имеется ряд недостатков, а 

именно: 

 отсутствуют практические задания для 

учащихся в конце разделов, 

 к данному учебнику нет контурных карт 

для обобщения и систематизации материала, 

 наполненность материала параграфов 

представлена не в проблемной форме. 

В заключении отметим, что реализация регио-

нального компонента в школах Приморского края 

присутствует, но учителям приходится сталки-

ваться с рядом трудностей, чтобы преподнести уче-

никам необходимую информацию по региональной 

истории. 

Помимо дополнительных часов в учебном 

плане на курс «История российского Приморья», 

учителя хотели бы иметь хороший учебник, кото-

рый отвечал бы не только всем современным тре-

бованиям, предъявляемым к учебнику истории, но 

и имел бы дополнительный учебный, электронный 

материал и интерактивное приложение, позволяю-

щее более подробно изучать особенности регионов 

Приморского края. 
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Анотація 

У статті розкрито деякі аспекти життєвого шляху та творчої діяльності відомого італійського гумані-

ста ХХ століття М. Монтессорі, здійснено аналіз її педагогічних концепцій у зарубіжній і вітчизняній пе-

дагогіці, представлено фрагменти втілення гуманістичних ідей М. Монтессорі у сучасну дошкільну освіту. 

Звернено особливу увагу на розроблену М. Монтессорі технологію вільного виховання і сенсуалізму, 

індивідуального виховання дітей дошкільного віку, виховання за даними спостережень за дитиною, мето-

дичному і дидактичному інструментарії, створенні педагогом предметно-просторового середовища. 

Творча спадщина М. Монтессорі потребує системного вивчення та впровадження її педагогічних ідей 

в практику роботи закладів дошкільної освіти. 

Abstract 

The article reveals some aspects of the life and work of the twentieth century famous Italian humanist M. 

Montessori, analyzes her pedagogical concepts in foreign and national pedagogy, presents snippets of M. Montes-

sori humanistic ideas implementation in modern preschool education. 
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Special attention is paid to M. Montessori technology of free education and sensualism, individual education 

of preschool children, education based on child observations, methodical and didactic tools, teacher’s creation of 

subject-spatial environment. 

M. Montessori's creative heritage requires systematic study and implementation of her pedagogical ideas in 

the practice of preschool education. 

Ключові слова: технологія вільного виховання, сенсуалізм, індивідуальне виховання, предметно-

просторове середовище, дидактичний інструментарій, синкретність, спостереження. 

Keywords: free education technology, sensualism, individual education, subject-spatial environment, di-

dactic tools, syncretism, observation. 

 

Сучасна педагогіка переоцінює проблему віль-

ного саморозвитку особистості з позиції аналізу но-

вої соціокультурної ситуації і проблеми створення 

громадянського суспільства, враховуючи інтегра-

ційні процеси світової та вітчизняної педагогіки. 

Освітня політика України змінює ціннісні орієн-

тири розвитку, вимоги до якості освіти, до рівня 

професійної компетенції педагогів. 

Якісна дошкільна освіта сьогодні – це процес 

актуалізації природного потенціалу здібностей і по-

ведінки дитини, створення необхідних умов для фо-

рмування нею фізичної, психічної, соціальної зрі-

лості. 

Біля ста років педагогіка Марії Монтессорі 

привертає увагу дослідників. Серед українських до-

слідників можна виділити З. Борисову, Л. Лисенко 

та І. Дичківську. Однак аналіз літературних джерел 

свідчить про недостатнє дослідження творчої спад-

щини Марії Монтессорі та актуалізує потребу ви-

вчення та впровадження її педагогічних ідей в прак-

тику роботи закладів дошкільної освіти. 

Система М. Монтессорі являє собою концеп-

цію і технологію індивідуального виховання та на-

вчання дітей віком від 2-х до 15-ти років, але найе-

фективнішою є її методика, розрахована на дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Проблема реалізації педагогічних ідей Марії 

Монтессорі не є новою. Метою цієї статті є осмис-

лення педагогічних ідей М. Монтессорі у контексті 

сучасних завдань дошкільної освіти. 

Аналіз педагогічної теорії і практики показує, 

що авторська система визначного італійського пе-

дагога і лікаря Марії Монтессорі розглядається як 

складова реформаторського руху кінця XIX – поча-

тку ХХ ст., є предметом творчого усвідомлення в 

сучасних наукових дослідженнях. При цьому вияв-

ляється, що характер, динаміка, етапність розвитку 

вітчизняного монтессорізнавства зумовлені впли-

вами суспільно-політичних чинників. На початку 

ХХ ст. метод Монтессорі став відомим у країнах 

Європи, зокрема й в Україні. Принагідно зазна-

чимо, що високу оцінку системі надала видатний 

український педагог Софія Русова, назвавши її 

«справді науковою, такою, що заслуговує на цілко-

виту довіру». Утім, на початку 30-х рр. Монтессорі-

система відійшла на другий план. 

Серед великої кількості наукових праць, прис-

вячених дослідженню педагогічної системи Марії 

Монтессорі в освіті України особливої актуально-

сті набувають роботи А. Андрушко, В. Горюнова, 

З. Борисової, Н. Прибильської, Б. Жебровського, Т. 

Мостової та інших. Вчені І. Дичківська та Т. Поні-

манська особливості використання системи Марії 

Монтесорі в українських закладах дошкільної 

освіти висвітлили в книзі «М. Монтессорі: теорія і 

технологія». Дослідниця Д. Сорокова розкрила сут-

ність педагогічних ідей Марії Монтессорі у посіб-

нику «Математика за методом Марії Монтессорі в 

дитячому садку та школі». 

Активні дослідження Монтессорі-педагогіки 

були відновлені в Україні у 90-х рр. ХХ ст. через 

впровадження її моделі. Так, на початковому етапі 

практика випереджала теоретико-методичне осми-

слення системи. В 1992 р. у Києві за підтримки 

держадміністрації було відкрито «Школу Мон-

тессорі від 3 до 7» - експериментальний центр впро-

вадження її системи. Також під час реалізації прое-

кту «Відродження гуманістичної педагогіки Марії 

Монтессорі в Україні» у 1992–2000 рр. функціону-

вала пілотна школа-лабораторія [5, с. 35]. За його 

результатами оптимістично ствердили «сформова-

ність основних рис української моделі Монтессорі-

школи», яка органічно поєднала інтернаціональні 

риси Монтессорі-педагогіки та особливості націо-

нальної етнокультури [6, с. 8]. У цей час з’явля-

ються дошкільні навчальні заклади та приватні 

школи, які працюють на її засадах. 

У такому плані презентована рефлексія Б. Же-

бровського, який наголошує на важливому значенні 

Монтессорі-педагогіки у визначенні шляхів від-

ходу від авторитарних методів навчання і вихо-

вання,її міждисциплінарному характері, органіч-

ному поєднанні теорії та практики, засадах дитино-

центризму й індивідуалізації освітнього процесу [3, 

с. 5]. 

Інший значимий вектор вітчизняного мон-

тессорізнавства відображають узагальнюючі праці 

з історії зарубіжної освіти, які визначають роль і мі-

сце Монтессорі-системи в розвитку світової педа-

гогіки першої третини ХХ ст. , адже вона розгляда-

ється як складова педагогіки педоцентризму, педа-

гогіки вільного виховання. Таким чином, творчість 

М. Монтессорі представлена в різних ракурсах, зо-

крема подається в спільному контексті з Е. Кей і Г. 

Шарельманом, О. Декролі, С. Френе, Р. Штайнером 

та ін. 

З огляду на це сучасне вітчизняне монтессорі-

знавство представлене статейними публікаціями та 

навчально-дидактичними розробками й дисерта-

ційними, монографічними студіями. Передусім, пи-

тання дошкільного виховання за методикою М. Мо-

нтессорі розкривали у своїх працях Е. Литвяк, Е. 

Хилтунен, Т. Мостова, В. Горюнова, Т. Михальчук, 

О. Городня, А. Ільченко. Окремі аспекти проблеми 

втілення даної методики в практику дошкільного 
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виховання висвітлено у роботах таких науковців як 

З. Борисова, Е. Смирнова, Ж. Грядьовкіна та інших. 

Підкреслимо, що за змістовно-тематичною 

спрямованістю їх можна розділити так: 1) узагаль-

нюючі, які пропонують повну характеристику Мо-

нтессорі-педагогіки; 2) профільні (галузеві), що ро-

зкривають її окремі складові; 3) порівняльно-педа-

гогічні, де вона висвітлюється у контексті 

історичного розвитку деяких освітніх систем через 

зіставлення з іншими авторськими школами і пер-

соналіями. 

Для нашого дослідження інтерес представляє 

аналіз теорії індивідуального виховання М. Мон-

тессорі вченою І. Дичківською що передбачає хара-

ктеристику вікової періодизації та інших складових 

(воля, увага, уява, емоції, інтелект) формування ди-

тини. Відтак, з’ясовуються передумови, можливо-

сті та перший досвід її реалізації у шкільній прак-

тиці України [2]. Такий «точковий» аналіз деяких 

положень Монтессорі-педагогіки уважаємо актуа-

льним, що потребує поглибленого осмислення.Не 

менш серйозна увага приділяється дослідниками 

питанню реконструкції моделі дидактично-вихов-

ного простору Монтессорі-педагогіки, описана А. 

Ільченко та В. Бондарем, що трактується як педаго-

гічний прийом та засіб корекційної роботи. 

Характерною рисою педагогічної концепції М. 

Монтессорі є синкретність – усі її філософсько-те-

оретичні та дидактико-методичні складові взаємо-

пов’язані, узалежнені, доповнюють один одного. 

Лише така цілісність забезпечує унікальність, ефе-

ктивність, адаптативність Монтессорі-системи, що 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях, зоріє-

нтована на гуманізацію й індивідуалізацію освіт-

нього процесу, віру у безмірний природний потен-

ціал дитини. Зважаючи на ці обставини її теорети-

чна спадщина стала предметом усвідомлення у 

ракурсах різних освітніх рівнів та напрямів теорії і 

практики навчання й виховання. 

Проаналізувавши базові положення більшості 

сучасних педагогічних технологій, слід констату-

вати, що концептуальною засадою кожної техноло-

гії є формування творчої особистості на основі ви-

явлення здібностей у ранній віковий період. 

Підкреслимо, що проблемою використання да-

ної методики в нашій державі займається Борис 

Жебровський, який є керівником проекту «Відро-

дження гуманістичної педагогіки Марії Монтессорі 

в Україні» [4, с. 43]. На новому етапі розвитку укра-

їнського суспільства педагоги дедалі частіше по-

чали вивчати унікальну педагогічну систему Марії 

Монтессорі, яка ґрунтується на засадах дитиноцен-

тризму, індивідуального навчання, свободи й само-

стійності малюків. Звідси випливає, що ці прин-

ципи були визначені як пріоритетні для оновлення 

системи освіти [7, с.6]. Філософією для кожного пе-

дагога повинен бути один із найважливіших прин-

ципів педагогіки Монтессорі – «допоможи мені 

зробити це самому»[1, с. 232]. 

Робота планується відповідно до освітньої 

програми М. Монтессорі та чинної державної про-

грами «Дитина» на основі порівняння інваріантної 

й варіативної складових. До речі, розбіжностей не 

так уже й багато. Стосуються вони, зокрема, орга-

нізації ігрової діяльності. На переконання М. Мон-

тессорі гра для дитини – не просто забава, під час 

гри формується психіка дитини, її світогляд, інте-

лект, досвіду, компетенції та здатності. Варто від-

мітити важливість створення з цією метою ігрового 

майданчика з матеріалами для самостійної худож-

ньої діяльності та приміщення для фізичного розва-

нтаження , що сприяє ефективній організації віль-

ного освітнього простору для малюків. 

Методика Монтессорі є системою особистісно 

орієнтованого підходу до навчання і виховання. У 

цьому контексті доречним є твердження, що кожна 

дитина, з її можливостями, потребами, системою 

стосунків проходить свій індивідуальний шлях ро-

звитку. [1, с. 232]. 

На наш погляд, три провідні положення харак-

теризують сутність педагогічної теорії М. Мон-

тессорі: виховання повинно бути вільним; вихо-

вання повинно бути індивідуальним; виховання по-

винно спиратися на дані спостережень за дитиною 

[1, с.232]. 

Педагогіка М. Монтессорі має оригінальну і 

добре відпрацьовану технологію. Допомога само-

розвитку дитини дошкільного віку здійснюється 

через диференційовану систему матеріалів, що на-

лежать до таких навчальних розділів: матеріали для 

вправ у повсякденному житті та формування нави-

чок соціальної поведінки; матеріали для вправ на 

розвиток сенсорики; матеріали для вправ на розви-

ток мовлення, навичок письма, читання, математи-

чних уявлень; матеріали для вправ із розділу «Кос-

мічне виховання» [1, с. 232]. 

Така різноманітність матеріалів породжує не-

обхідність визначення чіткої послідовності їх пре-

зентації. Центральне місце у педагогічний техноло-

гії М. Монтессорі належить дидактичному матері-

алу, який є важливим засобом становлення 

фізичних і психічних функцій дитини, розвитку її 

творчості, уваги, волі, навчання елементарної мате-

матики. [1, с. 232]. 

Дидактичний матеріал є зовнішнім стимулом, 

що привертає увагу дітей, ініціює процес їхнього 

зосередження, завдяки чому педагог має можли-

вість надати дитині свободу, необхідну для її роз-

витку. Монтессорі-матеріали засновані на концеп-

ції активної особистості, яка розмірковує і спілку-

ється, розвивається у процесі вільної діяльності[1, 

с. 233]. 

Досвід показує, що реалізація педагогічних 

ідей Марії Монтессорі в освітньому процесі закла-

дів дошкільної освіти передбачає дотримання ни-

зки дидактичних умов, насамперед, вибору раціо-

нальної системи методів і прийомів активного нав-

чання, використання нових інформаційних 

технологій у поєднанні з традиційними засобами. 

[9]. 

Сутність педагогічних поглядів даної системи 

полягає у визнанні дитини цілісною особистістю і 

активною істотою, якій притаманні внутрішня мо-

тивація до саморозвитку та спеціальні творчі і чут-

тєві властивості, які допомагають їй здійснювати 
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самостійний вибір всього необхідного з навколиш-

нього середовища для власного зростання і розви-

тку. Цінність даної системи виховання полягає у 

тому, що дидактичний матеріал у ній – не мета, а 

засіб. 

Так, система сенсорного виховання М. Мон-

тессорі істотно відрізняється від традиційної педа-

гогіки. По-перше, це стосується відношення до ди-

тини як до унікальної, неповторної особистості, з 

визначеним планом розвитку, способами і термі-

нами освоєння навколишнього світу. Марія Мон-

тессорі стверджує, що доступ до інтелекту дитини 

веде не через абстракцію, а через її органи чуття. 

Наступною важливою складовою системи педаго-

гіки Монтессорі є спеціально сформоване розвива-

льне середовище, що стимулює пізнавальну актив-

ність, ініціативність та самостійність дітей. 

Третьою складовою системи Монтессорі є осо-

бистість педагога, який спрямовує розвиток ди-

тини. М.Монтессорі окреслює роль педагога так: 

«Педагог вимагає від вихованця робити не щось ви-

значене, навпаки – не заважати процесу саморозви-

тку дитини». Залучення до процесу реалізації педа-

гогічних ідей Марії Монтессорі сімей вихованців 

сприяло зацікавленості батьків та інших дорослих у 

формуванні сенсорно-пізнавальної компетенції та 

розвитку логічного мислення дитини. З цього виті-

кає і все розуміння виховання, що лежить в основі 

педагогіки М.Монтессорі, і яке вона розуміє як "до-

помогу в саморозвитку дитини від моменту її наро-

дження". 

Отже, спадщина італійської вченої являє со-

бою педагогічну систему, яка включає теорію і тех-

нологію організації педагогічного процесу вільного 

виховання особистості дитини в контексті навчання 

дітей із різними освітніми потребами. 

В основу запропонованої М. Монтессорі тех-

нології саморозвитку закладено сенсорну культуру 

– культуру сприйняття зовнішнього світу. Як пока-

зує проведене дослідження для цього необхідно за-

безпечити вибір раціональної системи методів і 

прийомів активного навчання, використання нових 

інформаційних технологій у поєднанні з традицій-

ними засобами, створення спеціального середо-

вища та підготовлений вчитель, який поважає осо-

бистість дитини. 

Таким чином, подальших досліджень потребує 

вивчення досвіду роботи закладів дошкільної 

освіти України, що втілюють технологію М. Мон-

тессорі. 
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Анотація 

У стaтті розкрито особливості тестування для контролю й оцінювання отриманих знань в умовах ім-

плементації SMART-технологій у сучасний процес іншомовної підготовки. Охарактеризовано основні мо-

жливості інтерактивних технологій і систем дистанційного навчання. Виокремлено специфіку застосу-

вання тестування, а також особливості використання тестів різних видів для контролю якості знань та ро-

звитку іншомовних компетентностей. Представлено основні переваги тестування у контексті 

впровадження інтерактивних технологій на відміну від традиційного аудиторного тестування. 

Abstract 

The scientific paper highlights the peculiarities of testing application to assess the acquired knowledge via 

SMART – technology implemented in the modern foreign languages teaching. Fundamental opportunities of the 

interactive technology have been defined as well as specific ways to use tests both for forming foreign language 

competences and testing purposes. Main advantages of the testing through interactive technology contrary to con-

ventional classroom testing have been introduced. 

Ключові словa: інтерактивні технології, можливості SMART-технологій, система дистанційного на-

вчання, тестування в умовах імплементації SMART-технологій, тестове завдання, переваги комп’ютерного 

тестування. 

Keywords: interactive technology, SMART – technology opportunities, distant testing system, testing via 

SMART – technology implementation, test item, advantages of the computer testing. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

У сучасних умовах швидкого розвитку технологій 

та входження України в єдиний європейський осві-

тній простір особливої актуальності набуває пи-

тання підготовки сучасних висококваліфікованих 

та конкурентоспроможних фахівців. Іноземна мова, 

при цьому, виступає невід’ємним аспектом їхньої 

професійної підготовки. 

Водночас, постійні глобальні зміни та інтенси-

вний розвиток інформаційних технологій, що при-

таманні сучасному світові, обумовлюють активне 

впровадження інтерактивного навчання (SMART-

навчання) у процес іншомовної підготовки. 

Останнє передбачає застосовування в освітньому 

процесі веб-технологій, інтерактивних електрон-

них курсів, блогів, подкастів, чатів, вебінарів, фо-

румів, віртуальних класів, лабораторій тощо. 

Така сучасна тенденція підвищує вимоги до 

іноземної мови як навчальної дисципліни, що зумо-

влює необхідність активізації іншомовної підгото-

вки за рахунок застосування належних методів на-

вчання, які наближають освітній процес до вимог 

сучасності і створюють квазі-реальні ситуації май-

бутньої професійної діяльності. Зазначене має реа-

лізуватись, насамперед, шляхом поєднання сучас-

них підходів до викладання іноземних мов, інтера-

ктивних методів та інноваційних форм навчання. 

Це дасть змогу генерувати нові знання та форму-

вати особистість SMART-фахівця, котрий доско-

нало володіє інформаційно-комп’ютерними техно-

логіями для пошуку інформації та безперервної 

професійної комунікації й самоосвіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій під-

тверджує, що імплементації інтерактивних методів 

у процес підготовки сучасних фахівців присвячено 

значну кількість наукових розробок. У них започа-

тковано вирішення окресленої проблематики, зок-

рема: обґрунтовано необхідність використання еле-

ктронних засобів навчання в іншомовній підготовці 

(О. Бігич та М. Волошинова [6] та ін.); виокремлено 

умови застосування мультимедійних засобів нав-

чання (В. Тихомиров [19], О. Лактоінов [13] та ін.); 

розкрито проблеми застосування інформаційних та 

інтерактивних технологій у навчальному процесі 

(Т. Коваль [9; 10], О. Пометун [16]). 
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Крім того, в працях В. Бикова [4; 5], Р. Маєра 

[23] та ін. розглянуті окремі питання онлайн-освіти, 

оцінки якості Інтернет-навчання. Також у роботах 

С. Романюк [17], В. Кухаренка [12], О.Чорної [22] 

та ін. визначенні проблемні аспекти та напрями ор-

ганізації дистанційного навчання. 

Численні наукові дослідження і публікації під-

тверджують нагальність питання щодо необхідно-

сті ґрунтовного та всебічного дослідження окресле-

ної проблематики і водночас засвідчують, що пи-

тання оцінки знань в умовах використання 

сучасних навчальних он-лайн платформ не отри-

мали належної розробки. 

Мета публікації полягає у тому, щоб окрес-

лити особливості проведення дистанційного тесту-

вання у контексті впровадження SMART-

технологій в сучасну іншомовної підготовку. Від-

повідно, основними завданнями є: 

 охарактеризувати зміст поняття SMART-

технологій та перспективи їх застосування у сучас-

ному освітньому процесі; 

 визначити можливості дистанційних форм 

навчання в аспекті удосконалення процесу іншомо-

вної підготовки; 

 розкрити особливості застосування диста-

нційного тестування у контексті імплементації 

SMART-технологій. 

Виклад основного матеріалу. Сучасним осві-

тнім системам розвинених країн притаманні значні 

структурні зміни, що пов’язані із комп’ютериза-

цією та інтенсивним застосуванням сучасних інте-

рактивних освітніх засобів, а також використанням 

дистанційного навчання в освітньому процесі на 

основі традиційних форм та методів навчання [20]. 

Одним із пріоритетів освіти і в нашій країні стало 

впровадження SMART-технологій. 

Відтак, термін SMART-технології розшифро-

вуємо як: S – Самокерований; M – Мотивований; A 

– Адаптивний; R – Ресурсозбагачений; T – Техно-

логічний [18] та визначаємо як: технічне та програ-

мне забезпечення, що ґрунтується на перевагах гло-

бального інформаційного суспільства для здійс-

нення спільної освітньої діяльності в мережі 

Інтернет і наданні освітніх послуг нової якості [15].  

Їх імплементація реалізується в умовах сучас-

ного інформаційно-освітнього середовища, що 

представляє собою цілеспрямовано побудовану 

інноваційну педагогічну систему, створену на ос-

нові сучасних педагогічних, інформаційно-комуні-

каційних та дистанційних технологій, методів й ін-

теграції комп’ютерно орієнтованих засобів з інфор-

маційно-ресурсним забезпеченням, призначену для 

адаптації сучасного освітнього та виховного проце-

сів до умов інформаційного суспільства [8]. 

Тобто зазначені технології покликані насампе-

ред економити час та ресурси для досягнення цілей 

навчання як здобувачів вищої освіти так і науково-

педагогічних працівників, а у надзвичайних ситуа-

ціях забезпечувати доступ до освітніх ресурсів 

шляхом використання сучасних інформаційних те-

хнологій та телекомунікаційних мереж і створення 

умов для реалізації громадянами своїх прав на 

освіту.  

Застосування інтерактивних освітніх методів 

на сучасному етапі передбачає впровадження в на-

вчальних цілях смартфонів, планшетів, інтерактив-

них дощок (смартбордів), різноманітних пристроїв 

із доступом до мережі Інтернет, комп’ютерних нав-

чальних та інформаційно-довідкових програм, різ-

номанітних прикладних та інструментальних засо-

бів і додатків, що сприяють організації взаємодії 

суб’єктів навчального процесу [3]. При цьому, го-

ловною метою є створення інтегрованого інтелек-

туального віртуального середовища для навчання з 

освітнім контентом, що розробляється і вдоскона-

люється всіма учасниками навчального процесу. 

У контексті інноваційного розвитку сучасної 

освіти на основі інформаційно-комунікаційних тех-

нологій освітній процес має значні перспективи, 

обумовлені унікальними дидактичними можливос-

тями інтерактивних технологій, серед яких [7; 15]: 

 презентація інформації у різній формі 

(текст, графіка, аудіо, відео і анімація);  

 контроль тимчасових параметрів заняття 

для кожного здобувача освіти;  

 викладання великого обсягу інформації по 

частинах, що сприяє легшому та більш ефектив-

ному засвоєнню знань на відміну від матеріалу з пі-

дручників і статей;  

 активізація процесів сприйняття, мис-

лення, уяви і пам’яті;  

 мобілізація уваги здобувача освіти;  

 значне зниження витрати часу викладача 

на контроль нормативних знань;  

 точність та об’єктивність в оцінці знань;  

 відтворення і коментування інформації;  

 долучення до світового інформаційного 

співтовариства. 

Застосування SMART-технологій у процесі ви-

вчення іноземних мов дає здобувачам освіти змогу 

брати участь в он-лайн-конференціях, обмінюва-

тися досвідом, мати доступ до сучасних автентич-

них навчально-методичних матеріалів, здійсню-

вати перехід від книжкового контенту до актив-

ного, що сприяє адаптації молоді до умов 

динамічного середовища [15]. 

Серед інноваційних технологій, які на сьогодні 

активно впроваджуються у навчальний процес за-

кладів вищої освіти, де здобувачі можуть отримати 

доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та 

в будь-якому місці, на думку багатьох дослідників 

[11], є технології дистанційного навчання, викори-

стання яких зробить освітній процес більш приваб-

ливим, демократичним, комфортним і заохочува-

тиме здобувачів до самоосвіти та навчання не лише 

на етапі професійної підготовки, а й протягом пода-

льшої практичної діяльності. 

Однією із поширених на сьогодні систем дис-

танційного навчання є система MOODLE (Module 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навча-

льне середовище. Це віртуальне середовище воло-

діє широким спектром можливостей для підтримки 

освітнього процесу в дистанційній формі, серед 

яких [20; 21]: 
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 різноманітні способи оперативного по-

дання навчального матеріалу різного об’єму та ха-

рактеру (візуальної, звукової, текстової, графічної 

тощо); 

 збереження її на сервері ПК, редагування, 

опрацювання, друк; 

 інтерактивність, що проявляється у взаємо-

дії обох сторін освітнього процесу; 

 широкий доступ до інформаційного поля; 

 організація дистанційного спілкування у 

режимі реального часу через спільні телекомуніка-

ційні проекти (вебінари, онлайн-тренінги, онлайн-

майстеркласи, аудіо- та відеоконференції тощо);  

 залучення різноманітних засобів навчання 

(електронна пошта, мейл-сервери, електронні до-

шки оголошень, електронні бібліотеки, голосова 

пошта, електронні підручники, чати, відеозаписи 

лекцій тощо); 

 наявність різноманітних засобів оператив-

ного контролю й оцінювання отриманих знань. 

Виходячи із власного практичного досвіду, ви-

окремлюємо одну із форм контролю, яка відповідає 

специфіці дистанційного навчання у контексті 

впровадження SMART-технологій, й успішно заре-

комендувала себе для проведення підсумкового те-

стування та мовної сертифікації – комп’ютерна 

програма Ari Quize (компонент Joomlа) для скла-

дання тестів у он-лайн режимі. Програма дозволяє 

укладати варіативні тести для оцінки рівня знань з 

іноземної мови (сформованості іншомовної комуні-

кативної компетентності), які поєднують завдання 

на перевірку лінгвістичної, мовленнєвої та лінгво-

країнознавчої компетентностей. Такі тести дають 

змогу виявити рівень навчальних досягнень здобу-

вачів освіти, сукупність їх знань, умінь і навичок 

відповідно до вимог освітньо-професійних про-

грам; оцінити успішність оволодіння конкретними 

знаннями з метою визначення ефективності про-

грам та методів навчання; діагностувати результат 

засвоєння навчальних дисциплін; прогнозувати 

ефективність подальшого навчання здобувачів 

освіти [14].  

