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Передмова 

Відповідно до викликів часу в   освітньому процесі постійно 

відбувається створення, поширення й використання нових засобів 

навчання для розв’язання різноманітних педагогічних проблем. Інновації 

спрямовані на оновлення навчальних програм, методів викладання, 

відмову від класичних підходів. Завдання сучасної освіти -  готувати 

людину, здатну жити в мобільному світі за інноваційними законами 

глобалізації. 

Глобалізація та інтернаціоналізація передбачає формування єдиного 

«освітнього простору», запозичення  західних освітніх моделей. Проте 

перехід до загальноєвропейських стандартів у системі вітчизняної освіти 

не має  перетворюватись у копіювання чужого досвіду, важливо зберегти 

найкраще, що було напрацьовано за багато десятиліть у навчальному 

процесі та  модернізувати його.  

Позитивним в інтернаціоналізації вищої освіти є покращення її 

якості, розширення доступу до наукових досліджень, активної 

академічної мобільності, підвищення кваліфікації викладачів внаслідок 

встановлення зв’язків з міжнародними партнерами,  підвищення 

ефективності діяльності університетів. 

 У контексті питання глобалізації та інтернаціоналізації можна 

виділити такі актуальні проблеми сучасного освітнього простору: 

дуальної освіти в умовах навчальної діяльності вищого педагогічного 

закладу; вивчення мови як природного середовища, на яке впливає 



6 
 

користувач; використання  flippedreaning технології у навчанні іноземної 

мови студентів технічного ЗВО.   

Унаслідок виходу України у світовий та європейський простір 

з’явилась потреба певних змін і в сфері викладання іноземних мов у 

вищій школі. 

У монографії актуалізовано питання інтернаціоналізації вищої освіти 

на національному та інституційному рівнях, проаналізовано вітчизняні 

методики викладання іноземних мов в немовних вишах та  методики 

предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL). 

Вперше глибоко проаналізовано інноваційні технології в  контексті 

інтернаціоналізації освіти. Визначено ряд новітніх прийомів навчання, 

що  мотивують студентів до активної роботи та можуть замінити 

неефективні методи. 
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1.1. Аналіз вітчизняних методик викладання іноземних мов у 

немовних вишах 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, 

але і запорукою успіху майбутньої вдалої кар’єри студентів. Досягнення 

високого рівня володіння іноземною мовою неможливе без 

фундаментальної мовної підготовки у вищій школі. 

Національна освіта переживає стан критичного переосмислення 

дійсності, що пов’язане з глибокими перетвореннями сфер суспільного 

життя. Педагоги відчувають потребу в оновленні свого професійного 

інструментарію, пошуку нових підходів до одного з визначальних 

інструментів педагогіки – навчального процесу. 

Щоб встановити актуальність різноманітних методик викладання 

іноземних мов у немовних вишах, необхідно проаналізувати існуючий 

досвід і оптимізувати його відповідно до сучасних вимог, специфіки 

навчання у вузі і психологічних особливостей певної категорії студентів. 

Отже, метою статті є розгляд тенденцій розвитку методів викладання 

іноземних мов у вищій школі. Такому завданню і присвячена 

пропонована стаття.  

Автори концепції мовної освіти в Україні (А.М. Біляєв, М.С. 

Валушенко, В.М. Плахотник) відзначають, що вимоги до рівня володіння 

«класичними» іноземними мовами, які традиційно викладаються в 

школах України і на всій території пострадянського простору 

(англійська, німецька, французька), значно зросли, і необхідно 

запроваджувати нові більш інтенсивні методики викладання іноземних 
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мов з врахуванням комунікативної направленості навчання і вузької 

спеціалізації факультетів немовних вузів [1, c.71]. 

Історія методики навчання іноземних мов завжди була орієнтована 

на пошуки найбільш раціонального методу навчання. Вважається, що 

найдревнішим був натуральний метод, згідно якого іноземна мова 

засвоювалась так, як дитина засвоює рідну мову – шляхом наслідування 

готових зразків, багаторазового повторення їх та відтворення нового 

матеріалу за аналогією з вивченим. 

Кожен метод має властиві йому позитивні та негативні сторони і за 

певних умов має свою об’єктивну цінність. Проте у всі часи методи, що 

використовувались в різних навчальних закладах, безпосередньо 

залежали від соціального замовлення суспільства, яке впливало на мету і 

зміст навчання іноземних мов і навіть на вибір тієї чи іншої мови. Різні 

історичні періоди розвитку суспільства характеризуються певними 

методами навчання. 

Історію вітчизняної педагогіки та теорії і методики викладання 

іноземних мов у вищій школі можна умовно поділити на декілька етапів 

розвитку, пов’язаних з так званими «реформами».  

Умовно вважається, що першою реформою у навчанні іноземних 

мов був перехід до викладання живих мов. Декілька урядових 

документів, прийнятих в 1918 - 1961 роках, були присвячені 

різноманітним аспектам вдосконалення системи викладання іноземних 

мов в колишньому Союзі Радянських Соціалістичних Республік. У цей 

період у школах та вищих навчальних закладах вивчались чотири 

європейські мови – англійська, німецька, французька і іспанська. 
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Радянська методика викладання іноземних мов довоєнного періоду 

характеризувалася постійною боротьбою двох основних підходів. Один з 

них – свідомо-порівняльний, орієнтований на аналіз текстів, перехід від 

усвідомленого засвоєння правил до формування на їх основі мовних 

навичок і вмінь, на широке використання рідної мови як опори для 

оволодіння іноземною мовою. 

Другий підхід пов'язаний з поширенням у першій половині ХХ 

століття різних модифікацій прямого методу. Цей підхід був 

орієнтований на неусвідомлене засвоєння навичок і вмінь у процесі 

мовної практики, відмову від використання мовних правил (чи введення 

їх вже на останньому етапі як способу систематизації і узагальнення 

раніше сформованих вмінь і навичок), розвиток усної мови, відмова від 

використання рідної мови як опори при засвоєнні іноземної. Проте вже в 

тридцяті роки ХХ століття робились спроби синтезувати обидва підходи 

в рамках так званого комбінованого (змішаного) методу (І.А. Грузинська, 

А.А. Любарська). Цей метод, з одного боку, передбачав усний вступний 

курс, відмову від використання правил і відсутність опори на рідну мову 

на початковій стадії оволодіння чужоземною мовою, а з другого – 

дозволяв використання перекладу, аналіз текстів, порівняння з рідною 

мовою на подальших етапах вивчення мови. Відомий еклектизм 

комбінованого методу призвів до того, що ряд великих психологів і 

методистів (Л.С. Виготський, Л.В. Щерба, С.І. Бернштейн) спробували 

сформулювати цілісну концепцію процесу оволодіння нерідною мовою 

шляхом першочергового усвідомлення мовної системи з подальшим 

формуванням на базі такого усвідомлення спонтанних і довільних 
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мовних навичок і вмінь. Проте ідеї комбінованого підходу не знайшли 

належного розуміння і не стали популярними. 