Застосування тестування в умовах викорис-

тання систем дистанційного навчання у процесі ін-

шомовної підготовки має певну специфіку, зокрема 

[1; 10]: 

 при використанні дистанційних форм нав-

чання викладач може віддалено контролювати осві-

тній процес здобувачів як індивідуально кожного, 

так і колективно; 

 час тестування і необхідний мінімальний 

пороговий бал строго регламентується викладачем 

в системі; 

 системи дистанційного навчання економ-

лять час перевірки робіт викладачем; 

 режим оцінювання в таких системах авто-

матизований, а викладач лише фіксує результат те-

стування кожного окремого здобувача освіти.  

Крім того, використання тестування в аспекті 

впровадження в освітній процес інтерактивних тех-

нологій обумовлюється широким спектром різно-

видів сучасних тестів. Зокрема, у системах дистан-

ційного навчання іноземних мов тестування може 

пропонуватися з метою: поповнення словникового 

запасу, розвитку навичок читання, аудіювання та 

письма іноземною мовою [1]. 

З метою поповнення словникового запасу до-

цільно використовувати тестові завдання на відпо-

відність. Вони передбачають: зіставлення слова або 

фрази із картинками чи слова або фрази із їхніми 

дефініціями іноземною мовою; зіставлення двох 

тверджень, друге з яких – є ключем до розуміння 

будь-якої лексичної одиниці у першому. Такі тести 

не виконують функцію контролю навчальних дося-

гнень, а проводяться лише у навчальному режимі. 

Відтак здобувачі освіти мають змогу виконувати їх 

необмежену кількість разів і враховувати крайній 

результат як кінцевий з метою його подальшого по-

кращення, а також можуть перевіряти правильність 

своїх відповідей після виконання кожного тесто-

вого завдання. 

У тестах, призначених для розвитку навичок 

читання, можна застосовувати завдання на відпові-

дність і множинний вибір. При цьому, для зручно-

сті, у самому завданні може розміщуватись не текст 

(якщо, наприклад, він має великий обсяг), а лише 

покликання на нього, при натисканні на яке, сам 

тест завантажується на комп’ютер. У таких завдан-

нях, як правило, обмежений час виконання, що 

сприяє розумінню значення нових слів із контексту 

і зменшує вірогідність зловживання словником при 

виконанні тесту. 

Для удосконалення навичок аудіювання най-

більш оптимальним є поєднання різноманітних фо-

рми завдань, зокрема: множинний вибір (один із де-

кількох або декілька із декількох), вкладені відпо-

віді, завдання на відповідність тощо. Для зручності 

у таких тестах аудіозапис або відеофрагмент і за-

вдання до них можна розміщувати на одній сторі-

нці. Також є можливість корегувати налаштування: 

обмежити час виконання тесту або ж, навпаки, не 

встановлювати ліміт часу. Останнє сприяє більш 

ґрунтовному відпрацюванню навичок аудіювання, 

оскільки необмежений час дає змогу здобувачам 

освіти слухати аудіозапис або дивитися відеофраг-

мент необмежену кількість разів. 

Розвиток навичок письма може здійснюватись 

також із використанням різніих форм тестових за-

вдань, серед яких: множинний вибір – для відпра-

цювання вживання артиклів або слів-зв’язок; за-

вдання на переміщення – для відпрацювання зв’яз-

ності і логічності побудови висловлювань. 

Окрім окреслених форм тестових завдань, з 

метою контролю якості знань у процесі дистанцій-

ного навчання існує можливість використання тес-

тових питань інших видів, що характеризують рі-

вень знань здобувачів освіти, а саме [2]: 

 на розрізнення (завдання із вибором відпо-

відей, що містять одночасно і завдання і відповідь, 

у яких необхідно визначити їх відповідність);  

 на запам’ятовування (завдання із введен-

ням відповіді у вигляді числа або словосполучення, 

що перевіряють уміння відтворювати певну інфор-

мацію із пам’яті);  
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 на розуміння (завдання із вибором відпові-

дей, питання на зіставлення, що потребують від 

здобувачів освіти уміння аналізувати, синтезувати 

наявну інформацію, встановлювати причинно-нас-

лідкові зв’язки);  

 на перевірку елементарних умінь і навичок 

(завдання із вибором або введенням відповіді, що 

тренують вміння застосовувати отримані знання 

для вирішення типових задач);  

 на перенесення (завдання із введенням від-

повіді, що вимагають творчої, евристичної діяльно-

сті для вирішення нетипових, творчих завдань). 

На противагу традиційному використанню те-

стів в аудиторії, тестування у контексті імплемен-

тації SMART-технологій має низку переваг. До 

них, насамперед, відноситься те, що:  

 тести в системі дистанційного навчання да-

ють змогу здійснити об’єктивне оцінювання вели-

кої кількості здобувачів освіти із мінімальними за-

тратами часу з боку викладача; 

 перевірка результатів тестування є автома-

тичною і виключає вплив людського фактора; 

 здобувачі освіти бачать оцінку своєї ро-

боти одразу ж після закінчення тесту; 

 комп’ютерні тести краще сприймаються на 

емоційному рівні, оскільки приклади з таких тестів 

у подальшому легко відтворюються; 

 можливість здійснення роботи над помил-

ками у тестах (з цією метою тест виконується в на-

вчальному режимі з необмеженою кількістю спроб, 

а критерії оцінки підвищуються; тест може викону-

ватись по декілька разів, допоки не буде отримано 

максимальний результат). 

Тобто, використання інтерактивних техноло-

гій, зокрема систем дистанційного навчання, у про-

цесі тестування полегшує контроль навчальних до-

сягнень здобувачів освіти завдяки можливості відс-

тежувати процес та якість виконання завдань 

кожним здобувачем освіти окремо і, відповідно, 

стимулює здобувачів освіти до більш ефективного 

навчання. При цьому, затрати навчального часу 

значно знижуються за рахунок автоматичної пере-

вірки результатів та можливості на основі аналізу 

отриманих результатів детально розібрати лише за-

вдання, що викликали труднощі, не витрачаючи час 

на обговорення успішно виконаних завдань. 

Загалом застосування електронних освітніх ре-

сурсів на заняттях з іноземної мови сприяє розвитку 

здатності аналізувати інформаційні ресурси та за-

стосовувати їхні можливості для розв’язання про-

фесійних завдань, уміння проявляти креативність, 

гнучкість, критичність мислення в ситуаціях по-

шуку та перетворення необхідних даних. 

До того ж, упровадження інтерактивних техно-

логій значно сприяє створенню освітнього мовного 

середовища, у якому здійснюється реалізація нав-

чання та успішне засвоєння матеріалу іноземною 

мовою, а також дає змогу здобувачам освіти не 

лише бути пасивними учасниками навчального 

процесу, а й отримувати й генерувати нові знання, 

розвивати пізнавальну активність, підвищувати ін-

терес до вивчення іноземних мов.  

Перспективним, на нашу думку, видається 

укладання сучасних електронних посібників та ди-

дактичних матеріалів, а також розроблення 

комп’ютерних тестових комплексів, які б сприяли 

оптимізації навчального процесу та підвищенню 

якості контролю знань у процесі іншомовної підго-

товки. 

Висновки. Виклaдений у стaтті мaтеріaл підт-

верджує, що одним із пріоритетів сучасної освіт-

ньої системи в України є впровадження у освітній 

процес інтерактивних технологій з метою ство-

рення інтегрованого інтелектуального віртуального 

середовища для навчання із сучасним, актуальним 

та цікавим освітнім контентом. Перспективи засто-

сування SMART-технологій визначаються широ-

ким колом дидактичних можливостей останніх та 

доступом до дистанційного навчання, що дають 

змогу використовувати автентичні навчально-мето-

дичні матеріали, сучасні засоби навчання та актуа-

льні телекомунікаційні проекти, а також різномані-

тні засоби оперативного контролю й оцінювання 

отриманих знань.  

Тестування у контексті впровадження 

SMART-технологій має низку переваг на відміну 

від традиційного використання тестів в аудиторії, а 

його ефективність обумовлюється певною специфі-

кою та різновидами сучасних тестів, що пропону-

ються для контролю якості знань здобувачів освіти 

у процесі іншомовної підготовки. 
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Анотація 

Стаття ознайомлює майбутніх суднових механіків з науковими поглядами фахівців щодо питань тео-

рії і практики формування та розвитку позитивного іміджу суб’єктів освітнього процесу. Особливу увагу 

приділено формуванню професійного іміджу майбутнього фахівця морського напряму, визначено струк-

турні компоненти формування професійного іміджу майбутніх судномеханіків.  

Abstract 

The article introduces future ship mechanics to the scientific views of specialists on the theory and practice 

of forming and developing a positive image of the subjects of the educational process. Particular attention was 

paid to the formation of the professional image of the future marine specialist, the structural components of the 

formation of the professional image of future ship mechanics were determined. 

Ключові слова: імідж, педагогіка, професійна освіта, структурні компоненти, судномеханіки 

Keywords: image, pedagogy, vocational education, structural components, ship mechanics 

 

У процесі динамічних соціально-економічних 

змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства, пріоритетним напрямом 

професійної освіти є підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців, здатних оперувати власними 

знаннями, активно діяти, оперативно приймати рі-

шення, змінюватися та навчатися відповідно до но-

вих потреб ринку праці. На це зосереджено увагу в 

Законі України «Про освіту», Національній докт-

рині розвитку освіти в Україні в ХХІ ст., Націона-

льній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 роки. 

На початку ХХ століття процес формування 

іміджу розглядався виключно в категоріальному 

руслі психології та соціології (З. Фрейд, К. Юнг, Г. 

Лебон, Дж. Б. Уотсон, Б. Е. Торндайк, Е. Толмен, Т. 

Халл, Б. Ф. Скіннер, Дж. Роттер, А. Бандура, Г. 

Тард, Дж. Г. Мід, Т. Парсонс, Е. Фром, М. Вебер, А. 

Маслоу, К. Роджерс, та ін.). 

Аналіз новітніх психологічних досліджень (О. 

Володарська, А. Калюжний, О.Ковальова, Т. Марє-

єва, О. Панасюк О. Перелигіна, О. Петрова, Г. По-

чепцов, О. Скуднова, І. Шишова та ін.) засвідчив, 

що сьогодні проблема іміджу достатньо активно 

розробляється щодо різних видів людської діяльно-

сті. На сьогодні розроблено широкий арсенал тех-

нологій, спрямованих на підтримку та створення 

іміджу різних фахівців. 

Формування професійного іміджу фахівця 

вивчали Ф. Генов, Н. Гузій, І. Ісаченко, І. Коваль-

ова, О. Ковальова. 

Водночас варто зазначити, що проблема фор-

мування професійного іміджу майбутніх фахівців 

морського транспорту, а особливо суднових меха-

ніків перебуває лише в стадії розробки, і наукових 

досліджень, присвячених її вирішенню, практично 

не існує. 

Формування індивідуального іміджу могло 

піти за двома напрямками. Перше, більш тривалий 

у часі, передбачало формування індивідуального 

іміджу як природного, суб'єктивного процесу «роз-

витку, зростання, самовдосконалення, де імідж є 

вторинним продуктом, відбиттям сутності людини, 

символом ситуації, індивідуальності». Друге - роз-

глядало розуміння іміджу як об'єктивізацію «цілі, 
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ідеї, вигадки, бажаного враження (тут імідж є еле-

ментом індивідуально-видовищного ряду), де імідж 

є первинним, само оцінним продуктом і нерідко за-

бігає вперед розвитку» [4]. 

Імідж – загальний компенсуючий механізм 

особистості, орієнтований на діяльність. Являє со-

бою морфему психологічної активності. Він міс-

тить цілеспрямований образ, покликаний здійснити 

певний емоційно–психологічний вплив на людину 

[2]. 

Імідж є прийомом психологічного впливу на 

особистість, способом саморегулювання та самона-

віювання, найважливішим елементом передстарто-

вої підготовки, необхідним атрибутом різних дося-

гнень. В ньому відображена сукупність як реальних 

так і очікуваних якостей. 

Успішність іміджевого впливу обумовлена 

спектром особистісних і образних трансформацій. 

Умови для такого перевтілення забезпечуються 

емоційністю, творчим станом та інсайтовими імі-

джевими ідеями. 

Вивчення нормативних документів з професій-

ної підготовки курсантів морських закладів освіти, 

плавальної практики, дозволили визначити струк-

турні компоненти формування професійного імі-

джу майбутніх судномеханіків. До них було відне-

сено: мотиваційно-цільовий, змістовий, рефлексив-

ний та комунікативний компоненти (див. табл.1). 

 
Табл. 1.Структурні компоненти професійного іміджу майбутніх судномеханіків 

 

Перший комплекс мотивації розглядається як 

мотиваційно-цільовий компонент. Роль мотиву мо-

жуть виконувати певні інтереси, ідеали, переко-

нання, цінності, соціальні установки, які відобража-

ють різноманіття потреб людини. Відповідно моти-

ваційну сферу особистості утворює сукупність 

стійких мотивів, яка має певну ієрархію та визначає 

спрямованість особистості.  

На успіх у навчанні та професійного станов-

лення майбутніх моряків впливає низка чинників, 

серед яких чільне місце посідають мотиви (при-

чини, що спонукають до навчання), установка (пси-

хологічне налаштування, готовність до діяльності), 

пізнавальні потреби й інтереси, а також цілеспря-

мованість та інші вольові якості студента.  

Проблемою мотивації навчальної діяльності 

студентів займалися багато вчених, але на сьогод-

нішній день невирішеними залишаються актуальні 

питання, зокрема особливості мотивації освітньої 

діяльності студентів різних профілів, а саме морсь-

кого напрямy підготовки.  

  

 

 

наявність професійної компетенції, володіння су-

часними інформаційними технологіями 

Мотиваційно-ці-

льовий 

Критерії Показники 

3містовий 

Рефлексивний 

Комунікативний 

професійна вмотивованість задоволення матеріа-

льних потреб, мотив особистісного іміджу, налашто-

ваність на побудову взаємодії в колективі 

вміння оцінювати і аналізувати власну профе-

сійну діяльність (самодіагностика); здатність корегу-

вати власні недоліки; прагнення до професійного ро-

звитку; здатність до самоврядування, самовдоскона-

лення 

професійна компетентність, яка включає фахові 

знання з нормативно-правової документації; воло-

діння навиків спілкування, проява креативних здіб-

ностей; самовдосконалення та самооцінка у профе-

сійній діяльності

Рівні сформованості: низький, достатній, високий 
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Таблиця 1. 

Сутність мотивації майбутніх суднових механіків морського транспорту 

Професійна вмотивованість Задоволення матеріальних 

потреб 

Мотив особистісного імі-

джу 

 

В даному випадку професійну мотивацію кур-

сантів зведено до трьох основних комплексів: про-

фесійна вмотивованість, задоволення матеріальних 

потреб та мотив до особистісного іміджу (таблиця 

1).  

Тобто для засвоєння цих знань важливим фак-

тором виступає саме освітній процес, при котрім 

фахові навчальні дисципліни є координатором до 

професійної мотивації майбутніх фахівців. На при-

кладі курсантів першого курсу спеціальності «Уп-

равління судновими технічними системами та ком-

плексами» можна виділити три основні дисцип-

ліни, що формують інтерес до майбутньої фахової 

діяльності, таким чином до них можна віднести 

«Технологічну практику» (курсанти вчаться вико-

нанню слюсарних операцій та устрою та керуванню 

металорізального верстата, послідовності вико-

нання ремонтних робіт, зварювальних робіт), «Ан-

глійська мова» (ознайомлюються з судномеханіч-

ною термінологією) та «Морська інженерна прак-

тика» (вивчають первинні основи будови корпусу 

судна та морську термінологію суднобудівництва). 

Саме тому важливою проблемою є завдання 

формування професійних мотивів навчання через 

потреби в набуванні професійних знань, умінь і на-

вичок. Тоді навчання викликає позитивні пережи-

вання та дає бажання працювати [3].  

До другого комплексу мотивації віднесемо за-

доволення матеріальних потреб, адже потреби у 

свідомості людини перетворюються на інтерес або 

мотив, який і спонукає людину до певної цільової 

дії. На сьогоднішній день, професія моряка є добре 

оплачуваною, не дивлячись на те, що наша держава 

не має власного великого флоту, цим може похва-

литись 80 тисячами моряків, з яких половина – офі-

цери. 

Під третім комплексом мотивації ми підкрес-

люємо мотив особистісного іміджу. Ми дійшли до 

висновку, що характеристиками професійного імі-

джу є компетентність фахівця та його соціальні ха-

рактеристики.  

Отже, фактором формування і збереження по-

зитивної мотивації у курсантів є привабливість змі-

сту діяльності лідерів морської професії. Форму-

вання професійного іміджу майбутнього фахівця 

морського напряму - процес, що зачіпає всі аспекти 

його підготовки. Аналіз показав, що висот морсь-

кого професіоналізму досягають тільки особи висо-

копрофесійні, які володіють індивідуальним сти-

лем, технологіями своєї професії, прийняттям ре-

зультатів їх діяльності товариством.  
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Анотація 

У статті досліджено питання інтерактивних методів навчання. Розкрито особливості застосування інте-

рактивних методів у розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. Наведено приклади ін-

терактивних ігор для використання їх у навчально-мовленнєвій діяльності. 

Abstract 

The article deals with the issues of interactive teaching methods. The peculiarities of application of interactive 

methods in development of connected speech of the children of senior preschool age are revealed. Examples of 

interactive games are provided for using them in educational speech activity. 

Ключові слова: дошкільник, розвиток, зв’язне мовлення, інтерактивні методи. 
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На сучасному етапі розвитку дошкільної 

освіти, велике значення надається проблемі мов-

леннєвого розвитку дітей, зокрема, зв’язного мов-

лення. Це обумовлено, перш за все, його соціаль-

ною значимістю і роллю у формуванні особистості. 

Адже зв’язне мовлення є вищою формою мовлен-

нєвої діяльності, яка визначає рівень мовного і ро-

зумового розвитку дитини. 

Для розвитку зв’язного мовлення на етапі до-

шкільного дитинства потрібно створювати необхідні 

умови, використовуючи різні методи, прийоми, за-

соби. Швидкий розвиток технологій ставить перед 

освітою нові завдання, які необхідно вирішувати. 

Великий потік інформації впливає на особистість ди-

тини, тому для того, щоб зацікавити дошкільника, 

активізувати його мовленнєву діяльність, приско-

рити розвиток зв’язного мовлення застосовують ін-

терактивні методи. Вони забезпечують своєчасний 

та якісний розвиток, формують навички мовленнєвої 

взаємодії. 

Ряд вітчизняних та зарубіжних учених (Н. Гав-

риш, Д. Ельконін, А. Зрожевська, С. Ласунова, Г. Ле-

ушина, М. Лісіна, Г. Люблінська, Л. Щадріна) у своїх 

працях досліджували особливості розвитку мов-

лення дошкільників [1]. Аналіз науково-педагогічної 

літератури свідчить, що проблемам застосування ін-

терактивних методів навчання, визначенню їх сутно-

сті, ефективності, класифікації присвячені наукові 

дослідження Н. Коломієць, О. Коротаєва, А. Марга-

нець, Г. Мітіна, О. Пєхота, Л. Пироженко, О. Поме-

тун, Г. Самохіна, М. Скрипник, С. Стилік, Н. Суво-

рова, О. Ярошенко [5]. У своїх роботах О. Кононко 

розглядає причини недостатнього використання ін-

терактивних методів у роботі з дошкільниками. 

Мета статті: здійснити аналіз особливостей за-

стосування інтерактивних методів у розвитку зв’яз-

ного мовлення дітей старшого дошкільного віку. 

Розвиток мовлення дошкільників передбачає 

формування звукової та граматичної культури, зба-

гачення словника та удосконалення зв’язного мов-

лення. Зв’язне мовлення – це розгорнуте висловлю-

вання певного змісту, що здійснюється логічно, пос-

лідовно і точно, граматично правильно та образно 

[3]. Воно виконує низку важливих функцій, голов-

ною з яких є комунікативна, що реалізується у двох 

основних формах – діалозі та монолозі [2]. Кожна з 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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цих форм має свої специфічні особливості, які ви-

значають зміст і характер методики їх формування. 

Тільки у зв’язному мовленні, діалозі, монолозі, ро-

зповіданні і переказі можна чітко простежити всі 

основні аспекти, що характеризують нашу мову. 

Науковці виділяють такі критерії зв’язного усного 

висловлення: смислові зв’язки між частинами роз-

повіді, логічні та граматичні зв’язки між речен-

нями, зв’язок між частинами (членами) речень і за-

кінчення висловлення думки. 

Основу зв’язного мовлення становить інтелек-

туальна діяльність передачі або прийому сформова-

ної і сформульованої думки, спрямованої на задо-

волення комунікативно-пізнавальних потреб у ході 

спілкування.  

Основними завданнями розвитку зв’язного мо-

влення чинними програмами розвитку дітей дошкі-

льного віку визначено: збагачення словникового за-

пасу; розвиток уміння комунікативного мовлення; 

розвиток звукової культури мовлення. 

Для здійснення цих завдань використовують 

різні засоби. У сучасному суспільстві джерелом 

знань може виступати не тільки педагог, а й 

комп’ютер, телевізор, відео. Діти повинні вміти 

осмислювати отриману інформацію, трактувати її, 

застосовувати в конкретних умовах; водночас ду-

мати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. 

Саме цьому сприяють інтерактивні технології [4]. 
«Інтерактивний» (від англ. «inter» − взаємний і 

«act» – діяти) – здатний до взаємодії, діалогу. Інтера-
ктивне навчання дошкільників – це специфічна фо-
рма організації освітньої діяльності, метою якої є за-
безпечення комфортних умов для взаємодії, за яких 
кожна дитина відчуває свої успіхи і, виконуючи пе-
вну інтелектуальну роботу, досягає високої продук-
тивності. Інтерактивні методи навчання забезпечу-
ють таке навчання, яке дає можливість дітям на за-
нятті в парах, мікрогрупах або малих групах 
опрацьовувати навчальний матеріал, розмовляючи, 
дискутуючи та обговорюючи різні точки зору. Отже, 
інтерактивні методи – це способи цілеспрямованої 
міжсуб’єктної взаємодії, що забезпечують оптима-
льні умови розвитку дітей [4]. Використання таких 
методів у старшій групі під час занять з розвитку мо-
влення стимулюють пізнавальну активність дітей, 
сприяють розвитку зв’язного мовлення, яке відбува-
ється під час обговорення різних ситуації, дискуту-
вання, висловлення власної думки. Основним елеме-
нтом такого заняття є діалог або полілог, що активі-
зує розумову та мовленнєву діяльність старших 
дошкільників.  

У роботі з дітьми старшої групи активно вико-
ристовуються такі різновиди інтерактивних методів: 
«Мікрофон», «Снігова куля», «Асоціативна квітка», 
«Дебати», «Удвох», «Ланцюжок», «За і проти», «А 
що було б, коли б?» тощо [4]. Найчастіше вони поєд-
нуються із грою. Наприклад, суть методу «Мікро-
фон» полягає в обговоренні певної проблеми у групі. 
Діти старшого дошкільного віку мають можливість, 
відповідаючи на запитання, висловити свою думку. 
Дошкільники разом із вихователем утворюють коло, 
і передаючи іграшковий мікрофон, висловлюють 
свої роздуми на запропоновану тему або поставлену 

проблему. Саме цей метод учить дітей говорити 
лише тоді, коли отримуєш мікрофон, стисло, зрозу-
міло, швидко формувати думки та висловлювати їх, 
що сприяє удосконаленню зв’язного мовлення. Така 
робота у групі дає можливість набути необхідних на-
вичок спілкування та співробітництва. Наступним 
методом, який часто використовують вихователі – 
«Снігова куля». Діти об’єднуються у малі групи, об-
говорюють запропоноване проблемне питання або 
ситуацію, при цьому домовляються між собою про 
чітку послідовність висловів або дій кожного учас-
ника. Це сприяє активізації мовленнєвої діяльності, 
удосконаленню зв’язного мовлення, розвиває вміння 
не тільки уважно слухати товариша, а й слідкувати 
за ходом думок, учить домовлятись між собою, роз-
мірковувати «у голос». Ще одним актуальним інте-
рактивним методом є «За і проти». Вихователь про-
понує дітям розв’язати проблему із двох сторін. На-
приклад, розповісти, чому подобається відпочивати 
на природі (аргумент – «за») і чому не подобається 
(аргумент» − «проти»). Це забезпечує активну розу-
мову діяльність, вміння знаходити аргументи, чітко, 
логічно, послідовно формулювати думки та вислов-
лювати їх. 

Таким чином, інтерактивні методи у роботі з 
дітьми старшого дошкільного віку сприяють удоско-
наленню зв’язного мовлення, активізації розумової 
діяльності, розвитку таких важливих якостей особи-
стості, як комунікабельність, доброзичливість, ініці-
ативність, відповідальність. За допомогою розвине-
ного зв’язного мовлення дитина навчається чітко та 
ясно мислити, ініціює власні ідеї, не боїться вислов-
лювати свої думки, легко встановлює контакт із ото-
чуючими, підтримує розмову та може продовжити її 
відповідно до ситуації. Важливим є також те, що ін-
терактивні методи поєднуються із грою. Гра – про-
відний вид діяльності дітей дошкільного віку, тому 
таке об’єднання активізує дітей, зацікавлює, підви-
щує пізнавальну активність, а це, в свою чергу, за-
безпечує удосконалення зв’язного мовлення та за-
своєння навчального матеріалу у невимушеній атмо-
сфері. Подальше своє дослідження спрямуємо на 
розробку комплексу інтерактивних ігор, спрямова-
них на розвиток зв’язного мовлення дітей старшого 
дошкільного віку. 
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Анотація 

В останні десятиліття комунікативність cтає пріоритетним принципом під час вивчення іноземних 

мов. У цій статті ставимо собі за мету дати відповідь на питання: що таке комунікативність, основні аспе-

кти розвитку і реалізації цієї методики в процесі викладання української мови як іноземної.  

Наукова новизна розвідки полягає в тому, що досі на належному рівні не розглянута специфіка за-

стосування комунікативного методу при професійно орієнтованому викладанні української мови як інозе-

мної.  

У дослідженні застосовуємо такі методи: описовий; синтезу і узагальнення педагогічного досвіду, а 

також метод теоретичного аналізу.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Завдяки практичності, універсальності, продукти-

вності, комунікативний підхід в методиці викладання іноземних мов займає лідируючі позиції в порівнянні 

з традиційними методами (наприклад, граматико-перекладним). 

Abstract 

Within recent decades, communicativeness becomes a priority principle during studying of foreign languages. 

We set a goal in this article to answer the question: what is communicativeness, basic aspects of development and 

realization of this methodology in the process of teaching of Ukrainian as a foreign language. 

Scientific novelty of the investigation consists in that specificity of application of communicative approach 

has not been considered at appropriate level at presence of professionally oriented teaching of Ukrainian as a 

foreign language. 

We apply methods in the investigation, such as: descriptive; synthesis and generalization of pedagogical 

experience and also method of theoretical analysis. 

Conclusions and prospects for further investigations. Communicative approach places leading positions 

in comparison with traditional methods (for example, grammatically-translational) in methodology of teaching of 

foreign languages due to practicality, versatility, productivity. 