Таким чином, дві різні концепції були реалізовані і в подальшому 

розвинулись у процесі викладання іноземних мов у 20-50 роках ХХ 

століття. Розквіт свідомо-порівняльного методу в межах системно-

мовного підходу припадає на 40-50-ті роки і пов'язаний з іменами І.В. 

Рахманової, З.М. Цвєткової, А.А. Миролюбова. В межах цього підходу 

вивчалась система мови, що охоплювала лише два з чотирьох видів 

мовної діяльності – читання і письмо. Велика увага приділялась 

перекладу. Визначальну роль в навчанні відігравала рідна мова і 

порівняльний метод викладання. Однією із основ цієї методичної 

системи був принцип свідомого засвоєння навчального матеріалу. Цей 

період в методиці викладання характеризувався, з одного боку, значним 

просуванням в плані лінгвістичного обґрунтування прийомів відбору і 

презентації мовного матеріалу, орієнтації на синтетичне читання, а з 

другого – нездатністю провідного методу забезпечити повноцінне 

практичне володіння іноземною мовою.  

Недосконалість процесу навчання іноземних мов визначила пошук 

нових методик. Одна з таких розроблених методик в межах 

порівняльного методу стала свідомо-практична (І.В. Бєляєв), де була 

синтезована чітка мовна направленість навчання і обґрунтоване 

використання свідомої систематизації мовного матеріалу вже на 

першому етапі навчання (лексико-перекладний, граматико-перекладний).  

На початку 60-х років ХХ століття почалась перебудова всієї 

системи шкільного і вузівського навчання іноземних мов. У 1961 році 
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були прийняті урядові постанови про покращення вивчення іноземних 

мов. Ці кроки ознаменували перехід до другої реформи в навчанні 

іноземних мов. Вони сприяли перегляду підходів до викладання 

іноземних мов у напрямку реалізації його соціальної функції. Особливо 

необхідно підкреслити, що іноземній мові відводилась більшою мірою 

практична роль. У зв’язку з чим під час викладання іноземної мови у 

вузах розширилась функція таких видів мовної діяльності, як аудіювання 

і говоріння. Читання та письмо залишались досить важливими видами 

мовної діяльності, але ставлення до них істотно змінилось. Була зроблена 

спроба перенести основний акцент на навчання усної мови і розробити 

прийоми спеціального навчання аудіювання (А.П. Стариков, Г.В. 

Рогова). Викладач повинен був усвідомити, що говоріння і розуміння 

мови на слух набували в основному комунікативної направленості. Були 

підготовані перші навчально-методичні комплекси, які базувалися на так 

званому усному підході. Провідну роль в педагогічному процесі почав 

займати структурно-функціональний метод. Реалізація цього методу 

базувалась на використанні різноманітних аудіовізуальних навчальних 

матеріалів, книжок для читання, книг для вчителя, інших підручників і 

навчально-методичних посібників. 

Але поряд з таким підходом у методиці зберігалась орієнтація на  

ідеї Л.В. Щерби і свідомо-порівняльний метод. До середини 70-х років 

минулого століття більшість методистів (Ю.І. Пасов, С.П. Шатілов, В.А. 

Бухбіндер, І.Л. Бім, Г.В. Рогова, Н.І. Гез, О.О. Лєонтьєв, П.Б. Гурвич) 

зайняла компромісну позицію, повернувшись на новому етапі до ідей 

свідомо-практичного методу. Паралельно робились спроби 
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сформулювати принципи реалізації комунікативного методу (Ю.І. Пасов, 

Р. Беринтофт,      Д. Жиро, Х. Крумм, Х.Є. Піфо, В.М. Реверс, Д. 

Хейндлер, Д. Шейлз, І.Л. Бім, Г.В. Колшанський, Б.А. Лапідус, Є.А. 

Маслико, С.І. Мельник). 

Нові ідеї були прогресивними, але українська методична школа  

продовжувала залишатись на позиціях порівняльної методики, гостро 

критикуючи комунікативний підхід до вивчення іноземної мови. 

Одночасно в Україні почали відкриватись нові типи навчальних закладів 

з поглибленим вивченням іноземної мови. Виникла ідея безперервного 

навчання іноземної мови. У 1974 році був прийнятий Закон «Про 

народну освіту», який узагальнив всі попередні нововведення і був 

направлений на уніфікацію навчальних закладів [3, c.569-583]. Одним з 

найяскравіших досягнень цього періоду є право вчителя на вільний вибір 

методів і засобів навчання. 

В 1982 році почалась експериментальна апробація українських 

національних підручників з іноземної мови. Проте цей процес закінчився 

з проголошенням незалежності України. Протягом всього цього періоду  

проводилась величезна робота з підготовки третьої реформи, яка 

сьогодні вже готова до повсюдного впровадження. Вже створена 

чотирирівнева система навчання:  

1) дошкільно-підготовча;      2) пропедевтична,  

3) загальноосвітня-масова,    4) поглиблено-спеціалізована.      

Крім того, останнім часом продовжує залишатись актуальною 

тенденція на організацію нових типів спеціалізованих навчальних 

закладів: лінгвістичні гімназії, гуманітарні ліцеї. На даний час в середніх 
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і вищих навчальних закладах України викладається більше 15 іноземних 

мов. 

У процесі еволюції, яка відбулась у теорії і методиці викладання 

іноземних мов у вищій школі, визначились традиційні й інноваційні 

методичні підходи, до яких належать: 

-- свідомо-практичний підхід (як базовий; автор -- В. Плахотник); 

-- комунікативно-функціональний (експериментальний; автор –Т. 

Сірик); 

-- інтенсивний метод (інноваційний; автор – Н. Скляренко);    

-- комунікативно-діяльнісний (інноваційний; автор – О. 

Вишневський); 

-- комунікативно-особистісний (інноваційний; автор – Л. Біркун); 

-- системно-комунікативний (інноваційний; автор – Р. Мартинова). 

Ці підходи є результатом синтезу наукових досліджень і 

педагогічної практики. Їх наявність свідчить про значне підвищення 

науково-методичного рівня викладання іноземних мов у вищих і 

середніх навчальних закладах України, який повинен забезпечувати 

виконання державних стандартів і програм. Державний стандарт з 

дисципліни «Іноземна мова» для немовних вузів України, розроблений 

групою вчених під керівництвом професора    С.Ю. Ніколаєвої, має 

позитивне значення. Він підвищує статус предмета, привертає інтерес до 

нього і його проблем, сприяє усвідомленню соціального і політичного 

значення вивчення іноземних мов на високому професійному рівні.  
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Реалізація державного стандарту з іноземної мови залежить від 

розробки та реалізації комплексу сучасних методик, направлених на 

досягнення конкретних результатів у навчанні студентів. 

Сьогодні в Україні відбувається реформування навчального 

процесу відповідно до загальноєвропейських вимог до якості освіти. 

Змінюються також і освітні технології викладання іноземних мов. 

Державна потреба у висококваліфікованих фахівцях із знанням іноземної 

мови, професіоналів, готових до генерації  оригінальних ідей та 

налагодження ділової співпраці з іноземними партнерами знаходить 

відображення в робочих навчальних програмах внз країни. 

Метою навчання іноземної мови у вищій школі  на сучасному етапі 

є оволодіння студентами комунікативними компетенціями, які дозволять 

реалізувати набуті знання та навички в реальних життєвих ситуаціях. 

Для досягнення  комунікативної компетенції студентів викладач 

використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та 

пізнавальні цілі.   

Сучасні технології – це професійно-орієнтоване навчання іноземної 

мови, проєктна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні 

технології, презентації в програмі Power Point, використання інтернет-

ресурсів, новітні тестові технології тощо.  

Методи навчання іноземних мов допомагають розкрити і 

реалізувати творчий потенціал студентів, сприяють їх розвитку та 
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самовдосконаленню, формуванню майбутніх свідомих громадян країни 

та толерантних мешканців світу. 

 

 

1.2. Формування мовної особистості студентів шляхом 

дискурсивного підходу до вивчення мови  

Мовне питання в Україні  завжди було і є частиною великої 

проблеми – ідентичності української нації. Сучасна мовна ситуація в 

Україні – наслідок довготривалої війни проти української мови й 

українського народу, яку Росія розпочала ще після 1654 р. Нинішня 

мовна ситуація в Україні – результат розпочатого у радянську добу  

процесу  перетворення україномовного населення на російськомовне. 

Концепція мовної освіти  є важливим складником розбудови системи 

вищої освіти, ґрунтується на основних положеннях Конституції України.      

        Особливість сучасного стану вивчення української та іноземних  

мов полягає в модернізації методичної системи відповідно до вимог та 

положень загальноєвропейських документів із мовної освіти. Мовна 

підготовка  студентів, магістрантів, аспірантів повинна враховувати їхні 

потреби в отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому 

особистісному зростанню, а також підвищенню престижу українських 

вищих навчальних технічних закладів української системи освіти. 

       Курс «Українська мова за професійним спрямуванням», на жаль, 

часто піддається сумнівам: чи потрібно вивчати? З історії розвитку 

української мови відомо, що вона або відверто (десятки наказів  з часів 
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царської Росії), або завуальовано заборонялась. Бо нема мови – нема 

народу. «Як парость виноградної лози, плекайте мову», - ці слова, як 

заповіт, належать мудрому поетові, перекладачеві, фольклористу М. 

Рильському. Чи дослухаємося ми до його порад? І так, і ні. 

У 1926 році в Україні вийшов «Російсько-український 

фразеологічний словник», укладений письменником Валер’яном 

Підмогильним і Є. Плужником [1 ;123 ].   У 20-ті роки були створені й 

інші лексикографічні і мовознавчі праці, зокрема російсько-український 

словник, працю над яким було перервано на літері «П», серія 

термінологічних словників, підручників і граматики української мови 

Олени Курило, мовознавчі дослідження О.Синявського та ін. [1;154 ]. 

Однак виконати свою місію, розвинути українську мову ні вченим, ні 

письменникам не вдалось. Українська інтелігенція загинула у 

сталінських таборах.  

Як не дивно, але у часи розвитку нової демократичної держави 

викладання української ділової мови, що увійшла у вищі навчальні 

заклади, знову неодноразово піддавалося сумніву. Проте рівень 

грамотності реклам, приватних оголошень, інформаційних публікацій на 

телебаченні переконують, що знання з української орфографії та 

культури слова потрібно удосконалювати безперервно, бо вони свідчать 

про духовний розвиток як особистості, так і суспільства в цілому.  

                Відкритість світу для України і навпаки поставила перед 

освітянами нові виклики. Філологи змушені переосмислювати кінцевий 

результат своєї навчальної діяльності, а саме: формування мовної 

особистості, тобто «носія мови, який добре володіє системою 
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лінгвістичних знань (знає поняття й відповідні правила), репрезентує 

мовленнєву діяльність, має навички активної роботи зі словом, дбає про 

мову і сприяє її розвитку» [13, 43]. 

       Формування мовної особистості передбачає сприйняття інформації, 

уміння її відтворювати і, нарешті, створювати власні висловлювання. 

Коло уподобань освіченої людини надзвичайно  широке. Це наука, 

культура, політика і т.д. 

        У лінгводидактику прийшло поняття «дискурс», що тісно пов'язане  

з поняттям «текст» у його діяльнісному сенсі. Це наукове поняття 

вивчали і тлумачили вчені І. Гальперін, М. Жовтобрюх, О. Леонтьєв, Ю. 

Сорокін та інші. М. Пентилюк, аналізуючи розуміння поняття «дискурс» 

різними вченими, приходить до висновку: «Поняття сучасного дискурсу 

охоплює не тільки мовну систему, всі форми мовленнєвої діяльності, 

текст з усіма його різновидами, а й позамовні чинники, без яких 

неможливе будь-яке спілкування людей» [ 13; 44]. 

    Студентам спеціальностей туризму, будівництва та дизайну необхідно 

бути компетентними в галузі архітектури. Практичні заняття з фахового 

мовлення можуть забезпечити розуміння описів пам'яток архітектури і 

скерувати майбутніх спеціалістів  на творення подібних висловлювань. 

       Пам'ятки старовини диференціюють за призначенням на культові, 

фортифікаційні та побутові [ 9;45]. Тексти-описи цих пам'яток мають 

багато спільної лексики, однак словесний вияв їх буде різний. 

       Перший етап роботи – ознайомлення зі зразками описів та 

лінгвістичний аналіз їх. Бездоганними у мовному відношенні є тексти, 

вміщені у книзі Г.Логвина «По Україні» [ 9;12 ]. Для них характерною є 
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органічна єдність різних типів мовлення: наукова розповідь, описи 

пам'яток архітектури, ікон, інтер’єрів, церков, ландшафту, використання  

цитат для підтвердження власних думок, намагання у стилістиці пам'яток 

архітектури розгадати думку того народу, що їх створив. Для таких 

текстів характерними є й речення-зв'язки, такі, як «Обійшовши собор 

навкруги, зайдемо в самий храм», «Обійдемо навкруг собору і 

подивимось, як вправно скомпоновано його маси». А це вже надає цьому 

в багатьох місцях науковому виданню вигляд путівника, розрахованого 

на професійного читача. Як правило, опис екстер’єру архітектурної 

споруди, особливо церков, супроводжується описом інтер’єрів та ікон. 

         Як приклад, подаємо один з блоків опрацювання зразків описів 

пам'яток архітектури, взятих з розділу «Волинь» із книги Г. Логвина [ 9; 

36]. 

     1.Опис Луцького замку Любарта.Фортифікаційна споруда. 

«Погляньмо на башти Луцького замку. Вони квадратні в плині, їх 

об'єднали гранично лапідарні, прямі силуети з колись наметовими 

покрівлями, суворі, немов застиглі на варті воїни в сталевих кольчугах і 

гостроверхих шоломах. У них відчувається грізна неприступність. Три 

плоских ніші з боку в'їзду на башті, оздоблювані двома готичними 

валиками, посилюють контрастність враження, могутність і монолітність 

надбрамної башти, її першу бачить глядач при вході в замок, тому на ній 

і була зосереджена найбільша увага будівничого. Ніщо не розчленовує і 

не полегшує її масиву» [9; 24]. 