Ключові слова: комунікативний підхід, професійно орієнтоване викладання, українська мова як іно-

земна, медичний заклад вищої освіти. 

Keywords: communicative approach, professionally-oriented teaching, Ukrainian as a foreign language, 

medical institution of higher education. 

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важли-

вими науковими завданнями. Останніми десяти-

літтями методичні принципи навчання іноземних 

мов перебувають в центрі підвищеної уваги лінгві-

стів, методистів, викладачів, філософів. Це пов'я-

зано, в першу чергу, з соціально-економічними 

причинами: глобалізація економіки і культури, зро-

стання туризму, в тому числі освітнього, поглиб-

лення і розширення професійних навичок та ін. 

Сьогодні комунікативність визнається одним з най-

більш важливих аспектів у навчанні іноземної 

мови. У цій науковій розвідці ставимо собі за мету 

дати відповідь на питання: що таке комунікативний 

підхід, основні аспекти розвитку і реалізації цієї ме-

тодики в процесі викладання української мови як 

іноземної.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Ви-

ник комунікативний підхід до вивчення іноземних 

мов у 70-х роках ХХ століття в результаті числен-

них незалежних досліджень як в Європі, так і в Спо-

лучених Штатах [5, 125–129]. Рушійним фактором 

стало створенням європейського економічного 

співтовариства, що спричинило попит на іноземні 

мови, особливо в Європі. Це призвело до того, що 

вчителям довелося змінювати принципи навчання 

іноземних мов. Традиційні методи, як-от: грама-

тико-перекладний, передбачали, що учні почина-

ють вивчати іноземну мову за кілька років до того, 

як її доведеться використовувати в реальному 

житті. Це ж виявилося абсолютно непрактичним 

для дорослих учнів, зайнятих роботою, які мали не-

обхідність оволодіти мовою в найкоротші терміни, 
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відповідно, для них потрібен підхід з більш висо-

ким ступенем віддачі. 

Так, у Великій Британії фахівці з прикладної 

лінгвістики поставили під сумнів ефективність ме-

тоду ситуаційного навчання, провідного в країні на 

той момент. Частково це стало відповіддю на ідеї 

Ноама Хомського про природу мови, які продемон-

стрували те, що широко поширені на той час стру-

ктурні теорії мови не можуть пояснити всього тво-

рчого розмаїття реального процесу комунікації [4]. 

Крім того, британські лінгвісти Крістофер Кандлін 

і Генрі Віддоусон виявили, що підвищена увага до 

структури мови не сприяє її кращому засвоєнню. 

Вони вважали, що попри володіння граматичними 

структурами, учням також необхідно розвивати на-

вички спілкування і диференціації мовних функцій. 

У Сполучених Штатах лінгвіст і антрополог Делл 

Хаймс розробив концепцію комунікативної компе-

тенції. Це стало продовженням розробленої Хомсь-

ким концепції лінгвістичної компетенції ідеального 

носія мови. Комунікативна компетенція за Д. Хай-

мсом розтлумачувала, що означає «знати мову». 

Окрім досконалого володіння мовцем структури 

мови, комунікативна компетенція також передба-

чає вміння коректно використовувати ці структурні 

елементи в різних ситуаціях спілкування. Ця теза 

була майстерно сформульована у висловлюванні 

Хаймса про те, що «існують правила вживання, без 

яких правила граматики марні» [2, 270]. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативна 

компетентність – важлива мета навчання іноземних 

мов, як в Україні, так і в Європі, що впливає на ви-

бір всіх інших аспектів системи навчання, напри-

клад, змісту, засобів, принципів і методів викла-

дання. Через це ми вважаємо, що зараз комунікати-

вність – найважливіший принцип навчання 

іноземних мовам, і тому його роль провідна при ви-

значенні інших принципів викладання.  

Методичні принципи відображають особливо-

сті навчання іноземної мови. У педагогічній літера-

турі [6, 293] найчастіше виділяють такі принципи 

навчання: 

1) комунікативна (практична) спрямованість 

навчання; 

2) функціональний підхід до вибору і подачі 

мовного матеріалу; 

3) ситуативно-тематичне втілення мовного ма-

теріалу; 

4) виділення декількох етапів навчання і града-

ція навчального матеріалу; 

5) вивчення лексики і морфології на синтакси-

чній основі; 

6) врахування країнознавчого аспекту в про-

цесі навчання; 

7) врахування рідної мови cтудентів [3, 10]. 

Слід зазначити, що комунікативний метод на-

вчання іноземним мовам в сучасному освітньому 

процесі займає лідируючу позицію, визначаючи, 

таким чином, відповідні прийоми, засоби та форми 

вивчення. При цьому підкреслимо, зазначений ме-

тод не розглядається як варіант будь-якого, що іс-

нував раніше, оскільки має власну науково-теоре-

тичну основу і цільову спрямованістю. Більш того, 

на відміну від інших методів комунікативний дає 

також і психолінгвістичну оцінку самої мови як «ін-

струмента» спілкування. 

Як стверджують сучасні дослідники, основ-

ними характерними рисами комунікативного нав-

чання є такі [1]:  

◦ у висловлюванні первинним є зміст (а не 

структура або форма); 

◦ діалоги, якщо вони використовуються, ґрун-

туються на комунікативних функціях і зазвичай не 

завчаються; 

◦ нова лексика вводиться тільки в контексті; 

◦ вивчати мову – означає вчитися спілкуванню; 

◦ мета навчання – ефективна комунікація іно-

земною мовою; 

◦ завдання на відпрацювання (drilling) можуть 

застосовуватися, але лише епізодично; 

◦ вимова повинна бути чіткою та зрозумілим 

(необов'язково як у носія мови); 

◦ у процесі поясненні граматики використову-

ється будь-який корисний для студентів засіб, який 

відповідає їхньому віку, інтересам і т. д.; 

◦ спроби вступити в реальну комунікацію схва-

люють з самого початку навчання; 

◦ інколи допускається використання рідної 

мови там, де це необхідно або може принести ко-

ристь; 

◦ при бажанні читання і письмо можна почати 

вивчати з першого ж заняття;  

◦ система мови, що вивчається, буде засвоєна 

через прагнення до повноцінної комунікації; 

◦ основною метою навчання є формування ко-

мунікативної компетенції (здатності використову-

вати лінгвістичну систему мови ефективно і корек-

тно); 

◦ в основі організації і використання навчаль-

ного матеріалу і методики лежить варіативність; 

◦ послідовність введення матеріалу визнача-

ється будь-яким способом, що забезпечує інтерес 

до нього з точки зору змісту, застосування або те-

матики; 

◦ викладач всіма доступними способами підт-

римує і мотивує студента до використання інозем-

ної мови; 

◦ іншомовні висловлювання продукуються са-

мими студентами, часто шляхом спроб та помилок; 

◦ сновна мета навчання на початковому етапі – 

це поверхневість мови і доречне використання лек-

сичних одиниць; граматична коректність визнача-

ється не абстрактно, а лише в контексті; 

◦ від студентів вимагається спілкування з жи-

вими людьми (а не з системою мови, втіленою в ма-

шинах або контрольних завданнях) в групах або па-

рах, допускається письмове спілкування;  

◦ на занятті викладач не може точно знати, 

яким чином студенти використовуватимуть інозе-

мну мову (рішення про це приймають самі студенти 

без відповідної установки викладача); 

◦ справжня мотивація з'явиться тоді, коли в 

студента виникне інтерес до змісту іншомовного 

повідомлення. 

Як і будь-який інший вид людської діяльності, 

спілкування структуроване, об'єктивоване, отже, 
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предметне, цілеспрямоване й умотивоване. Увесь 

процес можна зобразити у вигляді такої дескрипти-

вної схеми:  

▪ наявність певних взаємовідносин між потен-

ційними учасниками спілкування 

▪ виникнення у них потреби вступити в кон-

такт, пов'язаний з будь-якою сферою життєдіяльно-

сті людини в цілому.  

Таким чином, представлені вище теоретичні 

аспекти спілкування на практиці реалізуються у ви-

гляді конкретної потреби в чомусь, коли акт кому-

нікації виступає в ролі допоміжної дії, яка забезпе-

чує можливість задоволення об'єктом своєї пот-

реби. Але не слід забувати також про те, що 

спілкування – це і самостійна діяльність, коли у 

його потенційних учасників з'являється необхід-

ність «просто поспілкуватися», зробити не тільки 

інформаційний, а й емоційний обмін. 

Відомо, взаємини співрозмовників виступають 

в ролі предмета спілкування. Саме він ідентифікує 

характер поведінки безпосередньо в його структурі 

реалізуються потреби комунікантів, що надалі пе-

ретворюються в мотив діяльності. Логічним вида-

ється розгляд результату спілкування у вигляді змі-

нених взаємин мовців, а його продуктом – обмін, 

інтерпретацію і засвоєння інформації. 

Перехід на рівневу систему освіти (бакалавр, 

магістр) висуває нові вимоги до навчання іноземної 

мови як засобу спілкування, взаємодії, пізнання і 

виховання. На рівні магістра необхідна наявність у 

студента комунікативної компетенції, обов’язкової 

для кваліфікованої і творчої діяльності в різних 

сферах і ситуаціях ділового партнерства, спільної 

виробничої та наукової роботи. 
Доцільною видається така побудова навчаль-

ного курсу, при якому створюються умови, які 
уможливлюють трансференцію раніше сформова-
них в учнів вищої школи іншомовних навичок і 
вмінь в повсякденну навчальну діяльність як ауди-
торного, так і позааудиторного характеру з вузько-
направлених дисциплін напряму підготовки (спеці-
альності). 

Отже, формування комунікативної компетен-
ції передбачає створення такої навчально-освітньої 
системи, в рамках якої здійснюється повний пере-
хід від інформативних до діяльнісних, креативних 
форм когнітивної та навчальної активності. З ме-
тою сприяння інтенсифікації та оптимізації нав-
чання іноземної мови у медичних закладах вищої 
освіти широко застосовуються такі сучасні техно-
логії, як-от: проблемне навчання або кейс-стаді, 
дискусійні методи, використання в рамках аудито-
рних і позааудиторних занять різноманітних техні-
чних засобів. 

Крім того, активне впровадження в процес на-
вчання різних максимально наближених до реаль-
них професійно орієнтованих ситуацій, творчих за-
вдань, ділових ігор, засідань, круглих столів, диску-
сій, конференцій, інтерв'ю, складання ділових 
листів та інших видів ділової кореспонденції й об-
мін ними сприяє швидкій і якісній реалізації поста-
влених цілей, оскільки в підсумку формує в студе-
нтів активне ставлення до навколишньої дійсності, 

яке виражається в бажанні, можливості, здатності 
впливати на неї. Таким чином, потрібно розвивати 
наступні вміння при професійно орієнтованому на-
вчанні української мови як іноземної мови: 

- читання літератури, що належить до різних 
функціональних стилів і жанрів; 

- пошук і відбір потрібної інформації з нау-
ково-довідкової літератури, мережі Інтернет, кри-
тичне осмислення матеріалів рефератів, моногра-
фій, а також наукових і науково-популярних ста-
тей; 

- здійснення обміну інформацією в усній формі 
в різноманітних ситуаціях міжособистісного спіл-
кування: під час зустрічі з пацієнтом, колегами; ро-
зуміння висловлювань як професійного, так і нау-
кового характеру, а також володіння навичками ре-
спонсивного висловлювання, що відповідають 
умовам комунікативної взаємодії; 

- здійснення обміну інформацією в письмовій 
формі, а саме: написання матеріалів тез, доповідей, 
статей для семінарів, конференцій, симпозіумів, ве-
дення медичної документації, ділової переписки. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Комунікативний підхід до навчання інозем-
ної мови дозволяє створити на занятті ситуацію ре-
ального спілкування, наповнити сенсом висловлю-
вання студентів, навчити їх використовувати в 
своєму мовленні автентичні репліки, властиві но-
сіям мови. Це завдання можна реалізувати навіть на 
ранніх етапах вивчення іноземної мови, коли воло-
діння лексикою і граматичними структурами ще 
досить обмежене. Досвідчений фахівець зможе 
створити такий контекст для взаємодії, коли навіть 
невеликі фрази будуть осмисленими і відповідати 
ситуації реального спілкування.  

Завдяки своїй продуктивності, універсально-
сті, гнучкості і практичності, комунікативний під-
хід залишається в центрі уваги як вітчизняних, так 
і зарубіжних вчених, продовжує розвиватися і ще 
довго буде перспективним предметом для дослі-
дження, вдосконалення та розвитку прикладного 
викладання іноземних мов. 
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Аннотация 

В работе представлены практические рекомендации применения современных технологий в статисти-

ческой обработке и анализе эмпирических данных в области физической культуры и спорта. Рассмотрена 

методика преподавания дисциплины «Компьютерные технологии обработки и анализа результатов изме-

рений в области физической культуры и спорта» в физкультурном высшем учебном заведение. 

Abstract 

The paper presents practical recommendations on the use of modern technologies in statistical processing and 

analysis of empirical data in the field of physical culture and sports. The methodology of teaching the discipline 

«Computer technology for processing and analysis of measurement results in the field of physical education and 

sports» in a physical education institution is considered. 

Ключевые слова: статистическая обработка данных, анализ результатов измерений, методика пре-

подавания. 

Keywords: statistical data processing, analysis of measurement results, teaching methods. 

 

Современное общество предъявляет высокие 

требования к специалистам, в том числе и в сфере 

физической культуры и спорта. Для осуществления 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению 

подготовки 49.04.01 - Физическая культура маги-

страми изучается дисциплина «Компьютерные тех-

нологии обработки и анализа результатов измере-

ний в области физической культуры и спорта». 

Курс лекций содержит все основные разделы 

дисциплины: математическая статистика в физиче-

ской культуре и спорте; многомерный статистиче-

ский анализ в физической культуре и спорте 

(табл.1). 
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Таблица 1. 

Содержание лекционного курса дисциплины «Компьютерные технологии обработки и анализа результа-

тов измерений в области физической культуры и спорта» 

Разделы (темы) лекции Рассматриваемые вопросы лекции  

Раздел 1. Математиче-

ская статистика в физиче-

ской культуре и спорте. 

Тема 1. Статистическая 

обработка эксперимен-

тальных данных. 

-генеральная и выборочная совокупности, используемые в проектирование 

тренировочной, научно-исследовательской, культурно-просветительской 

деятельности;  

-точечные оценки неизвестных параметров, применяемые в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки; 

-точечная оценка вероятности события, применяемые в ходе решения ис-

следовательских задач, в том числе из смежных областей науки. 

Раздел 1. Математиче-

ская статистика в физиче-

ской культуре и спорте. 

Тема 2. Парная и множе-

ственная регрессия: усло-

вия и порядок построе-

ния, анализ и направле-

ния использования. 

- регрессионный анализ, применяемые для решения современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта; 

-парная линейная регрессия, используемая в проектирование тренировоч-

ной, научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельно-

сти; 

-проверка качества уравнения регрессии, применяемая в ходе решения ис-

следовательских задач, в том числе из смежных областей науки; 

-множественная регрессия, используемая в проектирование тренировоч-

ной, научно-исследовательской, культурно-просветительской деятельно-

сти. 

Раздел 2. Многомерный 

статистический анализ в 

физической культуре и 

спорте. 

Тема 3. Многомерный 

факторный анализ. 

-общий алгоритм факторного анализа с использованием современных и ин-

новационных научно-исследовательских технологий в ходе решения иссле-

довательских задач, в том числе из смежных областей науки; 

-метод главных компонент, применяемый для решения современных науч-

ных проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта  

-применение МГК для решения задач классификации в проектирование тре-

нировочной, научно-исследовательской, культурно-просветительской дея-

тельности. 

Раздел 2. Многомерный 

статистический анализ в 

физической культуре и 

спорте. 

Тема 4. Дискриминант-

ные модели. 

-понятие и область применения дискриминантного анализа для решения со-

временных научных проблем и практических задач в сфере физической 

культуры и спорта;  

-линейная дискриминантная функция применяемая в проектирование тре-

нировочной, научно-исследовательской, культурно-просветительской дея-

тельности; 

-алгоритм дискриминантного анализа с использованием современных и ин-

новационных научно-исследовательских технологий в ходе решения иссле-

довательских задач, в том числе из смежных областей науки. 

 

Основной формой текущего контроля на прак-

тических занятиях является устный опрос и рас-

четно-графические работы, направленные на за-

крепления и углубления знаний магистров по мате-

матической статистике и статистическому анализу. 

Задания позволяют формировать навыки про-

водить исследования по определению эффективно-

сти различных сторон деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Приведем примеры рас-

четно-графических работ к разделу 

Математическая статистика в физической культуре 

и спорте. 

Раздел 1 (тема 1) 

 Построить ряды распределения (интерваль-

ный и дискретный вариационные ряды), применяе-

мого в проектирование тренировочной, научно-ис-

следовательской, культурно-просветительской дея-

тельности. 

 Изобразить их графики, с использованием 

современных и инновационных научно-исследова-

тельских технологий в ходе решения исследова-

тельских задач. 

 Построить график накопительных частот — 

кумуляту. 

 Составить эмпирическую функцию распре-

деления и изобразить ее графически. 

 Вычислить моду, медиану, выборочную 

среднюю, выборочную дисперсию, выборочное 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации, асимметрию, эксцесс. 

 Построить доверительные интервалы для ис-

тинного значения измеряемой величины и среднего 

квадратического отклонения генеральной совокуп-

ности 

Исходные данные: х - наблюдаемый признак n 

- номер наблюдения (табл.2). 
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Таблица 2. 

Исходные данные 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

x 35 23 26 31 21 30 31 30 

n 9 10 11 12 13 14 15 16 

x 25 34 29 26 24 30 29 33 

n 17 18 19 20 21 22 23 24 

x 26 27 21 33 27 30 28 26 

n 25 26 27 28 29 30 31 32 

x 35 34 23 30 20 23 25 23 

n 33 34 35 36 37 38 39 40 

x 34 20 31 22 31 26 34 23 

n 41 42 43 44 45 46 47 48 

x 28 31 35 33 24 26 30 32 

n 49 50       

x 31 23       

 

Раздел 1 (тема 2) 

 Построить уравнение парной регрессии 

между фактором Y и фактором X1, с использова-

нием современных и инновационных научно-ис-

следовательских технологий (табл.3). 

 Построить уравнение нелинейной парной 

регрессии (логарифмическая, показательная или 

степенная функции на выбор аспиранта) между 

фактором Y и фактором Х2, с использованием со-

временных и инновационных научно-исследова-

тельских технологий (табл.3). 

 Построить линейное уравнение множе-

ственной регрессии, с использованием современ-

ных и инновационных научно-исследовательских 

технологий. 

 Для каждого этапа рассчитать коэффици-

ент (индекс) корреляции, применение в ходе реше-

ния исследовательских и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта. 

Таблица 3. 

Исследуемые данные. 

n Фактор Y Фактор Х1 Фактор Х2 

1 42 15 31 

2 40 15 35 

3 38 11 36 

4 47 15 36 

5 40 16 39 

6 45 18 36 

7 39 17 33 

 

Для целенаправленной учебной работы маги-

стров в аудитории, а также для подготовки к прак-

тическим занятиям, зачетом издано учебное посо-

бие «Компьютерные технологии обработки и ана-

лиза результатов измерений в области физической 

культуры и спорта» разработанное в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки Физическая культура.  

Предложенная методология позволяют форми-

ровать навыки и проводить исследования по опре-

делению эффективности различных сторон дея-

тельности в сфере физической культуры и спорта. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают современные направления профессионального конного спорта. Ана-

лиз научных источников и ситуационный анализ конных соревнований позволил увидеть конкурентоспо-

собность и престижность конного спорта как зрелищного вида спорта с одной стороны и приносящего 

прибыль с другой стороны. О такой тенденции свидетельствует турнир «Longines Global Champions 

Tour»,который и стал объектом научного исследования. Представлен рейтинг спортсменов 2020 года 

Abstract 

In the article, the authors consider modern trends in professional equestrian sports. Analysis of scientific 

sources and situational analysis of equestrian competitions allowed us to see the competitiveness and prestige of 

equestrian sports as a spectator sport on the one hand and profitable on the other. This trend is evidenced by the 

Longines Global Champions Tour, which has become the object of scientific research. The rating of athletes in 

2020 is presented 

Ключевые слова: рысистые бега, скачки, covid-19, испытания лошадей, турнир. 

Keywords: trotting races, horse racing, covid-19, horse trials. 

 

Конный спорт, имеющий богатую историю 

развития, о чем свидетельствуют источники, стано-

вится не только более профессиональным, но и ста-

новится все более коммерциализирован-

ным[1,5,9,11,12]. 

Цель научного исследования – увидеть тенден-

цию развития конного спорта к профессионализму 

и коммерциализации в мировом масштабе. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Анализ научных источников и ситуационный 

анализ конных соревнований позволил увидеть 

конкурентоспособность и престижность конного 

спорта как зрелищного вида спорта с одной сто-

роны и приносящего прибыль с другой стороны. О 

такой тенденции свидетельствует турнир «Longines 

Global Champions Tour», который и стал объектом 

научного исследования. 

В 2006 году был создан «Longines Global 

Champions Tour»[2]. В первой серии турниров при-

няли участие сорок всадников рейтинга Rolex. Тур-

нир «Longines Global Champions Tour» открыл воз-

можность развития спорта, путем привлечения и 
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расширения аудитории любителей конного спорта. 

Основатель турнира нидерландский всадник Ян 

Топс олимпийский чемпион в командном зачете по 

конкуру на летних Олимпийских играх 1992 года. 

Турнир чемпионов объединил лучших спортс-

менов мира. Беспрецедентные призовые породили 

высокую конкуренцию в престижных соревнова-

ниях серии турниров. Турнир характеризуется вы-

сокой взрывной зрелищностью в соревнованиях 

конного спорта. Миллионы людей, которые смот-

рят прямые трансляции онлайн, каждый год прини-

мают участие в мероприятиях и наслаждаются за-

хватывающими приключениями из ведущих миро-

вых сериалов по прыжкам с трамплина, в которых 

участвуют крупнейшие звезды спорта. 

14-й сезон турнира стартовал в престижном 

месте Дохи, представляя Сен-Тропе и добавляя вол-

шебный город Прагу к усеянному звездами кален-

дарю на 2019 год. Чемпионат охватывает три кон-

тинента и проходит в крупнейших городах мира, 

включая Париж, Монако, Мадрид, Майами-Бич, 

Шанхай, Рим и Доху, Катар. Данный турнир новый 

формат конного спорта. Зрелищность один из фак-

торов спорта мирового класса и один из видов раз-

влечений бизнес элиты, об этом свидетельствует 19 

международных мероприятий. 

 
Участник турнира «Longines Global Champions Tour».  

 

Международная серия чемпионатов по кон-

куру регулярно привлекает известных конных энту-

зиастов, таких как Принц Альберт II из Монако, 

принцесса Каролина из Ганновера, Шарлотта Кази-

раги, инфанта Елена Герцогиня из Луго, соучреди-

тель Microsoft Билл Гейтс, рок-звезда Брюс Спринг-

стин и актриса Марион Котийяр. Одним из спонсо-

ров турнира является часовая компания. 

Основанная в швейцарском городке Сент-Имье с 

1832 года, часовая компания Longines может огля-

нуться на давние традиции, характеризуемые эле-

гантностью ее продукции. Страсть Longines к кон-

ному спорту восходит к 1878 году, когда он выпу-

стил хронограф с гравировкой на жокея на коне.  

Сегодня участие Longines в конном спорте 

продолжает расти, включая сильные ассоциации с 

соревнованиями по конкуру, выездке, драйвингу и 

пробегами. Longines гордится тем, что является ти-

тульным партнером и официальным хронометри-

стом турнира Longines Global Champions Tour и 

дает свое имя в важнейшем испытании каждого 

этапа: Гран-при Longines Global Champions. 

Рейтинг спортсменов 2020 года представлен в 

следующем порядке: 1.Даниэль Дойссер, 2.Никола 

Филиппаэртс, 3.Жером Гери, 4.Маркус Эннинг, 

5.Нильс Брюнзилс, 6.Макс Кюнер, 7.Титуан Шума-

хер, 8.Джос Верлой, 9.Денис Линч, 10.Скотт Браш. 

Первые пять мест представлены всадниками Герма-

нии. Немецкий конкурист Даниэль Дойссер облада-

тель третьего места на Олимпиаде в Рио, победи-

тель и неоднократный призер финалов Кубка мира 

по конкуру, на конец 2019 года первый номер кон-

курного рейтинга: Longines Global Champions Tour. 

Эрик Навет, опытный спортсмен, олимпий-

ский призер, чемпион мира и тренер считает, что 

конкур эволюционировал особенно на профессио-

нальном уровне. Сейчас гораздо сложнее про-

биться на международный уровень, чтобы показать 

свои способности. Без спонсоров не возможно вы-

ступать и добиться успеха. Даже если пробива-

ешься на международную арену, без денег или пер-

вых мест в рейтинге все равно не принять участие в 

Global Tour или крупным пятизвездочных соревно-

ваниях, которые и дают максимальное количество 

очков в рейтинг - замкнутый круг. Эти мероприятия 

устраиваются не ради спорта, а ради шоу. Воз-

можно, это правильно - развитие конкура, но необ-

ходимо оставить классические соревнования, на ко-

торых всадник может показать свое умение [7]. 

Особенности Longines Global Champions Tour: 

1. Лига отменила ношение редингота, заменив их на 

турнирное поло. 2.Всадники выступают в коман-

дах, выступления в которых приносят очки. 3.По-

явились домашние площадки. 4. В соревнованиях 

выступают именитые всадники. 5. Призовой фонд в 

€200000[8]. 

В 2020 году серии LGCT и GCL снова охватят 

страны от Ближнего Востока до Америки, а затем 

переместятся в Азию и Европу. Первый этап в 2020 

году прошёл с 5 по 7 марта в столице Катара Дохе, 

всего же нас ждет 18 этапов в крупных городах по 

всему мир. Этапы примут следующие города: Доха; 

https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/2/daniel-deusser/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/71/nicola-philippaerts/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/71/nicola-philippaerts/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/7066/jerome-guery/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/38/marcus-ehning/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/1720/niels-bruynseels/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/362/max-kuehner/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/8135/titouan-schumacher/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/8135/titouan-schumacher/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/1090/jos-verlooy/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/18/denis-lynch/rankings/2020/
https://www.globalchampionstour.com/profiles/riders/1827/scott-brash/rankings/2020/
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Майами; Шанхай; Мадрид; Гамбург; Сен-Тропе; 

Канны; Стокгольм; Кашкайш; Монако; Париж; 

Берлин; Лондон; Валкенсвард; Рим. Завершится се-

рия финалом в Нью-Йорке и плей-оффом в Праге. 

Данный турнир не только можно назвать трен-

дом современного конного спорта в 21 веке, но и 

элементом современных культурных ценно-

стей[6].В России получает развитие ипподромный 

бизнес, в частности на Краснодарском ипподроме 

устраиваются скачки к различным датам, учитывая 

исторический опыт[3,4,10]. 

Заключение. Турнир «Longines Global Champi-

ons Tour» имеет новый формат проведения сорев-

нования конкуру, увеличивая конкуренцию среди 

спортсменов высокого класса, расширяя аудито-

рию любителей конного спорта и создавая престиж 

турниру. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен понятие успех, успешная деятельность, эмоциональный компонент деятельно-

сти. На основании проведенного исследования волевой организации структуры личности определены ка-

чества, над развитием которых необходимо работать как преподавателю, так и студенту. 

Abstract 

The article deals with the problem of the concept of success, successful activity, the emotional component of 

activity. The place of strong-willed qualities among the complex of qualities of a successful professional is deter-

mined. On the basis of the conducted technique of research of the volitional organization of structure of the person 

the qualities on which development it is necessary to work both to students, and teachers are defined. 
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Relevance of research. The success of the indi-
vidual depends on a number of external factors, as well 
as social, pedagogical, personal, psycho-physiological 
characteristics and capabilities of the person. Educators 
and psychologists, considering the phenomenon of suc-
cess, mean, first, the skills, abilities and knowledge that 
enable a person to achieve the goal; secondly, the ac-
tivity of the individual in public life. In the modern 
world, the success of the individual is also determined 
and characterized by the status of society, material and 
spiritual "goods" and their use, the achievement of 
goals. 

Іn conditions of modern development of society 
the speed of transformational changes requires from the 
specialist such professional and personal features and 
properties that lay the foundation for personal and pro-
fessional development of a person and his success in 
professional activities. 

Analysis of recent research and publications. 
The study of success as one of the leading values of life 
began in the late 50's. The founder of this area, which 
studied primarily the socio-psychological mechanisms 
of formation of the attitude to success in large and small 
communities, was D. McCleland. 

The problem of success as the basis of successful 
self-realization of the individual is covered in the works 
of many scientists, including A. Adler, K.G. Jung, K. 
Horney, W. James, K. Levin, F. Hoppe, M. Yuknat. Re-
searchers such as K. Rogers and A. Maslow understood 
success as a tendency to self-actualization. The prob-
lem of success and failure, professional success was 
studied by M.O. Dmytrieva, E.I. Ilyin, O.V. Libin, P.I. 
Pidkasystyi, N.V. Samoukina, L.M. Friedman, and oth-
ers. 

The aim of the article is to determine the place of 
volitional qualities in the system of social and psycho-
logical qualities of a professionally successful person-
ality and to establish the presence of components of the 
volitional structure in university students. 

Formulation of the problem in general. Success 
is manifested through the active interaction of two psy-
chological tendencies of individual behavior in society: 
"entry" into society and "separation" from it. On the one 
hand, to be accepted, a person must join the team, on 
the other hand, he wants to stand out, be noticed in their 
activities, appreciated and recognized. The contradic-
tion of these tendencies substantiates the main prob-
lems of personal success. Etymologically, the word 
"success" is close to the phrase "achieve success", 
which means to assert itself in society, stand out in it 
and meet the parameters of success. In this context, 
V.D. Labunska notes that "the focus on success is a 
conscious and purposeful behavior, focused on the im-
plementation of social requirements (norms, values, 
standards) and evaluated based on them" [4, p. 323-
324]. 

The young man who just graduated university and 
has, as a rule, more or less serious professional experi-
ence, for rapid success in professional activity at the 
fore of social and psychological qualities. 

According to D. Goleman, the unit for assessing a 
person's ability to succeed in professional activities is 
not an intellectual IQ, but an emotional EQ - the ability 
to hear their own feelings, control outbursts of emotion, 
the ability to make the right decision and remain calm, 
optimistic about a difficult situation. According to V.D. 

Labunska, the EQ coefficient becomes a new key to 
success: "With a good IQ you will be hired, with a good 
EQ - will be promoted." 

Analysis of current employment research shows 
that most employers, regardless of the position applied 
for by a young graduate, expect from applicants such a 
set of social-psychological qualities: the ability to work 
in a team, interpersonal skills, communication skills, 
self-confidence, volitional qualities (determination, 
purposefulness, persistence, independence), efficiency, 
activity, responsibility, organization, stress resistance, 
mobility, adaptability, friendliness, intrinsic motivation 
in activity, value orientations of personality, ability to 
learn [6, 7]. 

The problem of will, volitional regulation of hu-
man behavior and activity has long attracted the atten-
tion of scientists. To date, there is no single view of the 
mechanisms of the will, until the complete denial of the 
will as an independent mental phenomenon, the oppo-
sition of the will to the senses and the mind. The first 
materialist explanation of the nature of the will was 
given by I.M. Sechenov, who pointed out that the will 
is an active aspect of reason and moral feeling, ex-
pressed in the ability of man to perform purposeful ac-
tions and deeds that require overcoming difficulties. 
E.P. Ilyin approached the analysis of will and structure 
of arbitrary management more broadly. He considers 
will as regulation of behavior by means of conscious-
ness, which presupposes human independence in deci-
sion-making, initiation of actions, their implementation 
and control. 

Volitional qualities of personality are considered 
as a combination of innate and acquired, as a pheno-
typic characteristic of the available human capabilities. 
Volitional qualities combine the moral components of 
the will, which are formed in the process of upbringing, 
and genetic, closely related to the typological features 
of the nervous system. For example, fear, inability to 
make quick decisions largely depend on the innate 
characteristics of man (strength and weakness of the 
nervous system, its lability). This means that flexibility, 
individual approach, patience and sensitivity of teach-
ers are needed during the formation and establishment 
of volitional qualities. 

Volitional qualities consist of three components: 

psychological (moral), physiological (volitional effort) 

and neurodynamic (typological features of the nervous 

system). It follows that all volitional qualities are di-

vided into "basal" (primary) and systemic (secondary). 

Thus, to the primary it is customary to belong to the 

actual volitional qualities, which, in turn, are divided 

into two groups. The first group is characterized by pur-

posefulness, the ability to maintain willpower. This 

group includes such qualities as patience, perseverance, 

perseverance. The second group characterizes self-con-

trol, because of which it functions such qualities as 

courage, endurance, determination. Manifestation of 

willpower is due to moral motives. The presence of a 

person's strong beliefs and holistic worldview is the ba-

sis of the volitional organization of the individual. 

Describe each of these volitional qualities of per-

sonality structure. 

Purposefulness can be defined as the ability to 

consciously concentrate on a specific goal. This quality 

includes not only a clear understanding of the goal, but 
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also the choice of the most effective ways to achieve it, 

the ability to systematically take action to obtain the 

end result. E.P. Ilyin interprets purposefulness as a con-

scious direction of the individual to achieve the imme-

diate and distant goal [2, p. 172]. According to the sci-

entist, a purposeful student in the motivational sphere 

has a stable dominant, which controls the volitional 

manifestations, directing the activity of his actions. To 

achieve the chosen goal, the student must perform cer-

tain volitional actions that occur in cases where the idea 

of the goal is accompanied by ideas about the means by 

which this goal can be realized. 

Determination is an individual property of the 

will, associated with the ability and ability to make re-

sponsible decisions in a timely and independent man-

ner, as well as to consistently implement them in the 

process of a particular activity. In this capacity, the will 

is especially evident as the ability to make free choices, 

to make decisions, and means to make a choice in an 

ambiguous situation. People, deprived of determination 

as a personal quality, doubt the correctness of the 

choice of solution, the way the task is performed and 

often can not bring the case to an end. It is clear that 

determination should be based on deep prudence and 

take effect only when a person finally decides that he 

needs it. The condition of determination is courage, 

willingness to take justified risks for the sake of the 

goal, independence in the implementation of the con-

sidered decision and responsibility for the actions 

taken. 

The independence of the will presupposes, when 

taking into consideration the opinions of other people, 

their advice, a certain criticism of these thoughts and 

advice. The independence of the will can be opposed, 

on the one hand, stubbornness, negativism, and on the 

other - suggestion. Negativism is an unmotivated oppo-

sition to everything that comes from others; stubborn-

ness is a motivated counteraction in which a person acts 

in accordance with the decision made by him, but this 

decision and motivation have no objective grounds. At 

the suggestion of a person does not have his own opin-

ion, and therefore acts under the influence of circum-

stances and pressure from other people, that is, demon-

strates its own conformity. 

Persistence is the ability to act steadily, actively, 

energetically, and to overcome obstacles. This quality 

is especially evident when a person is in a problematic 

situation, when there are difficulties, obstacles to 

achieving the goal. 

Patience is the ability to counteract adverse factors 

for a long time. Will in this case performs its initiating 

function, encouraging a person to maintain the current 

state in spite of the situation. 

Initiative is a volitional quality that consists in the 

ability to take active actions due to one's own guide-

lines, ideas, and human beliefs. Initiative is manifested 

in creativity, innovation, independence, resistance to 

external influences. 

Self-control involves maintaining clarity of 

thought, possession of emotions in a difficult situation, 

the ability to control their actions in a state of stress. 

Of great importance for the analysis of the voli-

tional qualities of the individual is the morality of the 

will, which is manifested in what goals a person sets for 

himself, what means to achieve them he chooses; which 

at the same time implements the motivation; what prin-

ciples it is guided by. All these components are evalu-

ated in this case in terms of their compliance with moral 

norms. 

In order to analyze the components of the voli-

tional structure of personality according to the "Meth-

ods of research of volitional organization of personal-

ity" [5] in September 2013, two sections of the survey 

of university students were conducted. The first survey 

- among the 2 courses of the specialty "Preschool Edu-

cation" of the Faculty of Child Development and the 

specialty "Applied Linguistics" of the Faculty of Phi-

lology, the second survey - among students of the 2nd 

and 5th courses of the Faculty of Child Development. 

The questionnaire consists of 56 questions, to 

which it was necessary to provide 4 possible answers: 

"sure - yes", "more yes than no", "no more than yes", 

"sure - no". The survey makes it possible to determine 

the level of development of "C - value-essential organ-

ization of personality", "O - organization of activity", 

"P - determination", "H - persistence", "C - self-con-

trol", "See - independence" and "B - the general indica-

tor of the volitional organization of the individual ". 

Also in the questionnaire there is an indicator of "lies", 

which helps to identify the level of openness of re-

spondents in the course of their proposed tasks. 

Отримані результати представлено в таблицях 

та діаграмі.  

The obtained results are presented in tables and di-

agrams. 

Table 1. 

Comparison of the level of development of the components of the volitional organization of personality among 

2nd year students majoring in Preschool Education and Applied Linguistics 

Components 

Specialty 

Pre-school 

education 

Applied 

Linguistics 
Difference 

V - value-essential organization of the individual 13,7 13,3 +0,4 

О – organization of activities 13,5 13,2 +0,3 

D – determination 13,4 13,1 +0,3 

P–persistence 14,6 12,2 +2,4 

С – composure 11,8 12,5 –0,7 

 I– independence 14,1 14,8 –0,7 

G– general indicator of the volitional organization of the individual 81,8 79,6 +2,2 
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The analysis of the received results gives the 

chance to draw a conclusion that the general indicator 

of the volitional organization of the person at students 

of special. Preschool education is 2.2 ranks higher. Sig-

nificant contribution to this result was made by points 

for the component of the volitional structure - "P - per-

sistence" (+2,4) - in combination with such components 

as "V - value-essential organization of personality" 

(+0,5), "O - organization of activity "(+0.3)," D - deter-

mination "(+0.3) (table 1). 

However, according to the results of the study, 

teachers of psychological and pedagogical cycles and 

curators of academic groups of the Faculty of Child De-

velopment need to develop an algorithm for introduc-

ing into the educational process a system of measures 

to develop students' volitional components "C - self-

control" and "Ind. - independence". 

Analysis of the second slice of the study con-

ducted among 5th and 2nd year students of the Faculty 

of Child Development, specialty "Preschool Educa-

tion", shows a significant increase in the level of devel-

opment in 67% of the components of the volitional 

structure of personality: "P - persistence" (+2.4), "S - 

self-control" (+2,2), "O - organization of activity" 

(+1,4), "D - determination" (+1,2). 

It should be noted that the level of development of 

the component "S - self-control" (14.0) in 5th year stu-

dents majoring in Preschool Education is 1.5 points 

higher than in 2nd year students majoring in Applied 

Linguistics (12.5) (table 2). 

Table 2. 

Comparison of the level of development of the components of the volitional organization of the personality of 

students of the 2nd and 5th courses of the specialty Preschool education 

Components 

Specialty 
5th year 2nd year Difference 

V - value-essential organization of the individual 14,1 13,7 +0,4 

О – organization of activities 14,9 13,5 +1,4 

D – determination 14,6 13,4 +1,2 

P–persistence 17,0 14,6 +2,4 

С – composure 14,0 11,8 +2,2 

 I– independence 13,8 14,1 –0,3 

G– general indicator of the volitional organization of the individual 88,4 81,8 +6,6 

 

Conclusions. Thus, the research showed which 

qualities and personality traits need to be worked on by 

curators of academic groups and university teachers in 

order to form a professionally successful student's per-

sonality in the educational space of the university. 

Prospects for further research. To confirm the 

validity of the results of the research, it is proposed to 

conduct additional sections according to such methods 

as: the method of studying the volitional qualities of 

students (N. Stambulova), the method "Volitional or-

ganization of personality" (A.A. Khokhlov), the 

method "Volitional self-control" A.T. Zverkova, E.V. 

Eidman), diagnostics of volitional features (M.V. Chu-

makov) and others. The next task is to develop a tech-

nology or program to increase the level of development 

of volitional qualities of the student's personality. 
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Анотація 

У статті розглянутий деякий досвід прикордонної освіти європейських країн. Визначено творчі ідеї 

конструктивної правової підготовки військовослужбовців деяких європейських країн, доведено необхід-

ність здійснення співпраці між навчальними закладами задля покращення рівня правової компетентності 

фахівців прикордонних відомств та створення єдиних підходів до охорони державного кордону. Розкрито 

один із підходів до такої співпраці в рамках Європейської Агенції з прикордонної та берегової охорони 

Frontex. Деталізовано роль правової підготовки персоналу у європейських прикордонних навчальних за-

кладах у системі професійної підготовки.  

Abstract 

The article considers some experience of cross-border education in European countries. The creative ideas of 

constructive legal training of servicemen in some European countries are determined. Particular attention is paid 

to the necessity of cooperation between educational institutions to improve the level of legal competence of border 

guards. The article is concerned with identifying common approaches to state border protection. The author puts 

the emphasis on one of the approaches to such cooperation within the framework of the European Border and 

Coast Guard Agency Frontex. Particular attention is paid to the role of legal training of personnel in European 

border educational institutions in the system of professional training. 

Ключові слова: Державна прикордонна служба України, прикордонники, прикордонна освіта, пра-

вова підготовка, правова компетентність. 

Keywords: State Border Guard Service of Ukraine, border guards, border education, legal training, legal 

competence. 

 

Аналіз основних досліджень 

Підготовка компетентних кадрів у галузі пра-

воохоронної діяльності є одним із головних завдань 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ). 

Враховуючи те, що майбутня діяльність випускни-

ків прикордонних закладів освіти прямо пов’язана 

з безпосередньою охороною державного кордону, а 

отже й здійснення правоохоронної функції, актуа-

лізується питання про роль освіти у формуванні їх 

правової компетентності.  

Проблематиці та удосконаленню системи про-

фесійної підготовки у ДПСУ присвятили свої доро-

бки низка вчених, серед яких А. Балендр Г. Васяно-

вич, А. Галімов, І. Грязнов, О. Діденко, Й. Гушулей, 

Д. Іщенко, Б. Олексієнко, О. Пометун, О. Трембо-

вецький, В. Синьов, В. Райко, В. Ягупов, та інші.  

Метою статті є уточнення ролі правової підго-

товки у системі професійної підготовки прикордон-

ників на підґрунті конструктивного досвіду у цьому 

плані в зарубіжжі.  

Виклад основного матеріалу  

Загальновизнаним є той факт, що правова під-

готовка є суттєвим інструментом підвищення рівня 

правової компетентності особистості (О. Діденко, 

Я. Кічук, В. Синьов, В. Ягупов та ін.). Сучасний світ 

вимагає від закладів освіти підготовки компетент-

них, успішних та конкурентоздатних фахівців у 

правоохоронній сфері. Адже ж, за умови сформова-

ності правової компетентності військовослужбов-

ців прикордонного відомства прогнозується пози-

тивна динаміка фахової діяльності. У зв’язку із чим 

все більше приділяється увага підвищенню рівня 

правової підготовки у загальній системі професій-

ної підготовки. Вона ж реалізуються передовсім під 

час вивчення правових дисциплін. Згідно практики, 

ефективність якої перевірена часом, у Державній 

прикордонній службі України навчання фахівців 

здійснюється у відповідних навчальних закладах. 

Зокрема, офіцерів готують у Національній академії 

ДПСУ ім. Богдана Хмельницького, молодший пер-

сонал - Головному центрі підготовки особового 

складу, Кінологічному навчальному центрі та Нав-

чальному центрі Морської охорони.  

Подібною є система правової підготовки фахі-

вців-прикордонників у країнах ЄС. Здебільшого ви-

знаною і науковцями, і практиками є орієнтація на 

інтерактивні форми і методи навчання прикордон-

них відомств з огляду на пріоритети діяльності.  

У військовій психолого-педагогічній науці 

прийнятою є позиція E. Летта відносно доцільності 

поділу прикордонних відомств ЄС на 4 групи: при-

кордонні відомства на основі поліцейської служби 

(Прикордонна поліція) 21 відомство, котру пред-

ставляють 64%; прикордонна служба (на зразок 
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ДПСУ) відповідно 4 відомства, що складає 12%; бе-

регова охорона 5 (15%) відомств; воєнізована стру-

ктура 3 відомства (9 %) [7].  

Натомість кожна європейська країна виробила 

свої підходи до професійної підготовки. Деталізу-

ємо цей аспект більш докладно. 

Так, в Італії молодший персонал проходять на-

вчання у Академії поліції м. Чезена. Академія є на-

вчальним закладом, де здійснюється підготовка фа-

хівців за чотирма спеціальностями: поліцейська до-

рожня комендантська служба, прикордонна 

поліція, поліцейська служба на залізниці, поліцей-

ська служба з питань зв’язку та протидії кіберзло-

чинності. Тут готують фахівців для установ, що ві-

дповідають переважно за внутрішню безпеку кра-

їни, таких як Департамент поліції і прикордонної 

охорони та інші. Як засвідчують дослідники, особ-

ливу увагу приділено вивченню особливостей орга-

нізації служби у пунктах пропуску та виявленню пі-

дроблених документів, тобто суто правовим питан-

ням.  

Навчальний процес для курсантів побудовано 

у такий спосіб, що перші 8 місяців вони вивчають 

теоретичні дисципліни, після чого вони вибувають 

для проходження практичної підготовки на 4 місяці 

у підрозділи прикордонного контролю. Загальний 

термін навчання складає 1 рік, із наскрізною вимо-

гою щодо проходження курсів підвищення кваліфі-

кації для просування по службі. Для отримання офі-

церського звання потрібно здобути вищу освіту у 

вищій поліцейській школі у Римі – термін навчання 

4 роки, або в іншому вищому навчальному закладі 

з подальшим проходженням курсів підвищення 

кваліфікації та атестацією.  

У Латвії охороною кордону займається Держа-

вна прикордонна охорона (далі - ДПО) у складі Мі-

ністерства внутрішніх справ. Підготовка фахівців 

здійснюється у Коледж ДПО Латвії (м. Резекне). 

Сьогодні коледж здійснює підготовку курсантів на 

основі двох освітніх програм. Після закінчення пер-

шої освітньої програми підготовки випускники 

отримують кваліфікацію інспектора ДПО [5]. Друга 

освітня програма вищої професійної освіти пер-

шого рівня під назвою «Охорона кордону» була ро-

зроблена для молодшого офіцерського складу при-

кордонної охорони Латвії. Тривалість складає 2 

роки стаціонарного навчання і два з половиною 

роки заочного. Після завершення навчання випуск-

ники отримують кваліфікацію молодшого офіцера 

ДПО. Коледж готує фахівців з охорони кордону, а 

тому правова підготовка посідає чільне місце через 

значущість вміти організовувати та управляти охо-

роною зеленої ділянки кордону та прикордонними 

перевірками, здійснювати пропуск іноземців у кра-

їну, здійснювати контроль за дотриманням правил 

транзиту та перебування в країні.  

В Республіці Молдова здійснюється трирів-

нева підготовка фахівців для прикордонної поліції 

– офіцери, унтер-офіцери та молодший персонал. 

Підготовка офіцерів проводиться в Академії «Ште-

фан чел Маре» Міністерства внутрішніх справ Рес-

публіки Молдова протягом 4 років. Після закін-

чення навчання випускники отримують ступінь ба-

калавра права, спеціальність - право. Отже акценто-

вано на виключеному значені правового сегмента у 

професійній діяльності. Навчання унтер-офіцерів 

проводиться в Центрі передового досвіду прикор-

донної безпеки, штаб-квартира в місті Унгени про-

тягом 2 років. Після закінчення навчання випуск-

ники отримують диплом про середню спеціальну 

освіту, спеціальність - безпека кордону. Національ-

ний коледж прикордонної поліції Молдови (м. Ун-

гени) здійснює початкову підготовку та, в залежно-

сті від конкретного випадку, постійного навчання 

персоналу прикордонної поліції. Початкове нав-

чання в Центрі організоване шляхом денної форми 

навчання, що триває 2 роки. Загальною метою Цен-

тру є здійснення навчально-виховного процесу для 

навчання навичкам та вдосконаленню навичок при-

кордонників, необхідних для виконання місій висо-

кого рівня нагляду та контролю за державним кор-

доном, засвоєння положень законодавства та засто-

сування правових норм у сфері компетенції [3]. 

Своєрідністю правової підготовки вирізня-

ється фахове становлення прикордонників у Феде-

ративній Республіці Німеччині.  

Тут вона представлена низкою ланок, де ниж-

чою виступають Центри підготовки та підвищення 

кваліфікації президій (по одному в кожній прези-

дії), середньою – комбіновано в Центрах підготовки 

та підвищення кваліфікації президій, Академії Фе-

деральної поліції (м. Любек) і в її структурному під-

розділі - Вищій школі (м. Брюль); вищою – в Ака-

демії Федеральної поліції (м. Любек) та Академії 

управління (м. Мюнстер). 

Підготовка поліцейських нижчої ланки триває 

2,5 року, відбір слухачів здійснюється із числа ви-

пускників шкіл з 10-річним терміном навчання ві-

ком від 16 до 24 років. 

Підготовка контролерів здійснюється поета-

пно: перший курс (1 рік) – теоретична підготовка 

(основи поліцейських знань); 

другий курс (1 рік) – фахово-практична підго-

товка безпосередньо в підрозділах органів охорони 

кордону під керівництвом інструкторів вищої 

школи; 

третій курс (0,5 року) – інтенсивне поглиб-

лення поліцейських знань. Основа – правові дисци-

пліни, тактика затримання, застосування зброї і 

спеціальних засобів та практичні зайняття в пунк-

тах пропуску.  

Підготовка персоналу для прикордонної охо-

рони Польщі проводиться в Центрі підготовки при-

кордонної охорони, м. Кентшин, Центральному на-

вчальному центрі прикордонної охорони, м. Коша-

лін та Спеціалізованого навчального центру 

Прикордонної варти м. Любань.  

Початкове навчання службовців у навчаль-

ному центрі Прикордонної Варти проводитися про-

тягом 5 місяців. Після закінчення початкового ку-

рсу слухачі здають випускні іспити, які є вступ-

ними іспитами на подальший рівень, і 

продовжують навчання: особи з вищою освітою – 

на прапорщика, а особи із середньою освітою - на 
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сержанта. Навчання триває упродовж 3 місяців. Ва-

жливим аспектом уважається розвиток правової 

компетентності військовослужбовців. 

Як зауважують дослідники, у системі підгото-

вки фахівців Прикордонної поліції Румунії чільне 

місце посідає правова: офіцерів - Академії поліції 

«Алекандр Іоан Куза» (Бухарест), Морська Акаде-

мія «Мірчя чєл Бетрин» (Констанца), Військова-Те-

хнічна Академія (Бухарест); агентів - Школа підго-

товки агентів «Аврам Іанку» (Орадя), Школа війсь-

кових майстрів моряків «Адмірал Мурджеску» 

(Констанца).  

Програма навчання кожної категорії проводи-

тися за наступними компетенціями: ключові компе-

тенції (професійне спілкування, спілкування на іно-

земній мові, використання офісної техніки, спів-

праця та робота в команді); загальні компетенції 

(громадська безпека, управління ситуаціями, вико-

ристання зброї, керування авто); специфічні компе-

тенції щодо спеціальних заходів.  

Поточна професійна підготовка персоналу 

прикордонної поліції здійснюється у навчальних 

закладах за відповідними програмами підготовки. 

На підрозділах охорони державного кордону про-

водитися підготовка по спеціальностям, що вклю-

чають в себе базову підготовку, підготовку з додат-

кових дисциплін та виконання завдань за призна-

ченням на робочому місці, зокрема, до якої входить 

правозастосовні дисципліни. Також практичні 

вправи зі стрільби та фізичної підготовки.  

У Центрі підготовки персоналу з навігації Бе-

регової охорони Прикордонної поліції Румунії 

дещо схожі програми підготовки з Навчальним цен-

тром Морської охорони ДПСУ. Серед яких можна 

виділити предмети правової спрямованості, адже 

морським прикордонникам необхідно знати норма-

тивну базу з безпеки плавання, огляду плавзасобів, 

а також внутрішнє та міжнародне законодавство 

[4].  

Підготовка прикордонників у школі Берегової 

охорони Турецької Республіки (місто Анталія) про-

водитися теоретично та практично. Практика про-

ведення пошуково-рятувальних операцій, спосте-

реження за кораблем та його огляду, боротьба за 

живучість надводного корабля. У ній навчаються 

різні категорії військовослужбовців. Дисципліни, 

що викладаються, спрямовані не лише на морську, 

а, насамперед, правоохоронну складову. До того ж 

склалась така практика: підготовку проходить не 

кожен окремо, а увесь екіпаж в цілому.  

Офіційні сайти, зокрема, Угорщини, доводять, 

що підготовка прикордонників Національної полі-

ції тут проходить у 4 школах (Керменд, Будапешт 

(Адилігеті), Мішкольцт, Сегед) 

Базова підготовка проходить за модулями у ло-

гічній послідовності. Зокрема такі «Основні за-

вдання правоохоронних органів», «Охорона і пат-

рулювання», «Протидія заворушенням», «Патруль-

ний поліцейський», «Навчання за спеціальністю», 

«Тренінг з вивчення фундаментальних прав – для 

прикордонників», «Тактична підготовка прикор-

донників», «Міграція та транскордонний злочин» 

тощо. В залежності від успішного проходження мо-

дулів молодший персонал може стати офіцерами.  

Саморефлексія досвіду та спеціальні дослі-

дження фахівців [6] засвідчують, що професійна ді-

яльність працівників правоохоронних органів – це 

діяльність, яка здійснюється з метою забезпечення 

законності, правопорядку, боротьби із злочинні-

стю, захисту інтересів громадян. Це виводить пра-

вову підготовку одним з пріоритетних напрямків у 

системі професійної підготовки правоохоронців не 

тільки в Україні, а й у світі. Враховуючи це, актуа-

лізується питання обміну досвіду у прикордонній 

правовій освіті.  