      2. Опис Воздвиженської церкви, що в Луцьку. Культова споруда. 
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     «У 1619-1620 р.р. споруджується Воздвиженська церква, а потім 

будинки друкарні, школи та шпиталю. На жаль, від братської церкви 

збереглася тільки східна частина; однак обміри, зроблені у 1840-х роках, 

дають уявлення про її архітектуру. В ній були чотири опорних стовпи, 

що ділили середнє приміщення на три частини (нефи); до них зі сходу 

примикала велика півциркульна споруда, що дорівнювала середньому 

нефові; з двома маленькими приміщеннями по боках. З протилежного 

боку прилягав трохи вужчий бабинець. Церква мала три напівсферичні 

ренесансної форми бані з ліхтариками, а над бабинцем – оборонну вежу, 

що не перевищувала основного об’єму храму. Зовні стіни 

розчленовувались пілястрами. Отже, зовні маси були розчленовані 

пілястрами, мали імпозантний вигляд, а нерухомість масиву 

полегшували ніші, якими оздоблені стіни та мальовничі бані з ліхтарями. 

Щодо інтер’єра, то можна гадати, що він був досить строгий, подібно до 

інтер’єра Успенської братської церкви у Львові, яку Луцький храм 

наслідує в планово-просторовій організації, хоч і з невеликими змінами. 

Баня всередині оздоблена різьбленими білокам’яними нервюрами у 

формах Ренесансу» [ 9;48 ]. 

        3.Опис ікони. 

        «Найповніше народні ідеали і смаки втілені у видатному творі 

волинського живопису – іконі Волинської богоматері з Покровської 

церкви (тепер зберігається в Музеї українського мистецтва в Києві). 

Можливо, що її замовив для кафедрального собору ще Мстислав 

Данилович, отже, вона могла бути написана десь біля 1289 р. Ікона, як 

видно, повторює давній тип Богоматері-Путевідниці 12-13 ст. В 
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українському живописі 13-15 ст. немає більш довершеного твору. 

Величний силует Богоматері в темно-червоному мафорії окреслений 

впевненою лінією. Але особливо вражають великі, з непомітною 

асиметричністю розміщені смутні очі, спрямовані з докором на глядача» 

[9 ; 18]. 

Для опрацювання текстів студентам пропонуються такі завдання: 

- прочитати текст; 

- поставити пропущені розділові знаки, розкрити дужки; 

- заповнити таблиці лексемами на позначення понять з галузі 

архітектури та словами, що є ключовими при описі 

архітектурних пам’яток. 

       Таким чином назбирується професійна лексика з галузі архітектури 

для подальшого впорядкування мінісловника. Студентивиступатимуть у 

ролі лексикографів, упорядковуючи слова в алфавітному порядку. 

Подаємо зразок такого словника: 

Арка – склепіння у вигляді дуги, яким прикривають проріз у стіні. 

Декоративна споруда у вигляді брами, що завершується склепінням.  

    Баня – округлий дах, має форму півкулі. 

    Башта – висока і вузька споруда багатогранної або круглої форми, що 

будується окремо і становить частину будівлі, вежа [5 ;12 ]. 

    Бійниця – отвір для стрільби у стіні оборонної споруди [5 ; 14]. 

Галерея – критий чи відкритий коридор, що з’єднує два або більше 

приміщення; також довгий балкон уздовж будинку [ 12; 48]. 

   Декор – система декораційних елементів; прикраса [12 ;55 ]. 
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   Декоративний – призначений для оздоблення, живописний, 

символічний  

[6; 118]. 

   Екстер’єр – зовнішній вигляд [6 ; 123]. 

    Карниз – виступ, що завершує горішню частину стіни або міститься 

над вікнами, дверима [ 5; 128]. 

  Лапідарний – короткий, стислий, але чіткий і ясний [5 ;12 ]. 

 Лопатка – вертикальне стовщення стіни, різновид пілястра. 

  Мур – висока кам’яна або цегляна стіна навколо чогось. 

Ніша – западина або виступ у стіні [6 ;281 ]. 

Неф – витягнуте у довжину приміщення (або частина приміщення), 

відокремлене рядом колон та стовпів. 

  Півциркульний – збудований у формі півкола, напівкруглий, з 

заокругленням [ 6;331 ]. 

Пілястр і пілястра – плоский, схожий на колону виступ на поверхні 

стіни чи стовпа. 

    Склепіння – опукле перекриття або покриття, що з’єднує стіни, 

підпори будівель, споруд, мостів [ 12; 47]. 

   Стовп – колона, підпора, що підтримує склепіння, перекриття. 

   Фасад – зовнішній бік будівлі, що виходить на вулицю [12 ; 24]. 

Цоколь – нижня частина зовнішньої стіни, якої-небудь будови, що 

безпосередньо лежить на фундаменті і дещо виступає вперед порівняно з 

частиною, розташованою вище. 

Оскільки вищенаведений словник є вузьким за своїм призначенням 

і користуватись ним, як правило, буде обмежене коло фахівців, то на 
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цьому занятті-практикумі доречно поглибити знання студентів з 

термінології. Їм пропонується заслухати наукове мініповідомлення на цю 

тему. Як зразок виступу може бути нижченаведений текст. 

Термін (від латин. terminus −  межа, кінець) − це слово або 

словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи 

діяльності людини[6; 118]. 

Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть 

поняття, яке він позначає. Неточний термін може бути джерелом 

непорозумінь між фахівцями, тому іноді говорять, що науковці спершу 

домовляються про терміни, а вже потім приступають до дискусії. 

   Термінологія− 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни; 2) 

сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо 

говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. 

термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, 

хімічну, технічну тощо[8;128].  

      Галузеві термінології (тобто сукупності термінів конкретних галузей) 

називають терміносистемами, або термінологічними системами [8; 118]. 

Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть 

поняття, яке він позначає. Неточний термін може бути джерелом 

непорозумінь між фахівцями, тому іноді говорять, що науковці спершу 

домовляються про терміни, а вже потім приступають до дискусії. 

Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом: 

1) систематизація понять певної галузі науки чи техніки; поділ їх на 

категорії (предмети, процеси, якості, величини тощо); розмежування 

родових та видових понять; 
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2) відбирання усіх термінів галузі, узятої для стандартизації (терміни 

вибирають зі словників різних років видання, статей, підручників, 

періодики, рукописів та ін. джерел); 

3) поділ термінів на групи:  

а) вузькоспеціальні терміни;  

б) міжгалузеві;                          

в) загальнонаукові (загальнотехнічні);  

г) подають також, але з позначкою “нерекомендований”); 

5) підбирання еквівалентів англійською, німецькою, французькою, 

російською мовами з відповідних стандартизації (лише вузькоспеціальні 

терміни); 

4) вибирання із групи термінів-синонімів нормативного терміна (інші 

терміни  

міжнародних стандартів; 

6) формулювання українською мовою означення (дефініції) поняття;  

7) рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем.  