Прикладом співробітництва в галузі прикор-

донної освіти є діяльність Європейської Агенції з 

прикордонної та берегової охорони Frontex. У кож-

ній країні, в залежності від специфіки проходження 

державного кордону, є свої потреби в його охороні 

та безпеці. Зазвичай, системи та структури, якими 

користується країни, суттєво відрізняються - деякі 

мають спеціалізовану прикордонну службу, а інші 

використовують підрозділи поліції чи інші органи 

влади для прикордонного контролю. Кожна дер-

жава-член ЄС має власні підходи до навчання. Саме 

для цього Агенція Frontex здійснює гармонізацію 

єдиних підходів до навчання у навчальних закладах 

країн-партнерів на основі освітніх стандартів. Це 

надає змогу прикордонним органам ЄС працювати 

за єдиними підходами. Агенція здійснює підтримку 

розбудови потенціалу в державах-членах та краї-

нах-партнерах, а також шляхом розробки та впро-

вадження гармонізованих, орієнтованих на учнів та 

рентабельних продуктів навчання на основі впрова-

дження інтегрованого підходу до управління кор-

донами [2]. 

Одним із завдань Frontex є розробка навчаль-

них програм та спеціалізованих курсів в різних об-

ластях з метою гарантованого забезпечення найви-

щого рівня професійних знань серед прикордонни-

ків у всій Європі. Так у травні 2019 року 

Державною прикордонною службою України під-

писано План співробітництва з агенцією FRONTEX 

на 2019 – 2021 роки. Зокрема, українське прикор-

донне відомство долучилася до Уніфікованої нав-

чальної програми підготовки прикордонників сере-

днього рівня. Програма передбачає ряд кваліфіка-

цій (знань, умінь та навичок), якими має володіти 

прикордонник на посаді начальника відділення, на-

чальника відділу. У лютому 2019 року зроблено ве-

личезний крок у поглиблення співпраці з агенцією 

FRONTEX – відбулось офіційне приєднання Націо-

нальної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького до мережі 

партнерських академій агенції FRONTEX 

(FRONTEX Partnership Academies), що надало 

змогу розширити її можливості та потенціал, а та-

кож удосконалювати співпрацю з навчальними за-

кладами Європейського Союзу [1]. 

Висновок  

Отже, наскрізний характер правової компетен-

тності військовослужбовців актуалізує потребу у 

поглиблені наукового уявлення про таку особисті-
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сно-професійну його якість. Аналізуючи досвід за-

рубіжних навчальних закладів, що здійснюють під-

готовку прикордонників цілковито очевидним є те, 

що незалежно від форми прикордонних відомств, у 

всіх навчальних закладах спеціальна підготовка 

включає в себе правову, яка, в свою чергу, формує 

правову компетентність правоохоронців. Тісне 

співробітництво між закладами освіти за рахунок 

використання конструктивних практик удоскона-

лює рівень підготовки прикордонників та гармоні-

зує єдині підходи до здійснення навчання фахівців.  

Враховуючи те, що Національна академія Дер-

жавної прикордонної служби приєдналась до ме-

режі партнерських академій агенції FRONTEX 

(FRONTEX Partnership Academies), цікавим буде в 

подальшому вивчити за якими параметрами доці-

льно спрямовувати процес розвитку правової ком-

петентності такого співробітництва українських 

прикордонників.  
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Анотація 

В статті розглядаються питання гри як провідного виду діяльності дитини, в процесі якого відбува-

ється формування особистості дитини. Зокрема, звертається увага на роль гри у розвитку психічних про-

цесів дошкільника. Наголошується на важливості розробки нових підходів до організації гри дітей в до-

шкільних закладах і нових видів гри, що зумовлено епідеміологічною ситуацією в Україні і світі. 

Abstract 

This article deals with the problem of game and its role in personal development of preschool children. It is 

considered as the main kind of activity and very important condition of the development of preschool children. 
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Special attention is paid to the development of psychological processes. The necessity of new approaches to the 

arrangement of games because of epidemiological situation in Ukraine and all over the world is underlined.  

Ключові слова: гра, дошкільники, діяльність, розвиток особистості. 

Keywords: game, preschool children, activity, personal development. 

 

Формування особистості відбувається в діяль-

ності (ігровій, навчальній, трудовій). Для дітей до-

шкільного віку гра – це провідний вид діяльності, в 

процесі якого формується особистість дитини. 

Феномен гри досліджувався класиками психо-

лого-педагогічної науки (Л.Виготський, Д.Елько-

нін, П.Лесгафт, М.Монтесорі, Ж.Піаже, В.Сухом-

линський, К.Ушинський та ін.), його продовжують 

вивчати сучасні вітчизняні вчені (Л.Артемова, 

А.Богуш, Г.Григоренко, Н.Михайленко, Т.Піроже-

нко, Л.Соловйова, К.Щербакова та ін.). Вченими 

досліджено походження гри, здійснено класифіка-

цію ігор, обґрунтовано важливу роль гри в житті і 

розвитку дитини. 

В.Сухомлинський порівнював гру з «величез-

ним світлим вікном, крізь яке в духовний світ ди-

тини вливається живий потік уявлень, понять про 

навколишню дійсність. Дитина має справжнє емо-

ційне та інтелектуальне життя тільки тоді, коли 

живе в світі ігор, казки, музики, творчості» [1, 

с.179-181]. 

Безперечно, гра в житті дошкільника має дуже 

важливе значення і багато аспектів цього феномену 

вимагають подальших досліджень.  

Метою статті є вивчення можливостей розви-

тку психічних процесів старших дошкільника в іг-

ровій діяльності. 

Як відзначалося вище, формування особис-

тості дитини-дошкільника відбувається в ігровій ді-

яльності. Для того, щоб розвиток особистості про-

ходив успішно, необхідно створити динамічне, ва-

ріативне предметно-ігрове середовище, адекватне 

вікові і потребам дитини. Як слушно відзначає 

Г.Лаврентьєва, ігровий простір повинен сприяти пі-

знавальній діяльності, що забезпечує засвоєння но-

вих знань, розвиток психічних процесів [2, с.11-13]. 

Водночас, не можна не погодитися з Т.Пiроженко в 

тому, що «гра є не стільки засобом отримання но-

вих знань, а, скоріше, служить механізмом пере-

воду знань з рівня зовнішнього ознайомлення на рі-

вень збагачення внутрішнього (психічного) досвіду 

дитини» [3, с.5]. 

Слід підкреслити, що зміни у пізнавальній 

сфері, які відбуваються в дошкільному віці, мають 

надзвичайно важливе значення для подальшого по-

вноцінного розвитку психіки. В реальній дійсності 

пізнавальні процеси функціонують не ізольовано 

один від одного, а представляють складну систему, 

в якій всі елементи взаємозв’язані. Тому робота, 

спрямована на вдосконалення окремого психічного 

процесу, буде впливати не тільки на його власну 

продуктивність, але і на рівень функціонування пі-

знавальної сфери в цілому. Орієнтуючи роботу на 

розвиток недостатньо сформованого психічного 

процесу, не слід залишати без уваги й інші сторони 

пізнавальної сфери.  

Суттєве значення у формуванні особистості 

дошкільника має розвиток уваги. Увага – це на-

скрізний психічний процес, який пронизує всі інте-

лектуальні функції і забезпечує успішність інтелек-

туальної діяльності. Добре розвинуті властивості 

уваги є важливим фактором, який впливає на успі-

шність навчання в дошкільному віці. Як правило, 

діти, які мають кращі показники розвитку уваги, де-

монструють кращі успіхи у навчанні. З цього ви-

пливає висновок про те, що, розвиваючи різні влас-

тивості уваги, можна підвищити успішність ди-

тини.  

Як правило, дітям дуже подобається гра «Що 

змінилося?», спрямована на розвиток рівня загаль-

ної уважності дітей. Її можна проводити в різних 

варіантах: а) що змінилося в групі в порівнянні з по-

переднім заняттям? б) що змінилося в розміщенні 

картин, предметів, меблів? в) що змінилося у зовні-

шньому вигляді, позі когось із дітей чи вихователів 

– учасників гри. 

Також, дітям можна запропонувати гру «Забо-

ронений рух», яка дозволяє розвивати навички пе-

реключення уваги. Діти шикуються півколом, в 

центрі – ведучий. Він показує різні рухи. Один з 

яких, наприклад, присідання – заборонений. Діти 

повинні повторювати всі рухи ведучого, крім забо-

роненого. Той, хто помилився, вибуває з гри. 

Пам’ять є основою всього психічного життя 

людини і представляє собою низку складних психі-

чних процесів, активно оволодіваючи якими, лю-

дина керує набуванням і збереженням в свідомості 

корисної інформації і її відтворенням у потрібний 

момент. 

Спочатку дитина робить все це мимовільно. 

Вона не ставить перед собою мету щось за-

пам’ятати, інформація, яка доходить до неї, за-

пам’ятовується ніби сама по собі. Найлегше за-

пам’ятовується те, що приваблює своєю яскраві-

стю, незвичністю, є цікавим і справляє найбільше 

враження. З часом пам’ять дитини стає все більш 

керованою, довільною. Саме цей вид пам’яті відіг-

рає найважливішу роль в навчальному процесі.  

До 6 років дитина, як правило, вже вміє виді-

ляти мнемічну задачу (тобто, усвідомлювати мету 

запам’ятовування), володіє елементарними фор-

мами повторення, хоч в більшості випадків вони 

складаються стихійно і не є достатньо оптималь-

ними, вміє проводити певну мислительну обробку 

матеріалу, що запам’ятовується (наприклад, групу-

вання і смислове співвідношення). 

Для розвитку пам’яті дошкільників можна ви-

користовувати різні вправи та ігри. Слід звертати 

увагу на навчання дітей мнемічним прийомам. В їх 

основі лежить розумова дія, яка повинна включати 

два етапи: а) формування самої розумової дії; б) ви-

користання її як мнемічного прийому, тобто засобу 

запам’ятовування.  



40 The scientific heritage No 47 (2020) 

Для гри «Перестановка» потрібно приготувати 

картинки із зображенням предметів різних груп, на-

приклад: тарілка, склянка (посуд); ромашка, троя-

нда (квіти); капуста, морква (овочі) і т.д. Дітям про-

понують самостійно визначити і назвати узагаль-

нюючими словами групи, які можуть бути утворені 

за допомогою цих картинок. Після того, вони по-

винні запам’ятати всі картинки і закрити очі. Міня-

ються місцями 2-3 групи картинок і дитині пропо-

нується пригадати, які це були картинки і до якої 

групи вони належали.  

За допомогою гри «Підбери картинку до 

слова» можна навчати мнемічному прийому «смис-

лове співвідношення». Послідовно називаються 

слова і пропонується дітям самостійно підібрати до 

кожного слова картинку, яка відображає його зміст. 

Після цього картинки накриваються і знову послі-

довно зачитується кожне слово. Дитина повинна 

згадати, яку картинку вона підібрала до цього 

слова. 

Всі пізнавальні процеси розвиваються в тісній 

взаємодії з мисленням. Основу розвитку мислення 

складає формування і вдосконалення мислительних 

дій та операцій. Оволодіння мислительними діями 

відбувається таким чином: спочатку дитина діє у 

зовнішньому плані, оперуючи безпосередньо з пре-

дметами і змінюючи їх стан або властивості, потім 

відбувається інтеріоризація цих дій, тобто перехід 

у внутрішній план, вони перетворюються у дії мис-

лительні, розумові. При цьому мислительні дії ди-

тини набувають або форми дії з образами, або фо-

рми дії із знаками (словами, числами). У відповід-

ності з цим розрізняють 3 види мислительної 

діяльності: наочно-дійова, наочно-образна, слове-

сно-логічна. 

Працюючи над розвитком мислительної діяль-

ності дошкільників, важливо розвивати всі види 

мислення дітей, вчити їх оперувати не тільки реаль-

ними предметами, а також образами цих предметів 

і знаками. Образне мислення все ще залишається 

провідним видом мислення малюка тому, як і ра-

ніше, відіграє важливу роль у навчальному процесі. 

Від рівня його розвитку багато в чому залежить ус-

пішність дошкільника у подальшому. Отже, трену-

вання образного мислення є досить важливим за-

вданням, але головний акцент все-таки слід робити 

на розвитку внутрішнього плану дій і логічного ми-

слення.  

Відомо, що до 6 років діти, як правило, вже 

вміють мисленно перетворювати прості образи ре-

альних предметів, а також будувати елементарні 

наочні моделі, які відображають суттєві властиво-

сті об’єктів і явищ. Тому надалі розвиток образного 

мислення повинен йти шляхом удосконалення цих 

властивостей, а саме: уміння мисленно перетворю-

вати образ; уміння орієнтуватися в просторі за до-

помогою плану схеми, а також самостійно її ство-

рювати; уміння «читати» і створювати схематичне 

зображення об’єктів. 

Добре відомі різноманітні ігри для розвитку 

мислення, наприклад, «Задачі із сірниками», які 

сприяють розвитку вміння мисленно перегрупову-

вати елементи об’єкту, планувати свої дії «в умі», 

розвивати комбінаторні здібності, а також кмітли-

вість. Завдання можуть бути різними: скласти із пе-

вної кількості сірників задану фігуру, перетворити 

вихідну фігуру в одну або кілька заданих та ін. За 

правилами гри перекладати сірники можна тільки 

для демонстрації уже знайденого рішення. В про-

цесі вирішення цього робити не можна. Пошук рі-

шення відбувається «в умі». 

Для дітей дошкільного віку важливо організо-

вувати ігрові заняття, спрямовані на розвиток 

уміння діяти «в умі». Для тренування цього уміння 

доцільно використовувати завдання 3 видів: 

1. Алгоритмічні, в яких дитина повинна діяти 

строго у відповідності із заданим правилом або ал-

горитмом;  

2. Комбінаторні, в яких дитині потрібно розг-

лянути різні варіанти рішення і обрати оптималь-

ний;  

3. Евристичні, в яких потрібно шукати різні 

стратегії рішення. 

Прикладом алгоритмічного завдання є гра для 

старших дошкільників «Цікава математика», в якій 

ведучий називає ряд із трьох цифр (7, 4, 2) і кидає 

при цьому м’яч одному з учасників гри. Той, хто 

зловив м’яч, повинен швидко назвати цифри у зво-

ротному порядку (2, 4, 7). 

Комбінаторні завдання: гра «Уперта буква». 

Дітям пропонують придумати і записати якнайбі-

льше слів із упертою буквою, наприклад, «О». Вона 

називається упертою, тому що хоче бути розміще-

ною тільки всередині слова і тільки в одному місці, 

а саме, другою, і тільки в словах, які складаються з 

трьох букв ( рот, сон, сом, мох та ін.).  

Евристичні завдання: гра «Розділи фігуру». За-

стосовується для розвитку винахідливості, просто-

рового мислення, швидкості мислення та уміння ді-

яти «в умі». В процесі гри дітям пропонується 

чимшвидше знайти якнайбільше способів розді-

лити геометричні фігури на 2-3 і більше частин. Ви-

грає той, хто найшвидше знайде найбільше спосо-

бів. Для прикладу можна показати різні способи по-

ділу квадрата на частини .  

В процесі роботи над розвитком мислення до-

шкільників велике значення має тренування логіч-

ного мислення. З цією метою слід використовувати 

завдання, які допомагають розвивати у дітей уміння 

узагальнювати, порівнювати, встановлювати при-

чинно-наслідкові зв’язки. Це, зокрема, – гра «Що 

зайве?» Дітям називають кілька слів, які відно-

сяться до певної категорії, виду, групи, а одне з них 

не належить до цього ряду слів. Це слово є зайвим. 

Наприклад: зошит, ручка, олівець, яблуко, книга. 

Виконуючи ці вправи, варто просити дітей не 

тільки виділити зайве слово, але і зробити спробу 

пояснити, чому воно є зайвим. 

Встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

діти вчаться, намагаючись закінчити речення, поча-

ток яких їм пропонувався. Наприклад: Сьогодні я 

дуже змерз, тому що … (можливі варіанти: на ву-

лиці мороз; довго гуляв; забув дома рукавички).  

Логічні завдання і загадки допомагають розви-

вати у дітей образне і логічне мислення, уміння ви-

діляти суттєві ознаки, порівнювати. Вони тренують 
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швидкість і гнучкість мислення, кмітливість, 

вміння знаходити оригінальні рішення. Ось прик-

лад найпростішого завдання для дошкільників: 

«Таня та Оля їли фрукти. Хтось із них їв персики, а 

хтось абрикоси. Таня їла абрикоси. Що їла Оля?»  

Уява займає особливе місце в процесі пізнання 

навколишньої дійсності. Вона допомагає не тільки 

глибше пізнати реальність, але й дає можливість 

прогнозувати майбутнє, передбачати наслідки і ре-

зультати своїх дій. Велике її значення і в оволодінні 

основами наук.  

Уява вихованців дошкільного закладу ще не 

достатньо розвинена. Оперування образами є для 

них досить важким завданням. Спостерігаючи за 

дітьми під час виконання ними навчальних завдань, 

можна помітити, що вони іноді ніби малюють щось 

руками у повітрі, відводять погляд на стелю або 

стіни. Це – не що інше, як спосіб зробити образи 

предметів і явищ більш наочними. З часом в резуль-

таті розвитку уяви потреба в таких діях відпадає 

сама собою, але поки вони є, до цього потрібно від-

носитися з розумінням.  

Працюючи з дітьми над розвитком уяви, слід 

приділити увагу формуванню у них наступних 

умінь:  

1. Створювати і словесно описувати образи рі-

зних предметів, об’єктів. Для цього можна викори-

стати завдання, в яких дитина повинна: а) створю-

вати образ об’єкта (за словесним описом або без 

нього); б) створювати образ простору (за словесним 

описом або без нього); в) відтворювати цілісний об-

раз малюнка на основі сприймання однієї або кіль-

кох його частин.  

2. Оперувати «в умі» образами об’єктів в про-

сторі (просторова уява). Для тренування таких 

умінь дітям можна запропонувати ігри двох видів: 

а) на мислене перетворення об’єктів в просторі; б) 

на уявлення взаємного розміщення об’єктів в прос-

торі.  

3. Підкоряти свою уяву певному задуму, ство-

рювати і послідовно реалізовувати план цього за-

думу.  

4. Інтерпретувати і самостійно будувати мета-

фори і «нонсенси». Це уміння є складовою части-

ною процесу розвитку уяви, її потужним евристич-

ним знаряддям, що стимулює інтелектуальний по-

шук. 

Для розвитку уяви у дітей рекомендується ви-

користовувати найрізноманітніші завдання та ігри. 

Наприклад, простою, але досить ефективною є гра 

«Продовж розповідь». Дітям пропонують початок 

розповіді: «Ти йдеш по дорозі і бачиш попереду 

стіни незнайомого чарівного міста. Ти заходиш в 

міські ворота і ….».  

У завданні «Домалюй малюнок» пропонують 

дітям контури елементів предметних зображень. 

Наприклад: стовбур дерева з однією гілочкою, бу-

динок без вікон і дверей, можуть бути прості геоме-

тричні фігури (коло, квадрат, трикутник). Дітей 

просять домалювати малюнок. 

У завданні «На що це схоже?» можна запропо-

нувати дітям розглянути хмаринки на небі, морозні 

візерунки на шибці вікна, чорнильну пляму тощо і 

попросити їх розповісти що їм нагадають ці пред-

мети, об’єкти, явища, які образи виникають в їх 

уяві. 

Гра «Збери картинку» – це гра на уміння конс-

труювати ціле з частин. Матеріалом для гри можуть 

служити будь-які кольорові малюнки з старих книг, 

журналів, листівок. Дітей просять уважно подиви-

тися на картинку. Потім її розрізають на 4-5 частин 

і пропонують з частин зібрати цілісну картинку. Пі-

зніше гру можна ускладнити: а) збільшити кіль-

кість частин до 6-7; б) не показувати дітям картинку 

в цілісному вигляді, а зразу дати тільки її частинки. 

Дізнатися, що на ній зображено, дитина може 

тільки тоді, коли збере її.  

Досить ефективно відбувається розвиток уяви 

у дошкільнят в процесі роботи над реченнями з не-

закінченими порівняннями: «Небо синє, як …»; 

«Повітря тепле, як …»; «Новорічна ялинка гарна, 

як…». 

Працюючи над розвитком сприймання у дітей 

дошкільного віку, слід приділити увагу: форму-

ванню сенсорних еталонів (уміння розрізняти скла-

дні форми предметів, відтінки кольорів, вимірю-

вати їх висоту, ширину, довжину, вагу, об’єм); орі-

єнтації в часі (уміння оцінювати різні часові 

інтервали, орієнтуватися в календарі, годиннику); 

розвитку навичок сприймання творів мистецтва 

(ознайомлення з літературними, музичними, обра-

зотворчими зразками мистецтва, розвиток почуття 

прекрасного, почуття співпереживання); розвитку 

навичок сприймання людини (уміння розпізнавати 

основні емоційні стани людини, розрізняти її на-

стрій, що виражається в міміці, русі, позі).  

Використовуючи методику «Що це таке?», ді-

тям показують контурні зображення яких-небудь 

предметів, або тільки окремі деталі від них, а вони 

повинні дізнатися, що це за предмети.  

Гра «Що в мішечку?» дозволяє вдосконалю-

вати тактильне сприймання, уміння визначати ве-

личину предмета на дотик. Для її проведення потрі-

бні предмети різної величини (наприклад: флакон-

чик від парфумів, гребінець, ручка, коробка від 

сірників, які поміщаються в непрозорий мішечок). 

Дітям пропонують засунути руку в мішок, вибрати 

один з предметів і на дотик визначити, що це за пре-

дмет. Щоб ускладнити завдання, можна запропону-

вати намалювати цей предмет. 

Гра «Повтори ритм» спрямована на розвиток 

відчуття часу і ритму. Суть гри в тому, що ведучий 

2 рази стукає олівцем по столу. Між першим і дру-

гим ударом – інтервал 2 секунди. Після цього ди-

тину просять зробити це ж саме, намагаючись мак-

симально точно повторити заданий часовий інтер-

вал. Потім інтервал збільшують або зменшують. 

Коли дитина зможе більш-менше точно відтворю-

вати часові інтервали, можна запропонувати їй 

який-небудь нескладний ритм для відтворення.  

«Про що говорить обличчя?» – гра, спрямована 

на розвиток уміння розпізнавати різні емоції лю-

дини за їх схематичним зображенням. Крім того, 

гра сприяє розвитку уяви і творчих здібностей. На 

окремих карточках малюють кілька схематичних 
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зображень людського обличчя, які б виражали по-

зитивні, негативні і нейтральні емоції. Дітей про-

сять визначити характер цих емоцій, пропонуючи 

їм слова-підказки (сум, радість, горе, гнів тощо). 

Далі можна запропонувати дітям придумати харак-

терні для кожного виразу обличчя жести, фрази, які 

б могли відповідати конкретному емоційному 

стану. Можна також запропонувати дітям уявити 

собі причини, ситуацію, які викликали ті чи інші 

емоційні стани, зображені на малюнках.  

Всі ці нескладні вправи та ігри дозволяють од-

ночасно розвивати у дітей старшого дошкільного 

віку як уяву, так і сприймання за умови, що вони 

проводяться систематично і є різноманітними. 

Слід підкреслити, що останнім часом з’яви-

лися певні вимоги до організації предметно-ігро-

вого середовища для дошкільників, зумовлені кара-

нтинними протиепідемічними заходами. Так, Пос-

тановою МОЗ України рекомендовано проводити 

ігри більше на відкритому повітрі, ніж у примі-

щенні; обмежити ігри, що передбачають безпосере-

дній фізичний контакт між дітьми, сенсорні ігри, 

ігри, що потребують використання значної кілько-

сті додаткових предметів. Водночас, рекоменду-

ється всі протиепідемічні заходи в дошкільних за-

кладах проводити в ігровій формі. 

Таким чином, сьогодні є необхідність в розро-

бці нових підходів до організації ігрової діяльності 

дітей в дошкільних закладах. 
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Анотація 

В статті розглядаються питання підготовки фахівців у багатонаціональній державі. Аналізується аме-

риканський досвід, оскільки саме в цій країні дуже багато великих і малих національних меншин, етнічних 

спільнот. Цей факт зумовив формування нової системи освіти – полікультурної. Підкреслюється важли-

вість полікультурної освіти у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності у багатонаціональ-

ному суспільстві, формування їх готовності до збереження власної ідентичності і розуміння та прийняття 

особливостей представників інших культур, релігій, з якими необхідно жити в мирі і гармонії. 

Abstract 

This article deals with the problem of training specialists in multicultural society. American experience in 

this field is analyzed, because there are many large and small ethnic and national communities in this country. This 

fact evokes the need of a new system of education – multicultural education. It is underlined that multicultural 

education facilitates the formation in a person the readiness for activities in a modern socio-cultural environment, 

preservation of personal identity, aspiration for respect and understanding of other cultural communities, the ability 

to live in peace and harmony with representatives of various racial, ethnic, cultural, religious gropes. 

Ключові слова: багатокультурна держава, міжетнічні відносини, соціально-культурне середовище, 

професійна підготовка, спеціалісти. 
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Україна належить до багатонаціональних дер-

жав, тому проблемі міжетнічних відносин нада-

ється значна увага. Через систему законодавчих ак-

тів, що регулюють діяльність у сфері міжетнічних 

відносин, Українська держава: визнає поліетнічний 

характер українського суспільства й підтверджує 

право всіх його членів на збереження та популяри-

зацію їхньої культурної спадщини; забезпечує всім 

громадянам рівність перед законом, поважаючи 

їхнє етнічне походження; цінує внесок етнічних 

спільнот у розвиток українського суспільства; під-

тримує атмосферу взаєморозуміння і взаємодії між 

усіма етнічними компонентами українського суспі-

льства; стимулює визнання і повагу усіх членів 

українського суспільства до культур, звичаїв і тра-

дицій представників усіх національностей, що про-

живають в Україні; гарантує повну і рівноправну 

участь осіб, які належать до різних етнічних спіль-

нот, у всіх сферах життя українського суспільства й 

допомагає їм в усуненні будь-яких перешкод на 

цьому шляху. 

Як один із провідних принципів виховання 

громадянина в «Концепції громадянського вихо-

вання особистості в умовах розвитку української 

державності» зазначається принцип полікультур-

ності. Його реалізація означає, що в процесі грома-

дянського виховання мають створюватись умови 

для формування особистості, вихованої в націона-

льній культурі і водночас відкритої іншим культу-

рам, ідеям і цінностям. Тільки така особистість зда-

тна зберегти національну ідентичність, оскільки 

глибоко усвідомлює національну культуру як не-

від’ємну складову світової культури [1, с.8]. 

Українські науковці (В.Андрущенко, К. Баха-

нов, В. Венгерська, П. Вербицька, О.Гуренко, Я.До-

вгополова, П. Кендзьор та ін.) ретельно досліджу-

ють різні аспекти полікультурної освіти, її ролі у 

підготовці сучасного фахівця. Вважаємо, що доці-

льним є більш глибоке вивчення в цьому плані за-

рубіжного досвіду, зокрема американського. 

Існування значної кількості національно-етні-

чних груп в США породжує певні проблеми в соці-

ально-політичному і духовному житті країни, які 

проявляються у вигляді расово-етнічної дискримі-

нації. Одним із шляхів подолання дискримінації, на 

думку багатьох американських учених, є впрова-

дження полікультурної освіти в навчальних закла-

дах, теоретичні засади якої обґрунтував у своїх пра-

цях Дж. Бенкс [2]. 

Мета статті – проаналізувати особливості реа-

лізації принципу полі культурності освіти у сучас-

ній вищій школі США.  

Зазвичай, полікультурну освіту розуміють як 

таку, що сприяє формуванню в особистості готов-

ності до активної діяльності в сучасному соціоку-

льтурному середовищі, збереженню нею власної 

ідентичності, прагненню до поваги та розуміння ін-

ших культурно-етнічних спільнот, умінню жити в 

мирі і злагоді з представниками різних расових, ет-

нічних, культурних, релігійних груп.  

Аналіз наукової літератури і законодавчої бази 

США дає підстави вважати, що вирішенню завдань 

полікультурної освіти в американській вищій школі 

сприяє розробка й реалізація на практиці положень, 

що розкривають культурне різноманіття суспільс-

тва, які сформульовані в законодавчих документах. 

Законодавча база полікультурної освіти створюва-

лася поступово, відповідно до принципів Америка-

нської Конституції про демократію і права людини 

[3; 4]. 

Із середини XX ст. - початку XXI ст. в США 

прийнято низку законів і актів, що визнають спря-

мованість освітньої політики на утвердження в сус-

пільстві принципів культурного різноманіття. Се-

ред законодавчих документів слід виокремити за-

кони: «Про цивільні права»; «Двомовна освіта», 

«Про рівні освітні можливості», «Одна нації, багато 

народів», «Десегрегація», «Америка в XXI столітті: 

у пошуках нового майбутнього», федеральна про-

грама «Американська ініціатива конкурентоспро-

можності в освіті», у яких є положення, що підкре-

слюють необхідність надання рівноцінної освіти 

особам, що відрізняються за своїми культурними 

характеристиками від носіїв домінуючої в суспіль-

стві культури. 

Полікультурна освіта визнається частиною ці-

лісної вищої освіти і розглядається як джерело про-

гресу вищої школи. Полікультурність знаходить 

своє відображення в програмах і стандартах вищої 

освіти США. Так, Американська Рада зі стандартів 

вищої освіти ще у 90-х рр. розробила документи, 

відповідно до яких освітні програми повинні вихо-

вувати у студентів здатність ефективно вирішувати 

міжнаціональні конфлікти, знижувати гостроту мі-

жкультурних розбіжностей. Життєво важливим є 

те, щоб нинішні студенти – завтрашні лідери суспі-

льства вчилися ефективно сприймати різні ідеї, цін-

ності, культури.  

Полікультурні процеси у навчанні передбача-

ють зміни як у змісті, так і в процесі здобуття знань. 

Внесення в навчальні плани і програми інформації 

про пригнічувані у суспільстві групи, зміна методів 

навчання (зростання участі студентів і визнання рі-

зних способів мислення та інтелекту) підвищують 

рівень полікультурності навчального курсу. Визна-

ється, що для того, щоб викладання навчального ку-

рсу мало дійсно полікультурний характер, необхі-

дно удосконалювати та інтегрувати обидва показ-

ники [5; 6]. 

У вищих навчальних закладах США реалізу-

ються такі аспекти полікультурної освіти: викладач 

усвідомлює, як його культурна ідентичність впли-

ває на навчання та динаміку заняття; зміст нав-

чання, мова, завдання, тести відображають різні ку-

льтурні стилі навчання, що відповідають культур-

ним особливостям студентів; норми поведінки в 

університеті та основні правила відображають ку-

льтурне різноманіття середовища; визнаються різні 

стилі комунікації, в активний процес навчальної та 
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позааудиторної діяльності залучаються всі студе-

нти; національні відмінності визнаються та віта-

ються; багатоманітний культурний досвід викорис-

товується для збагачення освітнього досвіду всіх 

студентів, в тому числі й представників домінуючої 

групи; конфліктів не уникають, їх вирішують конс-

труктивно, досягаючи згоди між носіями різних ку-

льтур та ціннісних орієнтацій; процеси навчання та 

спілкування стають такими ж важливими, як зміст, 

і слугують генерації нових знань; якість освіти 

пов’язуються з ідеєю національного та культурного 

різноманіття суспільства 

Одним з важливих завдань полікультурної 

освіти, на думку вчених, є формування у студентів 

нового типу мислення – іншого шляху сприйняття 

реальності, полікультурного бачення, без чого не-

можливо розуміти альтернативні погляди та точки 

зору. Це необхідно для тих, хто хоче приймати ак-

тивну участь у соціальному, економічному, політи-

чному та культурному житті суспільства. Подібні 

якості є джерелом конструктивних рішень у конф-

ліктних ситуаціях, які цілком природно виникають 

у полікультурному середовищі.  

Полікультурне мислення допомагає студентам 

зрозуміти історичний та соціальний контекст їх-

нього внутрішнього світу. Стає зрозумілим, що ча-

сто особисті проблеми молодих людей є відобра-

женням великих соціальних проблем; соціальний 

світ сприймається по-різному різними культур-

ними групами у суспільстві. Студенти усвідомлю-

ють, що вони належать до різних соціальних груп, 

стикаються з різними проблемами і рівень життя у 

них різний, їм також властиво різне відчуття іден-

тичності. Розуміння цього дозволяє студентам ві-

дійти від прямолінійності мислення в рамках домі-

нуючих чи етноцентричних поглядів на реальність. 

Студенти також усвідомлюють, що расизм та інші 

форми дискримінації є стратегією домінуючої 

групи, які використовуються для того, щоб пригні-

чувати інші культурні групи та окремих індивідів. 

Вони засвоюють, що люди мають багато спільного 

як громадяни в результаті накопичення історич-

ного, культурного та соціального досвіду і, незва-

жаючи на це, особистості з різних культурних груп 

по-різному сприймають реальність, мають різний 

спосіб мислення, різний стиль комунікації. 

На думку багатьох американських дослідників, 

підготовка сучасного спеціаліста до успішної про-

фесійної діяльності в умовах культурного різнома-

ніття багато в чому залежить від середовища навча-

льного закладу, а також стилю роботи викладачів та 

адміністрації. Більшість подій, що відбуваються в 

умовах студмістечок та аудиторіях, впливають на 

те, як у студентів формуються відносини з іншими 

людьми, суспільством. 

Керівництво навчального закладу, викладачі, 

задаючи тон та контекст процесу навчання, можуть 

здійснити великий вплив на створення сприятли-

вого освітнього полікультурного середовища, яке 

зазвичай передбачає наявність трьох компонентів: 

просторово-семантичний (архітектура навчального 

закладу, дизайн інтер’єру, символи та інша інфор-

мація); змістово-методичний (концепція навчання і 

виховання студентів, навчальні програми і плани; 

методи і форми організації освіти; органи студент-

ського самоуправління; науково-дослідницька ро-

бота студентів); комунікативно–організаційний 

(національні особливості студентів і викладачів, їх 

цінності, установки, стиль спілкування тощо). 

Полікультурне освітнє середовище закладу ви-

щої освіти є місцем можливих дискусій, дозволяє 

студентам навчитися вирішувати проблеми і конф-

лікти міжкультурної взаємодії шляхом діалогу, 

співробітництва і компромісів, дає уяву про смисл 

існування людства загалом, формує якості, необ-

хідні для успішної інтеграції особистості в іншу ку-

льтуру, виховує навички толерантної поведінки 

людей в полікультурному суспільстві. 

В процесі створення такого середовища вирі-

шуються завдання : виховання поваги до представ-

ників інших національностей, їх мови, звичаїв, тра-

дицій, духовних цінностей; забезпечення можливо-

сті кожному студентові входження в рідну і світову 

культуру; формування базової культури особис-

тості, орієнтованої на національні і загальнолюд-

ські моральні цінності, досягнення людської циві-

лізації, усвідомлення належності до світового спів-

товариства; засудження будь-яких проявів 

націоналізму і расизму. Таким чином, полікульту-

рне середовище вищого навчального закладу презе-

нтує духовно насичену атмосферу ділових і міжо-

собистісних контактів, яка зумовлює світогляд, 

спосіб мислення і поведінки включених в неї 

суб’єктів, стимулює в них потребу залучення до на-

ціональних і загальнолюдських духовних ціннос-

тей. Це – простір позитивної взаємодії індивідів, 

груп, культур, які представляють різні етноси, ку-

льтури, релігії, заклад з багатокультурним, різнові-

ковим і різноконфесійним контингентом виклада-

чів і студентів, який покликаний задовольнити осві-

тні, соціальні і адаптивні потреби індивіда в 

багатокультурному суспільстві. 

Суттєву роль у становленні сучасного фахівця 

відіграє позааудиторна діяльність, оскільки вона 

доповнює ту картину, яка складається у результаті 

засвоєння знань на аудиторних заняттях. В універ-

ситетах США існують цікаві системи підтримки та 

організації різних видів діяльності студентів, функ-

ціонують численні програми та відділи, створені 

для того, щоб розвивати у студентів соціально важ-

ливі якості. Більшість подібних програм спрямо-

вані на вирішення проблем, пов’язаних з багатона-

ціональним характером студентського середовища. 

Зазвичай програми розділені на 5 різних категорій: 

академічні, соціальні, освітні, консультаційні та 

працевлаштування. Академічні – включають за-

няття та наставництво для загального академічного 

розвитку студента, дають можливість отримання 

стипендій та академічних ресурсів. Соціальні – 

спрямовані на діяльність та заходи із соціальним, 

інтерактивним акцентом. Освітні – мають на меті 

діяльність та заходи з освітнім акцентом. Консуль-

таційні – здійснюють особисте консультування та 

наставництво (менторинг). Програми працевлаш-

тування – надають ресурси для отримання місця 

роботи, включаючи інтернатуру. 
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Наприклад, програми освітніх можливостей 

створені для того, щоб надавати допомогу студен-

там – представникам національних меншин, а та-

кож іншим нетрадиційним групам студентів (інва-

ліди, студенти з низьким доходом, ті, що мають од-

ного з батьків, представники першого покоління 

мігрантів, люди старші середнього віку). Студенти 

визначаються з вибором програми, отримують кон-

сультації, їм надається тьюторство (академічне на-

ставництво) під час навчання, а також працевлаш-

тування після закінченні університету. 

В багатьох університетах існують культурні 

центри, метою яких є: надання допомоги та підтри-

мки студентам – представникам різних етнічних 

груп; забезпечення їх необхідними ресурсами; про-

ведення різних заходів та організація допоміжних 

служб; надання можливостей для розвитку лідерсь-

ких якостей. Центри надають приміщення для за-

нять, зборів, а також комп’ютерне оснащення. У 

центрах є можливість отримання знань про інші на-

роди та культури, не виїжджаючи за кордон. Діяль-

ність культурних центрів включає виставки націо-

нальної кухні, народної творчості, проведення наці-

ональних свят та місячників національної історії й 

національної спадщини.  

Офіс з навчання представників меншин ство-

рений для надання допомоги різним етнічним гру-

пам студентів: африканцям/ афроамериканцям, ла-

тиноамериканцям, іспаноамериканцям та корінним 

народам (індіанцям та ескімосам). Відділ сприяє 

збільшенню набору представників даних культур, 

забезпечує підтримку у навчанні, підвищенні ака-

демічної успішності, надає освітню та культурну 

інформацію про суспільство та студентів – предста-

вників різних культурних груп, що навчаються в 

університеті. Офіс також організовує зв'язок зі шко-

лами та суспільними коледжами, проводить куль-

турні заходи в рамках усього студмістечка, співпра-

цює з етнічними організаціями, допомагає студен-

там скористатися грантами та стипендіями, 

культивує студентське наставництво. 
Офіс послідовних дій університету та рівних 

можливостей організовує системні послідовні дії 
університету з реалізації рівних освітніх можливо-
стей. Працівники офісу дають поради ті надають 
допомогу, якщо студенти зазнають дискримінацію. 
Офіс випускає доступні освітні брошури, навчальні 
фільми, проводить семінари з питань рівних освіт-
ніх можливостей, пропагує діяльність університету 
з даних питань. 

Відділ з полікультурних питань сприяє форму-
ванню у студентів національної та культурної толе-
рантності, а також вироблення у них відповідних 
навичок навчання шляхом проведення консульта-
цій, спеціальних курсів, тренінгів, які розраховані 
як на працівників університету, так і на його адмі-
ністрацію. Діяльність відділу спрямована на ство-
рення такого освітнього середовища, в якому ціну-
ють національне та етнічне різноманіття, оскільки 
воно позитивно впливає на освіту та збагачує життя 
усього колективу. Відділ публікує джерела поліку-
льтурних ресурсів для надання інформації щодо 
програм, послуг, організаціях та інше. 

Асоціація студентів надає можливість контак-
тувати з різними організаціями та групами. Асоціа-
ція пропонує програми та послуги, організовує і фі-
нансує різноманітні студентські об’єднання в студ-
містечку. Існує веб-сайт, на якому можна отримати 
інформацію про національне різноманіття у середо-
вищі студентського кампусу. Студентів, викладачів 
та інших працівників запрошують, щоб поговорити 
про їх батьківщину і культурне різноманіття країни 
та суспільства.  

Організація подібної мережі тісної взаємодії 
дозволяє створити таке навчальне середовище, в 
якому визнається й оцінюється внесок в навчаль-
ний процес усіх учасників – викладачів, студентів, 
адміністрації – у контексті навчального середовища 
навчального закладу та суспільства. Багато вчених 
підтримують всебічний (холістичний) підхід полі-
культурної трансформації діяльності навчальних 
закладів в аспекті формування толерантності – 
зміни змісту, методів навчання і освітнього середо-
вища. 

Прихильники полікультурної освіти в США 
розглядають процес навчання як співпрацю та вза-
ємодію усіх учасників навчального процесу. Вони 
стверджують, що не тільки викладачі і студенти є 
активними учасниками навчального процесу, ба-
гато інших людей прямо або опосередковано здійс-
нюють на нього певний вплив. До їх числа входять 
викладачі на заміні, запрошені особи (видатні 
вчені, громадські діячі, представники мистецтва), 
асистенти викладачів, методисти, лаборанти. Спіл-
кування з ними, безперечно, може слугувати дже-
релом для набуття полікультурного досвіду.  

Наголошується також на необхідності встано-
влювати партнерство між викладачами та адмініст-
рацією у вирішенні питань полікультурної освіти, 
оскільки полікультурні програми, що підтриму-
ються адміністрацією, мають багато шансів на ус-
піх. 

Незважаючи на те, що деякі аспекти полікуль-
турної освіти зазнають критики з боку окремих аме-
риканських учених, практиків, громадських діячів, 
основні ідеї полікультурності, які реалізуються в 
освіті, можуть успішно впроваджуватися в процес 
підготовки фахівців в інших країнах, зокрема, бага-
тонаціональній Україні.  
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Анотація 

У статті обґрунтовується необхідність формування у школярів національних та загальнолюдських 

цінностей, орієнтирів, суджень, переконань. Автор статті демонструє, як за допомогою компетентнісного 

потенціалу навчального предмета «Українська література» та шляхом використання інтерактивних мето-

дів і технологій забезпечити сформованість в учнів соціальної компетентності.  

Abstract 

The article substantiates the necessity of forming of universal values, human targets, judgments and beliefs 

among schoolchildren. The author of the article demonstrates how to provide the formation of schoolchidren’s 

social competency with the help of the competence potential of the school subject “Ukrainian Literature” through 

the use of interactive methods and technologies. 
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тентність, критичне мислення, інтерактивні методи і технології.  

Keywords: Ukrainian literature, competence approach, value orientations, social competence, critical think-

ing, interactive methods and technologies. 

 

Актуальність теми. В українських школах пи-

тання компетентнісного підходу до навчання, фор-

мування необхідних компетентностей у школярів є 

сучасним, цікавим, актуальним для педагогів, учнів 

та їхніх батьків. Особливе ставлення до вивчення у 

школі літератури як джерела людської духовності, 

національної ідентичності, естетичного саморозви-

тку, самопізнання, самоствердження. Звичайно, 

хрестоматійний художній твір вивчається насампе-

ред як мистецьке явище, його аналіз відбувається 

передусім з естетичних підходів, але головні акце-

нти в літературній освіті сфокусовано на форму-

ванні компетентного учня як суб’єкта читацької ді-

яльності, здатного до особистісного і читацького 

саморозвитку, спроможного до навчання упродовж 

життя. Компетентнісний підхід у процесі вивчення 

літератури спрямований на забезпечення форму-

вання читацької предметної (літературної) і загаль-

нонавчальної компетентностей, а також ключових 

компетентностей. Особливу увагу на уроках літера-

тури звертаємо на комунікативну, громадянську, 

соціальну, культурологічну компетентності, за ре-

зультатами сформованості яких випускник буде го-

товий і здатний до діалогу, взаємодії, співпраці, ін-

теракції. Українська література як навчальний пре-

дмет має надзвичайно глибокий потенціал для 

формування життєво необхідних компетентностей, 

зокрема і соціальних цінностей та орієнтирів. Оно-

влення змісту мовно-літературної освіти потребує 

виваженого підходу, без руйнування власної націо-

нальної культури, зі збереженням потенціалу худо-

жньої літератури, що має стратегічне значення для 

формування світогляду, моралі, ціннісних орієнта-

цій громадянина України, патріота і людини. «Пре-

дмет «Українська література» в 11-річній загально-

освітній школі вивчає кращі зразки художньої літе-

ратури як мистецтва слова, допомагає формувати, 

збагачувати внутрішній світ молодої людини, пози-

тивно впливати на її свідомість, морально-етичні 

цінності, розвивати інтелектуальні, творчі здібно-

сті, естетичні смаки, самостійність мислення й гро-

мадянський вибір» [5, с. 1]. Сформованість таких 

рис, уподобань, ставлень, дійсно, сприятиме само-

реалізації, самоствердженню особистості в май-

бутньому. 

Аналіз досліджень. Сьогодні питання впрова-

дження компетентнісного підходу в освітній про-

цес активно розробляють вітчизняні учені-педа-

гоги: Баханов К. О., Бех І. Д., Овчарук О. В., Савче-

нко О. Я., Ситник О. П., Пометун О. І. та інші. У 

методиці викладання літератури до проблем фор-
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мування компетентностей зверталися відомі укра-

їнські вчені й методисти: Ісаєва О. О. (формування 

компетентного учня-читача), Фасоля А. М. (компе-

тентнісно зорієнтоване навчання), Шуляр В. І. (ме-

тодична компетентність та конструювання компе-

тентнісно-діяльнісного уроку літератури), Токмань 

Г. Л. (діалогічність уроку літератури), Лісовський 

А. М. (різні підходи до аналізу художніх творів), 

Коваленко Л. Т. (компетентнісно зорієнтовані за-

вдання) та інші вчені.  

На важливості сформованості учнівських ком-

петентностей наголошує вітчизняний учений-мето-

дист Фасоля А. М.: «Наявність комунікативної ком-

петентності дасть змогу брати активну участь в об-

говоренні проблеми (чути не тільки себе, а й інших, 

критично аналізувати почуте й коректно відпові-

дати); формування соціальної компетентності на-

вчить переборювати невпевненість, а за потреби 

брати на себе відповідальність за виконання дору-

ченої справи. І найголовніше – учень хоче і прагне 

діяти. Таким чином, поняття «компетентність» на-

буває зримих обрисів, перетворюючись з абстракції 

на щось конкретне і відчутне» [2, с. 12].  
Сучасний літературознавець Д. Дроздовський 

розглядає урок літератури як простір для реалізації 
багатьох компетентностей, зокрема громадянської, 
соціальної, екологічної, математичної, природни-
чої, підприємницької, а також навчання упродовж 
життя. Учений переконаний, що читання збагачує 
життєсвіт читача, наповнюючи його досвідом про 
інше життя, інші світи. Тому автор сучасної книги 
«Компетентності літератури» закликає: «Не бій-
мося уявити урок літератури в синергетичній єдно-
сті з уроком технологій або математики» – і конста-
тує, що урок літератури – це урок життя, щастя і 
компетентностей [3, с. 9].  

Автор цієї статті вважає, що особливу увагу на 
уроках літератури слід звертати на формування со-
ціально-національної компетентності, якою перед-
бачається «становлення свідомого громадянина 
українського суспільства, розуміння ним власної 
відповідальності перед народом, громадою, суспі-
льством, знання національних традицій та культури 
нашого народу. Засвоєння таких знань найефектив-
ніше відбувається через практичний досвід: наве-
дення прикладів з художніх творів, де герої прояв-
ляють активну громадянську позицію; діалогічну 
взаємодію з текстом, автором, героями; спілку-
вання з ровесниками; здійснення дослідницької ді-
яльності» [4, с. 133].  

Мета статті: показати необхідність реаліза-
ції компетентнісного підходу в сучасній освітній ді-
яльності; розкрити потребу у формуванні в учнів 
читацьких та ключових компетентностей, зокрема 
важливої соціальної компетентності, в утвердженні 
національних та загальнолюдських цінностей, оріє-
нтирів, суджень, переконань, завдяки викорис-
танню потенціалу української літератури як навча-
льного предмета; продемонструвати, як у процесі 
вивчення художніх творів української літератури 
формувати національну свідомість школярів, акти-
вну соціальну позицію, ціннісні орієнтири.  

Виклад основного матеріалу. Працюючи в си-
стемі післядипломної педагогічної освіти, знаю, що 

тема формування компетентностей повсякчас ви-
кликає професійний інтерес у педагогів. Моделю-
ючи з учителями різноманітні уроки, завжди визна-
чаємо компетентнісний потенціал художнього 
твору, знаходимо найважливіші, найбільш дієві мо-
менти літературного тексту, передбачаємо його 
емоційний та ціннісний вплив на учня-читача. На-
приклад, вивчаючи у 8 класі поезію Володимира 
Сосюри «Любіть Україну!», пропонуємо учням 
утворити асоціативний кущ, гроно, хмаринку з по-
нять до слова патріот (зазвичай, на першому місці 
діти пишуть: любить свою землю, відданий своєму 
народові, готовий діяти в інтересах своєї країни, 
здатен на самопожертву, пишається надбаннями 
свого народу та ін.). Після такого самостійного ви-
значення учні знаходять у тексті поезії відповіді на 
запитання: «Як автор описує свою любов до Укра-
їни? Чим необхідно довести свою любов до рідного 
краю? (Всіма своїми ділами). Чому такі хвилюючі, 
такі близькі для кожного з нас рядки цього вірша? 
(Бо у поезії описано усе те, що ми відчуваємо, лю-
бимо з дитинства). Доведіть методом «ПРЕС», чи 
кожна людина має бути патріотом (Я вважаю, що… 
Тому що… Наприклад… Отже…). Поясніть вислів 
із Біблії: «Чим переповнене серце, те говорять 
уста». Таким чином, у восьмикласників форму-
ються ключові компетентності, ціннісні орієнтири 
про вічний зв’язок людини з рідною землею, про 
відповідальність за Батьківщину, мову, культуру, 
про безцінне духовне багатство людини.  

Тож вивчення української літератури як од-
ного з україноцентричних предметів має не тільки 
загальнонавчальне, а й державотворче, 
націєтворче, культурознавче значення. Сьогодні, на 
жаль, знаємо чимало прикладів, які свідчать про 
відсутність у багатьох українців глибокої поваги до 
культури свого народу, нерозуміння української ет-
нопедагогіки і традицій рідного народу, про него-
товність відстоювати, захищати своє, українське, 
національне. А український народ має великі над-
бання у вихованні людських чеснот, і саме фольк-
лор є основою формування національної свідомості 
дитини. Вивчаючи у 5-8 класах теми «Міфи, леге-
нди, народні перекази, казки», зосереджуємо увагу 
на дослідженні учнями історичних фактів про Бог-
дана Хмельницького, Устима Кармалюка, Івана Сі-
рка, інших історичних осіб, щоб сформувати у під-
літків чітке уявлення про героїчне минуле рідного 
народу, ключову роль видатних особистостей, 
якими можна пишатися. За допомогою різних соці-
альних сервісів створюються презентаційні матері-
али, які візуалізують інформацію, викликають ціка-
вість, спонукають учнів до активних дій. Напри-
клад, вивчаючи історичну пісню про Максима 
Залізняка, пропонуємо із створеного вчителем ін-
формаційного грона обрати риси характеру, влас-
тиві герою (патріотичний, сміливий, нескорений, 
надійний, нерозсудливий, запальний, мужній, хоро-
брий), підтвердити прикладами із твору, висловити 
власне ставлення до Залізняка, до його вчинків і по-
ведінки. 

Кожен педагог-словесник розуміє, що під час 
викладання літератури він реалізує багато завдань: 
вводить дітей у світ мистецьких, національних і за-
гальнолюдських цінностей; формує уміння крити-
чно аналізувати прочитаний текст, вчинки героїв, 
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навіть позицію автора; вчить самостійно здобувати 
і застосовувати пов’язані з читанням знання, 
уміння, компетентності, зокрема і соціальні. Адже 
для успішної соціалізації у майбутньому житті учні 
мають усвідомлювати важливість їхньої активної 
громадянської позиції та готовність бути активним, 
ініціативним, відповідальним членом суспільства. 
Саме учителеві-філологу випадає найвідповідаль-
ніша місія – допомогти молодим у їхньому станов-
ленні, навчити активно діяти в абсолютно інших 
умовах (бо все дуже швидко змінюється в сучас-
ному житті), сформувати уміння орієнтуватися в 
соціумі, вирішувати складні життєві проблеми, ви-
значати в соціальному середовищі своє місце, свою 
роль, творчо самостверджуватися в різних соціаль-
них сферах з користю як для суспільства, так і для 
себе. Формування таких умінь, переконань, орієн-
тирів, компетентностей найефективніше відбува-
ється через практичний досвід. Наприклад, під час 
вивчення у 8 класі твору Володимира Дрозда «Бі-
лий кінь Шептало», можна організувати дискусію 
за ключовими запитаннями: Коли людина вважає 
себе вільною? Яким ви уявляєте ідеальне суспільс-
тво? Чи всі мають силу боротися проти понево-
лення? А як би повели себе ви перед вибором: бути 
вільним, чи залишатися, як усі, сірим і непомітним? 
Підтвердіть прикладами із літературних творів та із 
життя.  

У методичному арсеналі сучасного вчителя 
безмежна кількість інтерактивних та групових ме-
тодів, прийомів розвитку критичного мислення, ме-
діаосвітніх, інформаційних, комп’ютерних, ігро-
вих, проектних технологій, на основі яких передба-
чається взаємодія у парі, співпраця в групі, 
діалогова інтеракція. Усім подобається методичний 
прийом «Дружня порада». Пропонується із кількох 
висловів обрати вартісну для кожного пораду, про-
коментувати її, додати власну пораду або підібрати 
за аналогією, наприклад, із творів Григорія Сково-
роди. 1) «Можна все на світі вибирати, сину, виб-
рати не можна тільки Батьківщину» (Василь Симо-
ненко). 2) «У сміливих щастя завжди є» (Іван Баг-
ряний). 3) «Ніколи не майте гордощів у своєму 
розумі й серці» (Володимир Мономах). Організову-
вати обговорення можна в парах, ротаційних трій-
ках, перехресних групах, головне, що байдужих не 
залишиться, бо кожен намагатиметься змоделю-
вати життєву ситуацію, окреслити власну позицію, 
порівняти власні міркування із думками ровесни-
ків.  

Уміння використовувати навички критичного 
мислення одинадцятикласники можуть продемон-
струвати під час аналізу роману Івана Багряного 
«Тигролови». Григорій Многогрішний – герой, 
яким не можна не захоплюватися, він – образ захи-
сника українського духу, втілення козацької могут-
ності, приклад людинолюбства і справедливості. 
Його вчинки – це подвиги правдоборця, лідера, ме-
сника, для якого життя – це боротьба, і він повсяк-
час готовий виборювати гідне життя. За допомогою 
прийому «Незакінчене речення», пропонуємо стар-
шокласникам висловити свої думки: «Для Григорія 
Многогрішного гідне життя – це…», «Сучасний лі-
тературознавець Д. Дроздовський називає Григорія 

українським суперменом, бо… », «Вірю, що мій ук-
раїнський дух, мої сили, здібності допоможуть 
мені, коли … ». Саме така предметна розмова про 
права людини, волю, справедливість утверджує ду-
мку, що треба завжди відстоювати власні позиції, 
говорити правду, боротися зі злом, щоб перемагати. 
Часи змінюються, а життєві ситуації повсякчас ви-
магають стоїцизму, героїзму, вітаїзму – і цьому на-
ших учнів навчить література.  