 

      Наступним етапом є включення опрацьованих текстів у мовленнєву 

ситуацію. Студенти вибирають вид стосунків (офіційні чи дружні) та 

зміст комунікації: зустріч друзів після екскурсії та обмін думками з 

приводу побаченого; спілкування екскурсовода з екскурсантами; виступ 

перед аудиторією в ролі архітектора, презентація путівника. 

Оскільки мова і професія - нероздільні поняття, вони покликані 

обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини, 

цедві важливі суспільні категорії, що визначають  функції мови 
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(комунікативну, номінативну, когнітивну та ін.) забезпечують високий 

рівень грамотності носіїв певної професії, формують вміння їх 

спілкуватися в усіх сферах: у діловому спілкуванні, науці, освіті, 

культурі, економіці. 

Знати мову свого фаху –це значить вільно володіти  лексикою та 

фразеологією  з обраного фаху, дотримуватись граматичних, лексичних, 

стилістичних, пунктуаційних норм професійного спілкування. 

Професії нової доби: економічні, технічні, будівельні та інші 

вимагають забезпечення їх лексикою, фразеологією, термінологією, 

причому з переважанням не іншомовних, а питомих українських слів, 

зрозумілих, доступних для всіх, хто працює в цій галузі. 

Справжнім фахівцем можна вважати того, хто не лише володіє 

високою кваліфікацією, а й є духовно багатою, творчою особистістю. 

Формування такого фахівця дедалі більше пов'язується з глибоким 

опануванням української мови аж до її тонкощів як усного, так і 

писемного професійного мовлення.  

         Дискурсивний підхід до викладання мови, як бачимо, значно 

розширює кругозір студентів, забезпечує інтелектуальний розвиток, 

сприяє виробленню умінь професійного спілкування. 

Отже,  навчальна дисципліна «Українська мова за професійним 

спрямуванням» необхідна фахівцям технічних ЗВО не лише як 

сукупність правил, а як картина світобачення, засіб  самовираження в 

професійній діяльності та в суспільному житті.    
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1.3. Freedom and responsibility of personality in the post-totalitarian 

space: the socio-philosophical aspect 

The beginning of the XXI century is characterized by a marked separation 

in the philosophical science of ontological subjects. Being a modern man was 

in line with the complex problems and contradictions that were initiated in the 

plane of anthropo-social practice of rethinking the questions of human nature, 

the content of his life, reassessment of values. On the threshold of the XXI 

century, the human person has felt lonely, isolated, locked in its subjectivity. 

The dynamics of the social circumstances of the 20th century determined the 

appearance of a totalitarian phenomenon in the plane of sociocultural space, 

which in its ideologems denied the value of an individual and considered man 

as only a factor for achieving a certain goal.Therefore, the appearance of "total 

syndrome" in the structure of individual experience of the individual 

significantly complicated self-determination and self-actualization of the 

individual in the process of their own lives. In this regard, the philosophical 

and anthropological discourse pays special attention to hypothetical models of 

self-orientation of man and society, the priority of humanism and universal 

values, and the concepts of social stability and equilibrium. The ontological 

issues of freedom and ethics of individual responsibility, the problem of the 

correlation of individual and social values in the spiritual structure of the 

individual, have emerged here. 

Freedom of the individual in the universal system of existence of the 

world has a long-standing philosophical tradition, but it is especially relevant 

in the face of acute social inversions. The change of priority settings in the 
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social system of society with the necessity causes the deformation of 

ideological settings in the structure of the individual experience of the 

individual. In the field of practice, the basic determinants of the social 

behavior of the individual are changing. It can be argued that the process of 

socialization of the individual, which takes place in a totalitarian system, 

forms an individual with a conformal type of behavior, since such immanent 

qualities of man as individualism, leadership, elitism do not have the 

possibility of realization in this practice. It is worth mentioning the thesis of 

the German philosopher and sociologist Carl Mannheim, who analyzes the 

problem of the relationship between the individual and society in the ideology 

of Nazism. He states that: "Hitler invented a new method that can be called a 

group strategy of Nazism. The main feature of Hitler's psychological strategy 

is that the individual is considered not as a person, but solely as a member of a 

social group " [2, p.498].The personal principle of assessing the individual 

was realized in the plane of the total Soviet social system. An example of this 

de-humanized practice in the plane of philosophical reflection is the 

interpretation of the notion of individualism in the Ukrainian-language 

Philosophical Dictionary of 1986: "Individualism is the principle of human 

behavior when the interests of an individual are absoluted and opposed to the 

collective." [4, p.228] Such ideologues, respectively, were implemented in the 

social practice of totalitarian systems, in which the leveling of individual 

personality, personality and the absolutisation of collective-social became the 

inherent feature of the functioning of the social system. 

Freedom of the person has two basic dimensions - external freedom and 

internal. It can be argued that being in dialectical unity they mutually 
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determine one another. Accordingly, if individual life projects of the 

individual are carried out in the plane of authoritarian ideology and practice, 

the realization of external freedom has strictly defined boundaries, the result of 

the formation of freedom in the spiritual (internal) structure of the individual is 

the mentality of man - the factor, as opposed to the initiator of the person.That 

is why, one of the main problems of contemporary philosophical reflection is 

the comprehension of the complex mechanisms of the process of realization of 

personal freedom. It can be argued that in the post-totalitarian plane the 

transition from potential freedom to the real in the personal structure of the 

individual's existence is a change in his own mentality, which is achieved by 

the efforts of the individual himself. 

Life-making, self-actualization, the formation of their own "I" in 

accordance with individual projects are in the continual connection with the 

responsibility of the individual. It is worth noting that effective conditions for 

self-determination of the individual in the social space form a high level of 

responsibility in the spiritual structure of the individual. If the hierarchy of the 

needs of the individual is formed not by subjective factors, but generated by 

the total social system, a person experiences a sense of "hostility" of the 

objective world, and in contrast to constructive social development in which 

social reality is adapted to personal activity and corresponds to its needs, 

interests, the phenomenon of alienation is formed, which manifests itself in the 

loss of an individual's ability to master the necessary parts of his social reality 

for his life-creation. Accordingly, the loss of possibilities causes the 

transformation of ethics of responsibility. Personal responsibility, as a 

mechanism of self-regulation in social systems in the conditions of "societal" 
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transformation of society undergoes qualitative changes, which manifests 

itself in weakening the functions of control over the process of constructing 

their own lives and, in particular, the dynamics of social processes. 

The logical result of the development of the post-totalitarian social system 

is the absence of commonly accepted values and norms as constructive 

regulators of social interaction. The destruction of such normative models 

significantly affects the correlation of individual and social values in the 

existential structure of the individual. One of the important conditions for the 

manifestation of his personality is the assimilation of a person of already 

existing established social values. Only when internalized social values form 

an individual system of beliefs and values. Since the basic characteristic of the 

post-totalitarian society is the renunciation of the main ideological principles 

of self-organization and, accordingly, the functioning value-normative system, 

the special significance under such conditions is given to a separate person, 

who in the process of creation of life becomes the main producer of both 

individual and social hierarchy of values. This value of personality in the 

historical and cultural plane, especially during the transformation periods, 

makes it responsible not only for its separate existence, but also for being in 

general. Conceptually expressed such an outlook is in the writings of J. P. 