Висновки. Отже, соціальна компетентність 
(знання культури і повага до історії свого народу; 
активна участь у суспільному житті, уміння відчу-
вати себе частиною соціуму; бути відповідальним 
за прийняті колективно рішення, вирішувати само-
стійно нагальні соціальні проблеми; мати стійкі 
ціннісні орієнтири; бути готовим до діалогу, роботи 
в парі, групі, колективі; уміти аргументовано відс-
тоювати свою позицію тощо) найуспішніше форму-
ється на уроках гуманітарного циклу, зокрема під 
час вивчення української літератури. Недаремно ві-
домий усім музикант і громадський діяч Святослав 
Вакарчук стверджує, що «книга творить Людину – 
Людина творить країну» [1, с. 5]. Саме методична 
компетентність, педагогічна майстерність педаго-
гів допомагають їм реагувати на виклики часу, со-
ціальні тенденції, суспільні події, обирати най-
більш результативні технології, вибудовувати вла-
сну траєкторію педагогічної діяльності. Події 
останніх місяців продемонстрували, що учителі мо-
більні, соціально активні, відповідальні, здатні 
легко переходити від однієї діяльності до іншої, від 
класно-урочної системи до дистанційної, спромо-
жні адаптуватися до необхідних змін, брати на себе 
відповідальність, опановувати складними інформа-
ційними технологіями. І все це – заради виконання 
свого професійного обов’язку, заради формування 
громадянина України, патріота, людини, особис-
тості. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития капитала через совершенствование цифровой компетентно-

сти преподавателей и студентов в организации образования. Цель статьи – раскрыть особенности прира-

щения интеллектуального и социального капитала организации как стратегического экономического ре-

сурса развития в цифровую эпоху и предложить рекомендации по их совершенствованию. 

Abstract 

The article deals with the issues of capital development through improving the digital competence of teachers 

and students in the organization of education. The purpose of the article is to reveal the features of increasing the 

mental and social capital of the organization as a strategic economic resource for development in the digital age 

and to offer recommendations for their improvement. 
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компетентность, университеты. 
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Цифровизация мирового пространства опреде-

лила новые вызовы перед системой образования. В 

тоже время цифровое развитие общества создает и 

новые возможности для экономики. Перед образо-

ванием стоит актуальный вопрос развития цифро-

вой грамотности школьников, цифровой компетен-

ции будущих специалистов, соответствия требова-

ниям обучения цифрового поколения школьников 

и студентов. Цифровая культура становится состав-

ляющей частью интеллектуального капитала спе-

циалиста и организации, влияет на национальный 

человеческий капитал страны.  

Человеческий капитал в современном обще-

стве имеет большое значение как важный экономи-

ческий ресурс. Сначала под человеческим капита-

лом понималась совокупность инвестиций в чело-

века, способствующая повышению его 

производительности труда, т.е. образование и про-

фессиональные навыки. В настоящее время, состав-

ляющие человеческого капитала определяются как: 

 инвестиции в образование (обучение в 

школе, институте, повышение квалификации на 

производстве); 

 расходы на здравоохранение, обеспечива-

ющие физическое и умственное здоровье индивида 

(профилактика заболеваний, медицинское обслу-

живание); 

 улучшение жилищных условий, способ-

ствующее восстановлению сил работника и усиле-

нию его умственной деятельности); 

 соответствующее питание [1] (Туебекова 

Н., 2012). Как известно, человеческий капитал со-

ставляет в национальном богатстве развитых стран 

мира более 70%. Для стран СНГ это всего лишь 

50% [2]. 

Развитие человеческого капитала связано с ин-

теллектуальным и социальным капиталом. В пост-

модернистких теориях экономики, менеджмента и 

социологии уделяется большое значение интеллек-

туальному и социальному капиталу организации 
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как агенту ее развития, а также потенциальных воз-

можностей создания новой продукции и повыше-

ния эффективности организации. 

Интеллектуальный капитал состоит из знаний, 

умений, навыков и ценностей специалистов орга-

низации. Как пишут Э.Сулейменов и др., «П. Бур-

дье указывает на взаимосвязь в обществе между 

уровнями экономического развития и социального 

капитала… Через социальный капитал экономиче-

ские агенты могут получать прямой доступ к эко-

номическим ресурсам и интегрироваться в опреде-

ленные институты» [3]. Эта форма капитала, как и 

другие, является продуктивной, но в отличие от них 

он возникает и реализуется в структуре отношений 

между людьми и среди людей» [3].  

Для организаций образования Bryk А., 

Schneider B. отмечают, что «задача по наращива-

нию потенциала состоит в том, чтобы дать возмож-

ность отдельным лицам превратить интеллектуаль-

ный капитал в организационный для возможности 

его эффективного использования. Для этого необ-

ходимо уделить внимание социальному капиталу - 

доверию, уважению, сотрудничеству и сетям. 

Аудит социального капитала, которым обладает ор-

ганизация, позволит определить не только качество 

и масштабы внутренних сетевых механизмов - кто 

с кем разговаривает, как, когда и о чем? - но также 

и уровень доверия, который позволяет людям чув-

ствовать возможность взаимодействовать друг с 

другом и делиться своими знаниями и опытом» [4-

5]. 

Новые вызовы для стран мира связаны с циф-

ровизацией общества и экономики, что влечет за 

собой необходимость развития цифровой компе-

тенций специалистов. Особенность или специфика 

данного направления в быстрой обновляемости 

направлений развития, высокая интеллектуальная 

составляющая в продукции, зависимость от техни-

ческих средств сетей, доступа, быстродействия и 

т.п. 

Остановимся кратко на определении цифровой 

компетентности и рассмотрим, какие новые про-

блемы появились в Казахстане и мире на текущий 

момент пандемии марта 2020 года.  

Цифровая компетентность - это сложный фе-

номен, определяющий жизнедеятельность в инфор-

мационном обществе [6] (Солдатова Г., Зотова Е. и 

др., 2013). Согласно исследованиям Солдатовой Г., 

Зотовой Е. цифровая компетентность состоит из 

компонентов: информационной и медиакомпетент-

ности; коммуникативной компетентности, техниче-

ской компетентности и потребительской компе-

тентности (рисунок 1). 

 

Рисунок – Компоненты цифровой компетентности 

 

1. Информационная и медиакомпетент-

ность. Это знания, умения, мотивация и ответ-

ственность, связанные с поиском, пониманием, ор-

ганизацией, архивированием цифровой информа-

ции и ее критическим осмыслением, а также с 

созданием информационных объектов с использо-

ванием цифровых ресурсов (текстовых, изобрази-

тельных, аудио и видео). 

2. Коммуникативная компетентность. Это 

знания, умения, мотивация и ответственность, не-

обходимые для различных форм коммуникации 

(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социаль-

ные сети и др.), совершаемых с различными це-

лями. 

3. Техническая компетентность. Это зна-

ния, умения, мотивация и ответственность, позво-

1. Информационная и 
медиакомпетентность. 

Это знания, умения, мотивация и 
ответственность, связанные с 

поиском, пониманием, 
организацией, архивированием 

цифровой информации и ее 
критическим осмыслением, а также 

с созданием информационных 
объектов с использованием 

цифровых ресурсов (текстовых, 
изобразительных, аудио и видео).

2. Коммуникативная 
компетентность. 

Это знания, умения, мотивация 
и ответственность, 

необходимые для различных 
форм коммуникации 

(электронная почта, чаты, 
блоги, форумы, социальные 
сети и др.), совершаемых с 

различными целями.

3. Техническая 
компетентность. 

Это знания, умения, мотивация и 
ответственность, позволяющие 

эффективно и безопасно 
использовать технические и 
программные средства для 

решения различных задач, в том 
числе использования 

компьютерных сетей, облачных 
сервисов и т. п.

4. Потребительская 
компетентность. 

Это знания, умения, мотивация 
и ответственность, 

позволяющие решать с 
помощью цифровых устройств 

и Интернета раз личные 
повседневные задачи, 

связанные с конкретными 
жизненными ситуациями, 

предполагающими 
удовлетворение различных 

потребностей.
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ляющие эффективно и безопасно использовать тех-

нические и программные средства для решения раз-

личных задач, в том числе использования компью-

терных сетей, облачных сервисов и т. п. 

4. Потребительская компетентность. Это 

знания, умения, мотивация и ответственность, поз-

воляющие решать с помощью цифровых устройств 

и Интернета раз личные повседневные задачи, свя-

занные с конкретными жизненными ситуациями, 

предполагающими удовлетворение различных по-

требностей [6]. 

Таким образом, в отличие от информационной 

компетенции, по Г.Солдатовой, цифровая компе-

тентность включает и коммуникативную, и техни-

ческую, и потребительскую компетентность. Фено-

мен цифровой компетентности в своем содержа-

нии, по-сути, условно учитывает социальный 

капитал через умения взаимодействия – коммуни-

кативную компетентность, и экономическую со-

ставляющую – потребительскую компетентность, 

т.е. умения использовать цифровые устройства для 

приобретения товаров и услуг, банковские услуги, 

ведения бизнеса, туризма и т.п.  

В Казахстане вузы подключились к созданию 

массовых открытых он-лайн курсов (МООК). Уни-

верситеты как организации и педагоги-студенты 

для дистанционного обучения используют Moodle, 

LMS, другие платформы. Появилась с 2016 г. Наци-

ональная платформа открытого образования Казах-

стана (moocs.kz), Open Master Class (omc.moocs.kz). 

Казахский национальный университет им. аль-

Фараби разрабатывает 

Open KazNU (open.kaznu.kz) и др. Однако, суще-

ствуют проблемы во владении преподавателями и 

учителями цифровой компетентностью. В 2019 

году исследователями Тажигуловой А., Артыкбае-

вой Е.В. из научного центра информатизации (г.Ал-

маты) было проведено исследование в виде опроса 

128 преподавателей разных университетов Казах-

стана. Ими было установлено, что, к сожалению, «в 

среднем более 90 % преподавателей из опрошен-

ных не имели представления о платформах МООК» 

[8]. Конечно, можно прогнозировать, что на теку-

щий момент апреля-мая 2020 года в связи с экс-

тренным переходом в дистанционный формат всего 

казахстанского образования большая часть ППС 

университетов Казахстана освоили в массовом по-

рядке приложения ZOOM, Moodle, Майкрософт 

Тимс, Ютуб Стрим, Cisco WebEx, Гугл Мит и др.  

Развитие цифровой компетентности препода-

вателей и студентов через совершенствование ин-

теллектуального и социального капитала организа-

ции и использование стратегий образовательного 

лидерства создает условия для дальнейшей разра-

ботки новых цифровых образовательных ресурсов, 

новых проектов, инновационных продуктов орга-

низации образования. На основе анализа научных 

источников и обобщения опыта практической дея-

тельности предлагаем следующие рекомендации: 

- для развития социального и интеллекту-

ального капитала организации рекомендуется при-

менение стратегий образовательного лидерства и 

формирование особой организационной культуры с 

ориентацией на распространение передового педа-

гогического и инновационного цифрового опыта в 

организациях образования; 

- организационная культура учреждения об-

разования может быть направлена на поиск лучших 

инновационных практик в организации, в том числе 

развития цифровой компетентности, создания циф-

ровых образовательных ресурсов и активного рас-

пространения их в учреждении как формально - че-

рез семинары и курсы повышения квалификации, 

так и неформально - через наставничество, тьютор-

ство и т.п.; 

- в стратегические документы организаций 

образования может быть включен пункт по разви-

тию организационной культуры и образователь-

ного лидерства, развития информационно-иннова-

ционной, творческой, академической организаци-

онной культуры и среды. 

Вопросы экономических расчетов затрат и от-

дачи на развитие интеллектуального и социального 

капитала организаций образования требует даль-

нейших исследований.  
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В середине 2013 года российский офис между-

народной компании PwC представил результаты 

регионального исследования ключевых тенденций 

в области управления персоналом «HR-барометр 

2013» [1]. Участниками обзора стали 183 компании 

различных отраслей экономики. Акцент исследова-

ния был сделан на изучении ключевых аспектов 

управления специалистами в различных городах и 

регионах России, за исключением столицы - 

Москвы. Опрос затронул такие сферы, как подбор 

специалистов, вознаграждение, обучение и разви-

тие. В ходе исследования не было выявлено суще-

ственных различий в рассматриваемых HR-

показателях между компаниями Москвы и регио-

нов. Однако было выделено, что региональные ком-

пании в целом испытывают большие трудности в 

привлечении и удержании квалифицированных 

специалистов, в том числе в связи с оттоком кадров 

в Москву и в Санкт-Петербург. Нелишне будет от-

метить, что схожая ситуация будет актуальна в 

2020 и 2021 году. Статистические исследования 

2020 года однозначно показывают готовность ми-

грации населения в более крупные экономические 

города и центры РФ. Согласно результатам иссле-

дования 2013 года наибольший дефицит кадров су-

ществует в отделах продаж, а также непроизвод-

ственного и производственного специалистов 

(особо отмечена значительная нехватка сотрудни-

ков инженерных профессий, IT-специалистов и 

квалифицированных рабочих. Исключение состав-

ляют Омская, Свердловская и Волгоградская обла-

сти, где, по мнению большинства респондентов, 

наиболее дефицитная категория — руководители); 

более половины региональных компаний (51%) 

планируют увеличить бюджет на обучение, и 

наиболее важными направлениями, согласно полу-

ченным данным, будут развитие управленческих 

навыков (32%) и профессиональных качеств (29%); 

региональные компании в 2013 году планировали 

активное развитие систем по управлению специа-

листами. По данным респондентов, наиболее прио-

ритетными областями в сфере управления специа-

листами, требующими повышенного внимания, бу-

дут совершенствование организационной 

структуры компании (20%), внедрение / усовер-

шенствование системы оценки специалистов (19%) 

и улучшение внутренней среды компании (корпо-

ративная культура, внутренние коммуникации) 

(19%). Исключение составляет Уральский феде-

ральный округ, где лидирующую позицию, по мне-

нию респондентов, занимает развитие программ по 

привлечению специалистов, при этом лишь 16% 

корпораций планируют совершенствовать органи-

зационную структуру корпорации. Ситуация в 

Москве безусловно немного иная, но в целом 

тренды те же. Ожидания и требования бизнеса рас-

тут и это безусловно отражается на рынке корпора-

тивного обучения, происходит эволюционная 

трансформация от количества к качеству обучения.  

Именно поэтому именно важность качествен-

ного обучения специалистов корпораций всегда за-

нимает лидирующие позиции в системе современ-

ного менеджмента и качества современного образо-

вания. Данной проблематикой уже много лет 

занимаются следующие ученые: А.К. Клочков, Я.В. 

Борисова, И.А. Спивак, М.О. Калашников, Т.Ю. Ба-

заров, А.А. Тютин, Г.Х. Бакирова, Т.В. Лаврина, 

А.О. Блинов, Н.В. Богомолова, В.П. Невежин, О.В. 

Василевская и другие. 

В первую очередь стоит рассмотреть актуаль-

ность обучения руководителей корпораций. Еже-

годно требования к руководителям меняются и ста-

новятся все более экспертными и разносторонними. 
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Именно поэтому современный руководитель нахо-

дится в беспрерывном процессе саморазвития и со-

вершенствования, вне зависимости от количества 

дипломов, лет фактического трудового стажа, ста-

туса должности и других разнообразных регалий. 

Многие руководители, отмечают потребность в но-

вых знаниях и умениях, которые помогут достойно 

преодолеть вызовы современного времени и повы-

сить личную эффективность. Такой подход, в свою 

очередь требует обеспечения соответствия нараста-

ющими требованиями в области корпоративного 

обучения. Именно поэтому с каждым годом возрас-

тает количество корпораций, которые оценивают 

свое корпоративное обучение по разнообразным 

моделям. Наибольшую популярность в наши дни 

приобрела модель оценки обучения по Дональду 

Киркпатрику [4], который в 1954 году защитил кан-

дидатскую диссертацию по теме «Оценка эффек-

тивности управления программ». В 1959 году он 

опубликовал серию фундаментальных статей в 

журнале Американской ассоциации обучения и раз-

вития (ASTD Journal – American Society for Training 

& Development) [2]. Согласно его модели оценка 

обучения происходит по четырем уровням. Началь-

ный уровень №1 – «Реакция», происходит следую-

щая оценка: «А как участники обучения реагируют 

на обучение?». Второй уровень – «Обучение», оце-

нивается насколько участники усвоили знания и 

сформировали необходимые умения по завершении 

обучающего мероприятия. Третий уровень – «По-

ведение», после тренинга оценивается, а как со-

трудник фактически применяют новые знания, по-

лученные на обучении, на своих рабочих местах. 

Финальный уровень – «Результаты», в какой сте-

пени по итогам обучения достигнуты изначальные 

цели. В начале 1970 годов эта модель широко ис-

пользовалась многими корпорациями во всем мире, 

а позже были оформлена в единую модель оценки, 

которая больше известна как «4-е уровня эволюци-

онной модели» (англ. версия: Four Levels Evaluation 

Model). В 2006 году он издал книгу «Оценка тре-

нинговых программ» в которой сделал акцент на 

четвертый уровень «Результаты». А в 2007 году 

была издан труд, в котором более явно была пока-

зана модель «Применения четырёх уровней» и 

предложен принципиально новый подход, который 

базировался на формировании «цепочки доказа-

тельств». Этот алгоритм был призван помочь кор-

поративным бизнес-тренерам собрать убедитель-

ные доказательства эффективности внутреннего 

обучения. Позже им была предложена модель до-

стижения целей, опросник бизнес-партнёрства и 

другие инструменты помощи для HR-

специалистов. Все эти труды были призваны 

научить тренеров, включая корпоративного бизнес-

тренера действовать в рамках локальных многочис-

ленных проектов, в которых есть «точки входа и 

выхода», а также набор определенных действий 

внутри. Этот подход активно применятся в бизнесе 

уже много лет в коммерческих проектах и теперь 

достаточно уверенно интегрируется в среду корпо-

ративного обучения.  

Оценка результатов обучения, это только одна 

грань многогранного корпоративного обучения. 

Второй важный вопрос, а как повысить эффектив-

ность обучения. В достижении этой задачи себя 

прекрасно зарекомендовала следующая концепция, 

наиболее часто применяемая в современных тре-

нингах. Из всех теорий, описывающих и объясняю-

щих процесс результативного обучения, наиболее 

успешной в практике является модель Колба [3]. 

Согласно предложенной модели Колба люди обу-

чаются в следующей последовательности:  

1 этап: Приобретение опыта в учебных усло-

виях (опыт может приобретаться всеми участни-

ками группы или отдельно взятым человеком) 

2 этап: Рефлексия опыта (группа анализирует, 

а что происходило и почему) 

3 этап: Концептуализация выводов (происхо-

дит сублимирование рассуждений) 

4 этап: Экспериментирование новыми концеп-

циями (происходит повторный эксперимент, в ко-

тором проверяется жизнеспособность выводов) 

Несмотря на то, что для каждого обучаемого 

один из этапов может быть наиболее предпочти-

тельнее, очень часто он просто не может обучаться, 

минуя остальные. Отчасти этим объясняются не-

удачные попытки обучаться самостоятельно по от-

дельно взятой теме, фактически обучаемые просто 

попадают в небольшую ловушку простакринации. 

Также они могут застрять на любимом этапе или 

остальные игнорируют.  

Главная идея модели Колба заключается в том, 

что обучающийся перемещается из этапов «дей-

ствующий» в «мыслительный» и обратно по специ-

ально отведенной круговой последовательности. 

Именно этот подход позволяет обучаемым увидеть 

в реальной практике жизнеспособность своих вы-

водов и умозаключений.  

В тренинговых формах обучения модель 

Колба наиболее часто выглядит следующим обра-

зом:  

 Работа с проблемой/опытом (проблемати-

зация) – совершенно не принципиально получили 

они опыт в результате действий, или только бизнес-

тренер спровоцировал воспоминание от каких-либо 

событий 

 Рефлексия (Групповой анализ и/или само-

анализ) – разложение опыта на элементарные со-

ставляющие и их анализ. 

 Создание концепции (Синтезирование по-

лученного опыта в успешные алгоритмы) – созда-

ние успешной модели поведения в ситуации, кото-

рая рассматривается в качестве опыта. 

 Эксперимент – апробирование вновь со-

зданной концепции на практике.  

Данная концепция позволяет участникам обу-

чения переосмыслить свои привычные действия и 

по-новому оценить привычные ситуации. В учеб-

ной аудитории даже самые проблемные ситуации 

носят более конструктивный и позитивный харак-

тер и поддаются непредвзятой обработке.  

Мы живем в достаточно турбулентное и дина-

мичное время, в котором даже опережающие дей-

ствия не всегда дают положительный эффект. Так 
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как постоянно меняются условия, цели, атмосфера, 

обстоятельства, требования и пр. Именно поэтому 

необходимо помнить про ключевые особенности 

обучения взрослой аудитории. Вот несколько са-

мых ключевых принципов:  

Практика = результат. Если участник обуче-

ния принимает участие в упражнениях и дискус-

сиях, то помимо привнесения своего бесценного 

опыта, у него есть возможность познать знания дру-

гих коллег (синергия образовательного процесса); 

Мотивация. Если замотивировать участни-

ков обучения на получение новых знаний, показать 

важность и необходимость данного процесса, то ре-

зультативность такого обучения будет совершенно 

другой, более качественной;  

Практическая значимость. Тему и содержа-

ние программы обучения нужно делать действи-

тельно полезными участникам. В этом случае появ-

ляется, так называемая естественная мотивация и 

знания усваиваются легко и позволяют в дальней-

шем принимать верные решения, помогают в стро-

ительстве стратегических целей и задач, а также бо-

лее широко делиться наработками с другими участ-

никами обучения; 

Вовлеченность. Лекции в обучении на тре-

нингах применяются крайне редко. Чаще применя-

ются следующие видя образовательной деятельно-

сти: демонстрация, групповое обсуждение, мозго-

вой штурм, видеоанализ, разнообразные 

модерации, визуализации и другие способы обуче-

ния на тренингах. Эти подходы стимулируют 

участников обучения становиться более активными 

и заинтересованными участниками обучения.  

Рефлексия. Опыт всех участников без-

условно заслуживает внимания, но наибольший эф-

фект в обучении достигается с помощью внутрен-

него переосмысления ежедневных задач. Наиболь-

шее количество открытий происходит у участников 

в процессе самоанализа. В процессе которого 

участникам полезно ответить самим себе на следу-

ющие вопросы: а почему я делаю это именно так? 

Что мне нужно сделать, чтобы был другой резуль-

тат? Можно ли достигнуть желаемый результат 

другим способом?  

Очевиден тот факт, что сотрудник, который 

стремиться получать новые практические знания, а 

также готов ими умело распорядиться на благо биз-

неса, он незаменим и высоко конкурентен. Однако 

далеко не все об этом помнят и готовы ценить. По 

нашему мнению, только постоянное развитие и 

обучение является дорогой к заслуженному успеху 

и признанию и в этом большую пользу может дать 

именно корпоративный тренинг, направленный на 

развитие компетенций.  
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Abstract 

The article analyzes the problems and prospects of the implementation of information and communication 

technologies in higher educational institutions, describes the possibilities of methodological support of the educa-

tional process. Certain measures are proposed to improve the technology of innovative education of future spe-
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A new concept for the development of higher 

medical education in Ukraine, which focuses on world 

achievements in the training of doctors, involves radi-

cal changes in the quality of education. The need for its 

reform and improvement is one of the requirements on 

the path to European integration. The movement into 

the European educational space involves a number of 

changes regarding both educational subjects and their 

teaching methods. 

Purpose: justification for the use of modern inter-

active teaching methods in the training of medical stu-

dents. 

The growing relevance of the quality of medical 

education is also due to the fact that higher education 

institutions have received more rights in the choice of 

not only methods, but also the content of education. The 

path of higher education institutions of Ukraine to Eu-

ropean integration lies through the creation of a modern 

information infrastructure for education and science 
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with its connection to European computer networks and 

information resources. Socio-economic transfor-

mations in our country are shifting the acceleration of 

reforms in the field of education, the attitude of society 

towards the place and role of education in the life of 

every citizen of Ukraine is changing quite actively. 

Constantly there are modern requirements for the qual-

ity of education: the motivation of students, the active 

growth of mental abilities, gaining opportunities to op-

erate with material, as well as encouraging the mastery 

of new professional skills. Integration into the Euro-

pean educational space of domestic medical universi-

ties involves the development of a new paradigm of 

higher education, which is based on the introduction of 

interactive teaching methods in the educational process 

aimed at the educational growth of the student and 

teacher. reforming the quality of education and up-

bringing in higher education at the present stage has be-

come the subject of research by many academic teach-

ers and practitioners. The formation of the medical cul-

ture of the nation is justified in the modern state. 

Changing and modernizing the system of higher educa-

tion is in great need of introducing modern teaching of 

subjects, as well as involving new interactive methods 

of teaching material, disseminating forms and methods 

of the educational process. 

Attracting effective teaching methods to the peda-

gogical process should provide high-quality training for 

future physicians. The upbringing of modern specialists 

will certainly take into account the presence in recent 

professional skills and abilities that can effectively act 

in difficult conditions, make quick decisions in the ab-

sence of sufficient information, be sociable, proactive 

and persistent, be able to defend their positions while 

listening to others 

Quality training of products for other primary 

mortgages is possible for the understanding of infor-

mation technology in the initial process. Victory infor-

mation technology and technology are not the only 

norm in the process of preparation of medical equip-

ment. The creation and effective functioning of such in-

tegrated systems makes it possible for the very same 

self to maintain computer and information technologies 

in the field of medical education. The material and tech-

nical base of other primary mortgages including the 

main computer’s secondary measure, the local com-

puter’s secondary measure of faculty and departments. 

Laboratory and practical employment in disciplines, 

such as transferring information technology, conducted 

at computer classes, equipped with professional com-

puters. For the lecturers to take the lead in multifunc-

tional mortgages, open multimedia projection equip-

ment, multimedia dashboards. 

Telecommunication of the risk of other major 

mortgages guilty of the first offense: 

1) ensuring effective access to the corridor to the 

internal centralized information resources of the uni-

versity; 

2) secure effective and extremely high-speed ac-

cess to information to global resources through the In-

ternet; 

3) reporting of information systems to university, 

remote navigation systems, data bases and software up-

dates. 

Local departments of universities in general may 

have their own Internet resources, they are more prone 

to peripherals. 

Necessarily wrap up respect for the shortcomings 

and problems: 

1) the computer is not available do not wait for the 

right time to develop science and technology; 

2) don’t take all the money on the first place, do-

nate enough money for the operational update of the 

computer’s possession. 

3) for remote introduction of the Department of 

other primary mortgages do not expect to be able to se-

cure student access to primary resources. 

The basic principles of modern interactive training 

are: 

a) without the participation of students involved in 

skin teaching, dealing with the problems of skin-each 

student education; 

b) the universal human process, optional organiz-

ing in accordance with this principle, teaches the child 

to teach him to take part in an early investigation and 

inform. 