Sartre, who emphasizes the interrelation of the individual and the social: 

"When we say that a person is responsible, then this does not mean that he is 

responsible only for his individuality. She is responsible for all people. "[5, 

p.324] 

 Thus, it can be argued that the awareness of a person of his fundamental 

importance in the process of constructing a system of values in the post-



30 
 

totalitarian space is one of the powerful factors in the formation of new 

dimensions of anthropo-social practice on the principles of humanism and 

justice. 

One of the thorough sectoral discourses on the nature, causes and effects 

of the phenomenon of totalitarianism in the anthroposocial practice of the XX 

century were theoretical and practical studies of psychology. 

The German-American psychologist Erich Fromm, who in his researches 

analyzes the dynamic factors in the psyche of a modern person, which prompts 

her voluntarily to abandon her own freedom in fascist states, represents the 

understanding of the problem of individual freedom in this scientific plane. 

"Self-denial of the individual - bringing it to dust, then - leads to, according to 

Hitler, the abandonment of any right to own opinion, personal interests, 

personal happiness." [7, p.196] Analyzing the ideology of fascism,  

E. Fromm reveals the essence of the psychological mechanisms of escape 

from freedoms that are formed in totalitarian states. One of these mechanisms 

is the complete refusal of the individual to be himself: human behavior is 

determined only by social expectations, it fully assimilates the generally 

accepted pattern of personality, the distinction between the self "I" and the 

surrounding world disappears, the receptive type of character is formed. With 

the help of such a mechanism, according to E. Fromm, the individual 

disappears fear of his impotence, but it becomes possible only with the loss of 

his personality. Fromm argues that only true democracy, based on the 

principles of humanistic ethics, can create the conditions for the full 

realization of creative initiative and individual freedom.These ideas are 

relevant for modern society, since they reveal the fundamental problems of the 
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implementation of personal freedom in the process of life-creation. Free self-

formation requires from the person spiritual and intellectual efforts, which can 

only highly developed personality. Such an interpretation of the causes of the 

phenomenon of totalitarianism in the anthroposocial practice of the 20th 

century, which is characteristic of philosophical and anthropological 

discourse, is interrelated with the emergence of a "mass man" in the social 

practice. Thus, in particular, Ortega y Hasset's research argues that 

"Bolshevism and fascism - two new political attempts that have arisen in 

Europe - are two vivid examples of a significant recession. Such movements 

are characteristic of the mass of man, are guided by people mediocre, non-

modern, with a short memory, without a sense of historical time, which from 

the very beginning behave as if they had already become past and returned to 

the original fauna. "[3, p.248] Understanding of the qualitative The differences 

between the phenomenon of mass and true society are relevant to the socio-

humanitarian practice of the 20th century. Since the authentic existence of 

individuality is possible only in the human community, where, in interaction 

with universal human self, it realizes its personal potencies, it can be argued 

that society receives true content only if the individual individuals are fully 

included in the process of constructing the architectonics of the spiritual life of 

society. In a society dominated by non-initiative, averaged individuals who do 

not realize their personal uniqueness and uniqueness, and under the influence 

of certain social circumstances, in particular the total value-regulatory system, 

do not seek self-determination and self-actualization, the phenomenon of 

mass, which manifests itself both on an individual and on social levels. "A 

mass man is one that does not feel any special gift or difference from others, 
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the difference between positive and negative, which feels that it is like 

everyone else, and this fact completely satisfies it, it is even happy to feel like 

everyone else. The mass presses everything incompatible, special, personal, 

and chosen."[3, p.197] It should be noted that this problem is relevant in 

general for the existence of a modern person. The practice of egalitarianism, 

which became widespread in the 20th century through the media, serves as a 

typification and standardization of behavioral patterns, simplifies individual 

forms of personality, calls into question the very need for self-determination 

and self-actualization. Accordingly, a passively-contemplative type of social 

behavior of individuals is formed, which, in contrast to the innovative form of 

social behavior (the ability of personal activity to go beyond the usual 

socioeconomic context of life), does not provide the ability of a person to act 

as a subject of transforming activity. In particular, JurgenHabermas, justifying 

the fundamental value of a highly intellectual personality for the effective 

functioning of society, emphasized that: "Politically functional openness 

requires not only guarantees from the institutions of a law-governed state, but 

also expects that they will go to meet cultural traditions and examples of 

socialization, rely on the political culture of the accustomed to freedom of the 

population " [1, p.37] Only if consciously - the active inclusion of the 

individual in the spiritual being of society, the ability to influence social 

processes and, on the other hand, the dynamism of the social system, in which 

the priority is given to the individual, in contrast to the social and mass, 

provides a constructive interaction between the individual and social It can be 

argued that it is precisely such conditions of correlation of individual and 

social qualities that distinguish the true society from the masses. 
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It is worth mentioning that the problems considered are relevant for the 

functioning and development of the socio-humanitarian practice of the 20th 

and the beginning of the 21st century, since they represent the vital aspects of 

world creation, both for each person in particular, and for sociality as a whole. 

Ignoring such problems deforms the natural connections of the individual and 

society, qualitatively changing mechanisms of self-determination and ethics of 

responsibility, which is the basic characteristic of the totalitarian social 

system. The emergence in the practice of the XX century totalitarian ideologue 

determined a thorough rethinking of ontological issues of the meaning of 

human life, the formation of his own Self, the vital needs of the individual. 

The realization of such immanent conditions for the existence of an individual 

requires structural changes in a civilized society. 

One of the factors of reconstruction of the basic foundations of human 

existence in the area of the post-totalitarian space is the formation of new 

ideological settings in the structure of the individual experience of the 

individual, based on the principles of individualism, self-actualization, 

competitiveness and elitism. Modern philosophical and anthropological 

reflection today directs a scientific search for the construction of a dialogical 

and dynamic anthroposocial practice, in which the individuality, elitism of an 

individual performs the function of the progressive factor of this process. 

Substantiation of constructive models of interrelations between the individual 

and the society, comprehension of ontological issues of freedom and ethics of 

personality responsibility become priority in scientific anthropological 

discourses. 

 



34 
 

1.4. Pleonasmsas a linguistic means of expressing emotional tension: 

stylistic and pragmatic sketch 

The relevance of research. The relevance of research is determined by 

the focus of modern linguistic investigation on the study of language in its 

dynamics. It is established by the general trend of modern linguistic studies to 

the investigation of speech units and their functioning. Pleonastic phrases 

manifest the main purpose of the addresser – to influence the target audience 

and have a pragmatic effect on the addressee. 