The “Practical Examples” method is quite effec-

tive in teaching medical disciplines. Such a technique 

was first developed at the beginning of the twentieth 

century. at Harvard Business Class College. The situa-

tion for training is more effective forever, I think that 

the concrete situation with song roses is General edu-

cation courses, General education and General educa-

tion. The neighborhood of the one who is stuck in the 

country, in the Interstate community and in public view 

of the world, and in turn. The following stages of “Case 

Studies” are distinguished: 

1) the introductory word of the teacher; 

2) the formation of micro groups; 

3) the work as part of a small group; 

4) presentation by the speakers of the decisions 

made; 

5) a question for the speakers; general discussion; 

6) the final word of the teacher; 

7) the summing-up. 

The purpose of the dosing method is to maximize 

the assessment of student anesthesia during treatment. 

Groups are divided up to 5 participants. Headdress for 

robotic group, nutrients and teachers. The small group 

did away with this one and the same person, who was 

always busy, and was preparing the same pink over it, 

competing with me. The work concludes with a short 

report on the results. The use of the “Case Studies” 

method in your educational mortgages draws in stu-

dents of such intensity: 

1) initiative; 

2) the ability to act in various conditions; 

3) Implementation of the Nest on the Bud - Alleg-

edly a situation. 

Responsible for general educational control of stu-

dents. For students of the medical faculty, it is neces-

sary to undergo testing in the framework of various dis-

ciplines, including students who have been trained in 

the semester. For test unit control and safety, testing, 
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testing, testing, testing, testing, testing and testing. Stu-

dents are tested in Spain, in particular, in Special forms, 

in student hostels, in a scanner and in retail, on a trip to 

the country. 

Monitoring the quality of student training is as fol-

lows: 

1) the development of a system of tests from nor-

mative disciplines required to determine the quality of 

training of graduates; 

2) carrying out, according to relevant tests and 

control tasks, a quality assurance of training under ac-

creditation examination; 

3) development of a system of indicators by which 

the quality of education in higher education institutions 

is determined, taking into account current performance 

on the basis of independent testing; 

4) students' participation in international competi-

tions, conferences and professional competitions. 

Conclusions: 

Attracting modern interactive teaching methods to 

the pedagogical process in higher educational institu-

tions of Ukraine is a significant step towards qualitative 

changes that will lead to much better learning outcomes 

and will certainly contribute to the professional devel-

opment of future medical specialists. 
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Анотація 

Стаття присвячена проблемі модальності у філософії, логіці, мовознавстві, літературознавстві, яку з 

давніх давен і до сих пір досліджує багато логістів, і жоден з них не довів її визначення. На сучасному 

етапі розвитку лінгвістики саме модальність є однією з центральних категорій мови, на яку звертають 

увагу та сприймають як об’єкт дослідницької уваги. Проблема категорії модальності привертає увагу лін-

гвістів з давніх пір. Проте до теперішнього часу залишаються спірними безліч питань, що стосуються даної 

категорії. 

Як обов’язкова складова кожної статті, є пряме ставлення автора до визначення даного поняття. У 

лінгвістичній літературі категорія модальності розглядається з різних точок зору. Кожен науковець по рі-

зному диференціює модальність, поділяє та класифікує на види та категорії. Думки щодо модальних зна-

чень досить різні. Один із науковців визначає модальність як «мовну категорію, що виражає оцінку мовцем 

відношення висловлювання до дійсності з точки зору способу існування зв’язку між суб’єктом і його озна-

кою, ступеню розуміння цього зв’язку мовцем або його бажаність», інші, що під модальністю вони розу-

міють певне суб’єктивне ставлення мовця до змісту свого висловлювання.  

На сьогоднішній день проблема модальності залишається однією з найактуальніших проблем лінгві-

стики в силу своєї складності та різноманітності. До групи модальних дієслів входить невелика кількість 

дієслів, що виділяються серед всіх дієслів цілою низкою характерних особливостей у значенні, вживанні і 

граматичних формах. Ці дієслова не мають жодної власне дієслівної граматичної категорії; у них можуть 

бути лише форми способу та часу, що є показниками присудка. У силу цього, а також через відсутність у 

них непредикативних форм (інфінітива, герундія, дієприкметників), модальні дієслова стоять на периферії 

дієслівної системи англійської мови. 

Модальність – це комплексна багатоаспектна функціонально-семантична категорія, що виражає від-

ношення мовця до висловлюваного, його оцінку відношення до об’єктивної дійсності. Зміст висловлюва-

ного може розглядатися як реальне або нереальне, можливе або неможливе, необхідне або ймовірне, ба-

жане або небажане тощо.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of modality in philosophy, logic, linguistics, literary criticism, which 

has long been studied by many logisticians, and none of them has proved its definition. At the present stage of 

development of linguistics, modality is one of the central categories of language, which is paid attention to and 

perceived as an object of research attention. The problem of the category of modality has been attracting the at-

tention of linguists for a long time. However, many issues related to this category are still controversial. 

As a mandatory component of each article, there is a direct attitude of the author to the definition of this 

concept. In the linguistic literature, the category of modality is considered from different points of view. Each 

scientist differentiates modality differently, divides and classifies it into types and categories. Opinions about 

modal meanings are quite different. One scholar defines modality as "a linguistic category that expresses the 

speaker's assessment of the relationship of utterance to reality in terms of the way the connection between the 

subject and its feature, the degree of understanding of this connection by the speaker or his desirability", others 

modality, they understand a certain subjective attitude of the speaker to the content of his statement. 

Today, the problem of modality remains one of the most pressing problems of linguistics due to its complexity 

and diversity. The group of modal verbs includes a small number of verbs that stand out among all verbs by a 

number of characteristic features in meaning, usage and grammatical forms. These verbs do not have any proper 

verb grammatical category; they can only have forms of manner and time that are indicators of the predicate. Due 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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to this, as well as due to the lack of non-predicative forms (infinitive, gerund, verb adjectives), modal verbs are on 

the periphery of the verb system of the English language. 

Modality is a complex multifaceted functional-semantic category that expresses the speaker's attitude to what 

is being said, his assessment of the attitude to objective reality. The content of what is said can be considered as 

real or unreal, possible or impossible, necessary or probable, desirable or undesirable, and so on. 

Ключові слова: модальність, її визначення, диференціація модальності на суб’єктивну та об’єктивну, 

модальність як категорія. 

Keywords: modality, its definition, differentiation of modality into subjective and objective, modality as a 

category. 

 

Проблема категорії модальності привертає 

увагу лінгвістів з давніх часів. На сьогоднішній 

день проблема модальності залишається однією з 

найактуальніших проблем лінгвістики в силу своєї 

складності та різноманітності [11, c. 76]. Вивченням 

такої проблеми як модальність займались багато лі-

нгвістів, але жоден не довів її визначення. Це пояс-

нюється тим, що це «дуже велика проблема», як за-

значає Б. О. Ілліш [14, с. 74]. «Вона неодноразово 

розглядалася різними вченими як стосовно англій-

ської мови, так і стосовно російської мови, а також 

у широкому контексті загальної лінгвістики». Схе-

матично це загальне визначення можна показати 

таким чином: 

  
Джерело: розроблено автором 

 

Так, наприклад Г. А. Золотова пише, що за 

останні роки інтерес до модальності пожвавішав, у 

зв`язку з роботою над трансформаційною грамати-

кою, особливо у чехословацьких славістів. Зрозу-

міло, що оскільки це новий напрям дослідження лі-

нгвістики, то лінгвістичний апарат ще є не досить 

розробленим для вивчення та розв’язання низки 

проблем лінгвістичної модальності речення, саме 

як динамічної мовленнєвої одиниці [12, с. 124]. 

Проте до теперішнього часу залишаються спі-

рними безліч питань, стосовно даної категорії. По-

няття модальності і модальних значень у мові є пи-

танням загальної проблеми модальності. У зв’язку 

з орієнтацією мовознавства на вивчення функціона-

льного аспекту мови велике значення набуває ви-

вчення лінгвістичних факторів.  

Один з відомих французьких вчених Ф. Брюно 

(1927) писав у своїй праці, що модальність існує 

лише в певних реченнях. Наприклад: «Загальні тве-

рдження, закони не містять в собі та не виражають 

модальність» [25, с. 87]. Однак В. В. Виноградов, 

тодішній директор Інституту російської мови при 

Академії наук СРСР, здавалось би, правильне на пе-

рший погляд твердження Ф. Брюно, бездоказово за-

перечує. При цьому, не наводячи жодних наукових 

аргументів на користь своєї точки зору, він висуває 

іншу, проте хибну думку. Він висуває думку, що іс-

нують дві модальності у лінгвістиці – об’єктивна й 

суб’єктивна. Однак автор не наводить ні свого ви-

значення лінгвістичної модальності, ні переконли-

вих аргументів на користь цього поділу модально-

сті. Відтоді всі лінгвісти, які розглядали проблему 

модальності, вимушені були так само повторювати 

цю мантру про існування так званої об’єктивної мо-

дальності та суб’єктивної модальності. 

Як логіка та філософія, мовознавство виділяє 

декілька типів модальності, що різняться за трьома 

способами дієслова: дійсний спосіб, умовний спо-

сіб та наказовий спосіб. У лінгвистиці модальність 

визначається як «функціонально-семантична кате-

горія, що виражає різні види відношення висловлю-

вання до дійсності, а також різні види суб’єктивної 

кваліфікації повідомлення» [10, с. 98]. 

У західноєвропейській лінгвістиці найбільше 

розповсюдження отримала концепція модальності 

Шарля Балі, суть якої полягає в тому, що в будь-

якому висловлювання можна виділити основний 

зміст (диктум) та його модальну частину (модус), 

яка виражає інтелектуальне, емоційне або вольове 

судження мовця та звʼязок з диктумом. У концеп-

ціях різних лінгвістів обсяг цього поняття та охоп-

лення ним мовних явищ не збігаються [2, с. 129]. 

Трактовка терміна «модальність» у сучасному 

мовознавстві надзвичайно широка, але в будь-яку 

трактовку входить елемент оціночності: «точка 

зору», зв'язок в явному чи прихованому виді вклю-

чається до тлумачення.  

Категорія модальності є однією з мовних уні-

версалій, вона може знаходити вираження на різно-

манітних рівнях мови (морфологічному, синтакси-

чному, інтонаційному). Модальність може мати рі-

зні форми: ствердження, наказу, побажання, 

припущення, достовірності, реальності чи нереаль-

ності. Це ми можемо побачити в нижче вказаних 

прикладах. 

1. He may have left London (J. B. Priestly, p. 

113). 

Зміст висловлю-

вання 

Об’єктивна реаль-

ність 
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(Він можливо вже поїхав з Лондону). 

Як бачимо у цьому випадку модальність вира-

жена модальним дієсловом may, яке передає мож-

ливість минулої дії. 

2. Where is he? - He must be walking in the 

garden (A. J.Cronin, p. 265). 

(Де він? Він мабуть ходить у саду). 

У наступному речені модальність передається 

модальним дієсловом must, яке передає імовірність 

дії. 

3. He may have lost your home-address. (A. J. 

Cronin, p. 176). 

(Він можливо загубив твою домашню адресу). 

У третьому прикладі модальність виражена 

знову модальним дієсловом may із значенням мож-

ливості. 

4. You ought to be ashamed of yourself. (A. J. 

Cronin, p. 119). 

(Ви маєте соромитись самого себе). 

У цьому випадку модальність передається мо-

дальним дієсловом ought із значенням морального 

дорікання . 

Як відомо, у лінгвістичній літературі категорія 

модальності розглядається з різних точок зору. 

Крайні з них представлені, з одного боку, обмеже-

ним розумінням модальності як позначення «діапа-

зон значень між «так» і «ні», з іншого – надзви-

чайно широким трактуванням, при якій модаль-

ність розглядається як вираз «ставлення мовця до 

дійсності, тобто його до самого себе, до обстановки 

і форми мови», до неї включаються емоційні відно-

сини, реакції мовця (морально-етичні, емоційно-во-

льові), а також «ставлення мовця до цільової спря-

мованості мовного спілкування» (Н. Є. Петров). Це 

також видно у наведених нижче прикладах. 

1. I think you are very beautiful (A. J. Cronin, 

p. 74). 

(Гадаю, ви дуже гарна). 

Так у першому реченні ми знаходимо два цен-

три вираження модальності « I think » та « you are 

very beautiful ». Головне речення, яке показує став-

лення мовця до якоїсь жінки і граматичне закін-

чення речення із значенням позитивної оцінки. 

2. That will be the postman, I expect (A. J. 

Cronin, p. 125). 

(Це має бути поштар. Я гадаю). 

Це речення також має два центри (два засоби) 

вираження модальності : 1) I expect, речення, яке 

показує переконання мовця у твердженні; 

2) модальне дієслово will, яке виражає ймовірність. 

3. Iʼm sure George will help you. (A. J. Cronin, 

p. 89). 

(Я впевнений, що Джордж вам допоможе). 

У цьому речені модальність виражається за до-

помогою модального слова sure із значенням пов-

ного переконання, абсолютної впевненості у вико-

нанні чиєїсь дії. 

4. Perhaps, youʼre right. (A. J. Cronin, p. 102). 

(Можливо ви й маєте рацію). 

У цьому реченні модальність також виража-

ється двома способами:  

1) модальним словом Perhaps, яке означає можли-

вість; 2) модальним прикметником right, який має 

позитивне значення, виражає позитивну оцінку мо-

вця когось. 

Немає сумнівів, що в сучасній лінгвістиці об-

сяг поняття «модальність» істотно розширився, 

охоплюючи, по суті, все можливе. У якості вихід-

ного приймається визначення модальності, дане цій 

категорії В. В. Виноградовим – «зв’язку дії з дійс-

ностю, яка встановлюється мовцем» [7, с. 148]. 

Прийняття цього загального визначення не виклю-

чає, однак, можливості уточнення його змісту. 

В іншій інтерпретації модальність постає як 

всеосяжна категорія, «яка поглинає» такі категорії, 

як комунікативна цілеспрямованість висловлю-

вання, твердження / заперечення, вираження екс-

пресивно-емоційних і стилістичних значень. На-

приклад засоби вираження емоцій у творі С. Моема 

«Театр» [17]. 

1. She found it strangely touching [17, с. 155].  

(Вона знайшла це дивно зворушливо).  

2. Julia gave the young man a delightful, but 

slightly deprecating smile [17, с. 18]. 

(Джулія усміхнулась молодому чоловікові 

чарівно, але злегка не зрозуміло). 

3. «I hate you!» he said. [17, с. 150]. 

(«Я ненавиджу тебе», – сказав він). 

Безсумнівно, згадані вище категорії тісно 

пов’язані з категорією модальності, можуть мати з 

нею дотичні зони, однак кожна з них має свій гра-

матичний або лексико-граматичний статус і семан-

тичну функцію, тобто є самостійною категорією 

мови.  

Є. І. Бєляєва визначає модальність як «мовну 

категорію, що виражає оцінку мовцем звʼязок ви-

словлювання дійсності з точки зору способу існу-

вання зв’язку між суб’єктом і його ознакою, сту-

пеню розуміння цього зв’язку мовцем або його ба-

жаність» [11, с. 48]. Дана категорія тісно пов’язана 

з комунікативним наміром мовця і реалізується в 

процесі спілкування у формі різноманітних комуні-

кативно-синтаксичних і модальних типів вислов-

лювань в різних мовних актах [11, с. 51]. 

Новий Тлумачний Словник української мови 

(2008 р.) визначає модальність як граматичну кате-

горію, яка також означає зв’язок змісту мовлення з 

дійсністю, та виражається за допомогою форм спо-

собу дієслова, інтонації, вставних слів і т.ін. [18, с. 

213]. 

Польські лінгвісти, автори Словника лінгвісти-

чної термінології (1968 р.) пишуть, що під модаль-

ністю вони розуміють певне суб’єктивне ставлення 

мовця до змісту свого висловлювання (напр. невпе-

вненість, сумнів, припущення) [25, с. 315]. 

Фактично аналогічне трактування модальності 

пропонує Н. Раєвська (1970 р.). Вона називає мода-

льність «функціонально - семантичною катего-

рією». Також вона пояснює, що вказуючи на якесь 

ставлення мовця до реальності того, що виражене в 

предикації, модальності, фактично, є постійною 

структурною характеристикою будь-якого речення 

[20, с. 113]. 

М. П. Кочерган подає визначення модальності, 

фактично запропоноване Н. М. Раєвською. Він 
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пише, що модальність – функціонально-семанти-

чна категорія, яка виражає різні види зв’язку висло-

влювання з дійсністю, а також різні види суб’єкти-

вної кваліфікації повідомлення [16, с. 430]. Але пі-

зніше М. П. Кочерган дає дещо видозмінене 

визначення категорії модальності: «Під модальні-

стю розуміють ставлення мовця до змісту речення. 

Смислову основу модальності становить поняття 

оцінки як інтелектуальної (раціональної ), так і емо-

ційної» [16, с. 251].  

Схематично це визначення модальності можна 

зобразити таким чином: 

   
Джерело: розроблено автором 

 

Проте, це хибна думка, оскільки мовець не 

може ні аналізувати, ні ставитися до змісту свого 

висловлювання. Він може лише ставитися до яко-

гось суб’єкту або об’єкту й вкладати у свою оцінку 

певні (мовленнєві) одиниці. Отже ми не можемо 

собі уявити, як у такий спосіб можна ставитися до 

свого власного висловлення. Крім того, М. П. Коче-

рган вважає, що модальність як функціонально-се-

мантична категорія має семантичне значення. Він 

зараховує сюди «ствердження, заперечення, нака-

зовість, умовність, запитання, волевиявлення» [16, 

с. 237]. Однак, наскільки нам відомо, граматична 

категорія немає граматичних значень.  

У Словнику лінгвістичних термінів (1966 р.) О. 

С. Ахманова визначає модальність як понятійну ка-

тегорію, що означає зв’язок мовця зі змістом висло-

влювання й зв’язок висловлювання з дійсністю, т.т. 

зв’язок висловлювання з його реальним здійснен-

ням [1, c. 237]. 

Схематично це можна зобразити таким чином: 

   
Джерело: розроблено автором 

 

Інакше кажучи, наскільки ми розуміємо, мо-

вець пов’язаний лише зі своїм висловлюванням. 

Тоді як мовець передусім безпосередньо пов’яза-

ний з дійсністю й своєю мовою маніфестує цей 

зв’язок. Можемо сказати що це визначення вигля-

дає дещо точніше: тут ідеться не про ставлення мо-

вця до свого висловлювання, а лише про зв’язок мо-

вця зі змістом свого висловлювання.  

Однак ми вважаємо, що тут присутній елемент 

тавтології: є мовець – є його висловлювання; є ви-

словлювання – є його мовець (автор). Інакше ка-

жучи, словосполучення «зв’язок мовця зі змістом 

свого висловлювання» є надмірним, а точніше, неі-

стотним.  

Слід зазначити, що окрім згаданих вище, роз-

повсюджених визначень модальності, інші автори, 

пропонують інші визначення.  

Так наприклад, М. Я.Блох (1994) р. називає мо-

дальність загальною семантичною категорією. Він 

зауважує, що модальність «показує зв’язок між на-

званими об’єктами й реальністю, що оточує … ко-

жне слово, яке виражає певний зв’язок між назва-

ним змістом і об’єктивною реальністю, слід вва-

жати модальним» [4, с. 231]. Слід визнати, що це – 

єдине незрозуміле нам визначення модальності.  

Схематично це можна зобразити таким чином: 

  
Джерело: розроблено автором 

Мовець 
Зміст  

свого висловлювання 

Мовець  
Зміст висловлю-

вання 
Дійсність 

Названі 

об’єкти  
Реальність 
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В. В. Козловський (1990) р. пише: «Модаль-

ність репрезентує речення у плані відповідності або 

невідповідності його змісту дійсності. Звідси ціл-

ком логічним видається визначення модальності як 

синтаксичної категорії, яка передає співвідношення 

між змістом речення (тобто те, про що йде мова) із 

об’єктивною дійсністю. Найчастіше цей тип мода-

льних зв’язків називається – об’єктивною модаль-

ністю» [15, с. 48]. 

Також автор зазначає: «У реченні на рівні мов-

лення прямо або опосередковано простежується пе-

вне ставлення мовця до того, про що він говорить. 

Навіть його «нейтральне» ( байдуже ) ставлення – 

один із варіантів цього модусу» [15, с. 49]. Напри-

кінці автор доходить висновку: «Таким чином, ви-

значення модальності, що містить відношення змі-

сту речення й об’єктивної дійсності та ставлення 

мовця до змісту повідомлюваного, розкриває суть 

поняття модальності речення як форми мовлення » 

[15, с. 49]. 

І. К. Харітонов (2008) р. пише, що модальність 

– це «морфологічна категорія дієслова, яка означає 

зв'язок дії, вираженої присудком, з об'єктивною ре-

альністю виражений мовцем. Це – один з найваж-

ливіших засобів вираження ширшої категорії мода-

льності , яка також може бути виражена модаль-

ними дієсловами (can, may, must, etc.) і модальними 

словами (maybe, perhaps, probably, evidently, etc.)» 

[21, с. 258]. 

Схематично це можна зобразити таким чином: 

   
Джерело: розроблено автором 

 

Але виникає запитання: чому лише «зв’зок 

дії», адже є дієслова, які виражають стан. Напри-

клад: 

«I have been a vegetarian all my life,»,he said. 

(G.Greene, p. 7). 

(«Я був вегетаріанцем усе своє життя», він ска-

зав) 

Однак найприйнятнішим визначенням модаль-

ності на наш погляд, є визначення, яке пропонує 

Longman Dictionary of Contemporary English: «мода-

льні значення пов’язані зі ставленням мовця до слу-

хача або до того, що говориться» [24, с. 1057]. На-

приклад: 

1. I am sure we must be boring for Mis 

Mockridge (J. B. Priestly, p. 21); 

(Я впевнений, що ми нудьгуватимемо за міс 

Мокрідж) 

2. I am sorry, Robert. I just couldnʼt. (J. B. 

Priestly, p. 20); 

(Я перепрошую, Роберете. Я просто не міг) 

3. I know why you gave it to him. (J. B. Priestly, 

p. 18); 

(Я знаю, чому ти дав йому це.) 

4. I have never seen it before, and I donʼt think, 

I ever want to see it again. (J. B. Priestly, p. 18). 

(Я ніколи не бачив це раніше, і я не думаю, що 

я коли-небудь захочу побачити це знову.) 

Таким чином,в усіх цих реченнях, ми бачимо 

ставлення мовця до когось або чогось, на що вказує 

нам реченнєва модальність. Схематично це можна 

зобразити приблизно так: 

  
Джерело: розроблено автором 

 

Велика розмаїтість думок з основних питань, 

що стосуються змісту категорії модальності і її від-

ношення до інших лінгвістичних категорій, свід-

чить про складність цієї категорії, в якій перепліта-

ються екстралінгвістичні та лінгвістичні поняття. 

Модальність розуміється як багатопланова неодно-

рідна категорія, яка виражає відношення змісту ви-

словлювання до дійсності, а також ставлення мовця 

до того, про що повідомляється у висловлюванні. 

Часто йдеться про суб’єктивно-об’єктивний харак-

тер категорії модальності як складного, багатопла-

нового явища. Об’єктивна модальність характери-

зує дію або стан з боку модусу існування, суб’єкти-

вна модальність вносить додаткові модальні зна-

чення та відтінки. 

Різними дослідниками модальність визнача-

ється як граматична, синтаксична або семантична 

категорія. Р. А. Будагов, наприклад, розглядає мо-

дальність як граматичну категорію [5, с. 84]. 

Л. С. Єрмолаєва вважає модальність синтакси-

чною категорією, зазначаючи, що за межами синта-

ксичної модальності залишаються лексичні засоби 

[10, с. 99]. 

Мовець 
Дія 

Об’єктивна реальність 

Мовець 
Слухач 

(те, що говориться) 
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Модальність як семантичну категорію розгля-

дають В. В. Виноградов, Г. В. Колшанський, І. Б. 

Хлєбнікова, оскільки модальний зміст може бути 

виражений різними мовними засобами. До них від-

носяться граматичні (морфологічні), лексичні (мо-

дальні слова), лексико-граматичні (модальні діє-

слова) і інтонаційні засоби.  

На наш погляд, грунтовні лінгвістичні дослі-

дження модальності вимагають всебічного розг-

ляду потоку мовлення в тісному взаємозв’язку з 

усіма розділами лінгвістики. Специфіка модально-

сті полягає у тому, що модальні значення не завжди 

репрезентуються маркерами, що належать одному 

рівневі. Семи модальності виражаються за допомо-

гою засобів, що описуються у морфології, синтак-

сисі, фонетиці, тексту.  

У Великому Енциклопедичному Словнику мо-

дальність (від лат. modus – міра, спосіб) розгляда-

ється як функціонально-семантична категорія, що 

виражає різні види відношення висловлювання до 

дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфі-

кації повідомлення [24, с. 335]. 

О. С. Ахманова розглядає модальність як поня-

тійну категорію зі значенням відношення мовця до 

висловлювання та відношення висловленого до дій-

сності [1, с. 238]. 

За визначенням М. Я. Блох, модальність як ка-

тегорія в англійській мові може виявлятися «у сфері 

граматичних елементів мови та в області її лексико-

номінативних елементів. У цьому значенні будь-

яке слово, що виражає оцінку з навколишньою дій-

сністю, повинно визначатися як модальне» [4, c. 

234]. 

М. Я. Грепл виділяє три аспекти модальності: 

«модальність загальну» (основну), а усередині неї – 

чотири модальні статуси (повідомлення, питання, 

наказ, побажання), «модальність волюнтативну» та 

«модальність істинності» (правдивості). При цьому 

автор зазначає, що «волюнтативна модальність» 

виражає відношення суб’єкта дії до дії, а «модаль-

ність істинності» – ступінь упевненості змісту ви-

словлювання мовця в реальній значущості [9, c. 

123]. 

Визначення категорії модальності за Г. А. Зо-

лотовою включає три значення: 1) відношення ви-

словлювання до дійсності з точки зору мовця; 

2) відношення мовця до змісту висловлюваного; 3) 

відношення суб’єкта дії до дії [12, с. 147]. 

Л. С. Єрмолаєва розрізняє такі основні види 

модальності – «внутрішню» й «зовнішню». Під 

«внутрішньою» модальністю розуміється відно-

шення суб’єкта дії до здійснюваної ним дії; під «зо-

внішньою» – відношення змісту речення до дійсно-

сті в плані реальності – ірреальності (І тип) і ступінь 

упевненості мовця щодо фактів, що повідомля-

ються (ІІ тип) [10, c. 212]. 

Хоча Л. С. Єрмолаєва говорить про два види 

модальності, фактично її класифікація включає три 

види модальності, значення яких є аналогічними 

значенням аналізованим Г. А. Золотовою. Так, спе-

цифіка внутрішньої модальності полягає у тому, що 

цей вид не дає модальної характеристики всього ре-

чення, а дає лише модальну характеристику стосу-

нків усередині речення (тобто, «внутрішня модаль-

ність») [10, c. 216]. 

Отже, ми дотримуємось наступного визна-

чення модальності – це комплексна багатоаспектна 

функціонально-семантична категорія, що виражає 

ставлення мовця до висловленого, його оцінку ста-

влення до об’єктивної дійсності.  
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