Analysis of recent research studies. The redundancy of expressive 

means is a complex and multidimensional phenomenon. It is widely 

represented in the language and in the speech. The logical development of the 

study of redundancy is a turning point in linguistic research from its 

interpretation as a non-functional phenomenon (Л.П. Єфімов, 

Л.Я. Костючук, О.Я. Ляховецька, О.А. Нікітіна) to the functional 

phenomenon (К.А. Войлова, О.В. Грудєва, О.О. Зайц, М.Х. Ієвлєва, 

Т.Г. Крапотіна). Pleonasms are investigated in different linguistic directions: 

syntactic (Г.М. Кацнавая, Т.Г. Крапотіна, Г.М. Раманюк); formally-

grammatical (Н.С. Жукова, Т.Ю. Попп); lexicological 

(А.П. Євгеньєва, А.М. Бушуй, Л.В. Мауєр, С.П. Степанська); 

lexicographic (Ю.Д. Апресян, О.С. Ахманова); semantic (О.О. Зайц, 

М.В. Нікітін, Л.К. Рахманкулова, W. Seibicke, A. Wierzbicka); pragmatic 

(О.О. Зайц, H. Grice, R. Harnish, S. Levinson, G. Ward); stylistic 

(І.В. Арнольд, О.С. Ахманова, К.А. Войлова, Н.Г. Гольцова); cognitive 

(М.Х. Ієвлєва, Т.С. Остапенко).  
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The aim of this study is to identify the stylistic functions of pleonasms in 

modern English media discourse, define the pragmatic effect of pleonasms on 

the addressee. 

Research methods. During the analysis of linguistic material were used: 

generally scientific methods (inductive, deductive, descriptive, continuous 

sampling) and linguistic method (functional). 

Discussion. Functional stress of pleonasms is caused by their lingua-

psychological characteristics. The use of pleonasms is aimed at attracting 

attention, mobilizing the recipient's memory that in its turn leads to improving 

perceptions of the text. Some types of pleonasms provide additional 

information to the characteristics of the referent and contribute to increasing 

the informativeness of the texts. In the study we distinguish the following 

stylistic functions of pleonasms: emphatic, emotive, evaluative-expressive. 

Emphatic function. The emphasis is used to attract attention of the 

addressee to the communicatively meaningful component of speech [8, p. 

111]. The purpose of emphasis is to focus the attention of the addressee on 

certain information or a separate phrase, word combination, word. The 

appearance of pleonasms in modern English media discourse is due to the lack 

of language competence of the speaker or increasing expressiveness of the 

utterance. 

The mentioned above lack of linguistic competence limits the speaker in 

expressing his/her thoughts by other means and he/she uses pleonasms, for 

example: 

(1) Daniele Watts ordered to give more better apology to LAPD 

officer (D. Farley).  
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The example (1) shows the pleonastic phrase more better which was used 

freely and effectively in the XVI century to add the expressiveness to the 

utterance [10, p. 358]. In modern English-language media discourse we find 

similar examples in the press of those countries where English is not a state 

language, for example: 

(2) We have to remove this myth from the debtors mind and to plant the 

attitude that debt settlement is far more better than bankruptcy (R. 

Wimaladasa). 

The author of the article (Rebecca Wimaladasa) is a resident of Sri Lanka 

so her level of language proficiency differs from that of the native speaker. At 

the same time, the author uses the pleonastic phrase more better and focuses 

public attention on the matter that being a debtor and having small fortune is 

much better option than going bankrupt.  

Colloquial language and dialects in English are widely represented in 

modern media discourse. In the past these linguistic means were permanently 

indicators of low socio-economic status and low culture of the speaker and 

today the situation has changed. The last decades have been characterized by a 

wide penetration of vernacular and dialect into the speech of well-educated 

English speakers [5, p. 31]. The double comparatives and double superlatives 

are the manifestations of vernacular and dialectal-morpheme redundancy, for 

example: 

(3) A return to temperatures in the mid-20s is expected across the state by 

the middle of the week, before more hotter weather again at the weekend 

(M. Fyfe). 

http://ezinearticles.com/?expert=Rebecca_Wimaladasa
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(4) We produce clips in a range of speeds to deliver the best quality 

possible – the better the quality the faster the connection you’ll need. They are 

the bestest good one’s in the world (The Age). 

The pleonastic phrases more hotter and the bestest perform the emphatic 

function and therefore are not redundant. In the first example (3) the double 

comparative more hotter is used to compare the temperature difference across 

the country at the beginning and at the end of the week. In the second example 

(4) the double superlative is used to indicate the quality of video clips. 

In the following example, a double superlative is used to draw the 

attention of the addressee to a communicatively significant component of 

speech: 

(5) Guinness World Records said the most heaviest turkey on record 

tipped the scales at 39 kg (The Age). 

Pleonastic phrase the most heaviest is a double grammatically wrong 

superlative which focuses and keeps the attention of the addressee to the 

statement. Pleonasm is pragmatically justified because it emphasizes that the 

hardest turkey mentioned in Guinness World Records weighs 39 kilograms. 

One-component pleonasms are used to increase expressiveness of the 

utterance, for example: 

(6) The world was a wedding of loyalty, of steward to Queen, she was the 

very flower and perfecter of Christendom (The Los Angeles Times). 

The word perfect already contains in its meaning a comparative and 

superlative degree of quality – 'as good as possible, or the best of its kind' [11]. 

In the wrong grammatical form the suffix -er is used to emphasize the 

utterance otherwise creating a semantic redundancy – pleonasm. In the 
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example above with the help of pleonasm perfecter the theatrical critic of the 

Los Angeles Times describes Queen Victoria as the most honored person 

among the whole Christian world. Pleonasm helps the author to emphasize the 

superiority of a person with the royal blood.  

(7) Safety is our chiefest concern (L. Watts). 

Adding to the word chief ('main') the suffix of the superlative degree of 

comparison of adjectives -est the addresser creates redundancy – pleonasm. 

The superlative degree of comparison is represented in the meaning of the 

word chief - 'most important' [11]. Emphasizing the utterance the addresser 

stresses that security is urgent and the most important his concern. Let's 

consider one more example: 

(8) There is nothing worser than stuck in a rut, writing on the same 

subject for the same clients, month after month (The Sydney Morning Herald).    

The grammatical form of the comparison of the adjective worser is 

redundant. By using pleonasm worser in the statement the addresser adds 

some expressive and emotional colouring to the words and attracts the 

attention of the addressee. In the example given the author emphasizes that 

there is nothing worse than dealing with some routine work.  

One-word pleonasms-derivatives increase the expressiveness of words, 

attract the attention of the addressee, for example:   

(9) Now, Federer is seldomly bothered by the procession of former 

players, royalty, celebrities, politicians and others who flock to be entertained 

by his ornate game or hoping to rub shoulders with him in the locker room 

(The Sydney Morning Herald). 
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In the example (9) the addresser adds redundant the suffix –ly to the word 

seldom ('very rarely'). Adding the suffix –ly to the adverb seldom the author 

creates pleonasm, thereby increasing the expressiveness of the word and the 

whole utterance. Using pleonasm seldomly the addresser reports that tennis 

player Roger Federer is already accustomed to journalists and public attention 

and he is not worried about constant watching during the tournament.  

(10) A healthy amount of sexual tension can bring back life to even the 

deadest of relationships […] (C. Tyler).  

In the example (10) one-component pleonasm is used to intensify the 

quality of the adjective dead ('not alive'). Although this adjective is an 

exception among the qualitative adjectives and has no degrees of comparison 

because it denotes an absolute quality [6, p. 35]. The figurative meaning of the 

word dead is 'showing no emotion or sympathy' [11]. The author uses the 

superlative suffix - est to emphasize that sexual attraction can restore even 

"dead" relationships, in other words those that can not be restored.  

We find the cases of the duplication of comparatives and superlatives in 

English not only in modern discourse but also in the early XX century 

discourse, for example: 

(11) Wollar at ordinary times is one of the deadest places in the colony; 

now it is the theatre of frenzied excitement, and a city of refuge (J. Garnaut). 

In the example above (11) the word dead means 'no longer alive; not 

active' [11] ('a place that is dead is boring because there is nothing interesting 

or exciting happening there'). Having used the superlative degree of 

comparison of the adjective dead the author strengthens its quality and draws 

the reader's attention to the fact that earlier the city of Wollarwas the calmest 
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and most boring city in the colony. Simultaneously with the intensifying of the 

quality of the adjective dead, its lexical denotative meaning is weakened [10, 

p. 345]. 

There are some examples to illustrate the use of pleonasm in the emphatic 

function: 

 (12) I must confess, however, that in the early years of my struggle to 

succeed, my motivation was a lot more down-to-earth. My reason for 

succeeding wa smore basic. In fact, it fell into the category of what I like to 

call "nitty-gritty reasons". A nitty-gritty reason is the kind that any one of us 

can have – at any time, on any day – and it can cause our lives to change 

(The Sydney Morning Herald).  

Pleonasm more basic in the emphatic function is used to intensify the 

quality of the adjective basic which has no degrees of comparison because it 

denotes an absolute quality [6, p. 35]. The author emphasizes that the reason 

for his success is simple: everything consists of little things and we can affect 

them and change our own lives. 

(13) The Law of Attraction is a fundamental law of the universe […]. In its 

most fundamental form, the Law of Attraction states that we bring into our 

material world the object(s) of our dominant thoughts. In other words, 

thoughts become things (L. Mooney).  

In the example above, the addresser uses most fundamental to emphasize 

the whole utterance. He talks about the law of universal gravitation. The most 

important manifestation of this law is the materialization of our thoughts. 

Consequently, pleonastic phrases are used by the addresser for 

emphasizing and informative enrichment of the utterance. In contemporary 



41 
 

English-language media discourse the emphatic function is realized with the 

help of redundant grammatical markers. The appearance of these markers is 

due to the lack of language competence of the speaker or increasing 

expressiveness of the utterance. 

Emotive function. Emotiveness involves the semantic interpretation of 

emotions [2, p. 43]. It is an important element of the Language Pragmatics and 

is a stimulus to the speaker's emotionality [2, p. 5]. The emotive function [4] is 

responsible for intentionally adding emotionality and expressiveness to the 

speech with the help of carefully selected pleonastic phrases. It leads to 

intentionally created emotional effect of communication.   

The speech may be caused by the affective state of the speaker when the 

speech act is performed. In this case pleonastic phrases perform emotive 

function, for example: 

(14) I’m sorry if I disappoin tyou, but I’ve saved money for us, it is 

whatitis! There is nothing wrong with looking for a free filter (The Age).  

Pleonasm itiswhatitisindicates the emotional state of the speaker. The 

concern prevents her husband from expressing his opinion thoughtfully and 

reasonably. The redundancy of pleonasm is justified by the fact that it 

eliminates the need for a detailed description of the situation because he did 

what he did and he can not change the situation. 

Pleonastic phrases appear in the addresser's speech under the influence of 

concern, for example: 

(15) Like most residents of the Santa Clarita Valley, I have been watching 

the ongoing stories in the Daily News following the deadly collision on 

Soledad Road on Feb. 17 […].Most important is that my wife and I live on 
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Abelia Road in Canyon Country, and my wife uses Soledad Canyon Road to 

return home from work on the days she works. On any given night, at 

approximately the same time, it could have been her in the exact same 

location, at the exact same time as the unfortunate Rocky Adams […]. I see 

trouble if these young drivers continue to drive recklessly without further 

parental guidance (D. Dennis).  

The pleonastic phrase exact same is used by the addresser under the 

influence of emotions, adding some emotional colouring to the speech. In the 

example (15) a man was worrying about his wife's life. He wrote a letter to the 

newspaper to influence the parents whose teenagers drive their cars carelessly 

in the city and cause a lot of accidents. Using the pleonastic phrase exactly the 

same twice the man warns the parents: tomorrow everybody can be in his 

wife’s shoes, appear at the same time and be killed in motor accident. 

In the media discourse pleonastic phrases also keep high spirits up and 

arouse certain feelings in the addresser’s mind that are relevant to an event, for 

example: 

(16) When you first arrive it looks a bit run down and unkept and it is 

true, the place can do with a bit of paint and a face lift but the experience is 

priceless. The rep from the navy gave a lovely explanation about how the 

canon work and he was attentive to questions from the crowd. He interacted 

well and gave good step by step information. Nothing prepares you for when 

that canon fires. What a great experience!!!! What an unexpected surprise! 

(The Age). 

In the example above the emotive function is manifested through the use 

of pleonasm unexpected surprise in order to influence the recipient. The event 
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itself indicates the emotiveness of discourse and creates a positive atmosphere 

and a good mood for the reader. 

Pleonastic phrases are used to arouse a feeling of joy similar to the feeling 

that the addresser himself is experiencing at this moment, for example: 

(17) Football is a good game. Sometimes it’s incredible and 

unbelievable! (The Los Angeles Times). 

Pleonasm incredible and unbelievablewith the meaning 'amazing' 

repeating twice increases the positive emotional response of the recipient: joy 

and happiness because there is such a wonderful sport like soccer. 

Thus, the pleonastic phrases are used by the addresser to add some 

emotional colouring to the utterance. In modern English-language media 

discourse emotive function is realized with the help of pleonastic phrases. The 

emergence of pleonasms is caused by the affective state of the addresser at the 

moment of speaking: it can be excitement, anger, joy, empathy, etc.  

Evaluative-expressive function. An evaluation is defined as the conscious 

activity of the subject which leads to the formation of a positive or negative 

attitude towards the object being evaluated. An evaluation is absolutely 

subjective and accustomed to the system of values adopted by a certain 

society. An assessment exists in two main oppositions: the qualitative "good-

bad" and the quantitative "many/much-few/little" [3; 7, p. 24-26]. It shows the 

attitude of the addresser, is characterized by national and cultural peculiarities 

[1, p. 7]. 

The socio-psychological and linguistic criteria for evaluating the 

expressive means are the basis of expressive linguistic units. Expressiveness 

appears where it is possible to compare, to intensify certain features on the 
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basis of opposition. Emotionality, expressiveness and evaluation are closely 

interrelated and in some cases are inseparable from each other. Evaluation is 

the attitude of the subject to the object expressed by linguistic means becomes 

evaluativity [3]. Evaluation can belong to units of any language level in 

particular pleonasms.  

Pleonastic phrases represent an emotionally positive / kindly-approving 

and neglectfully-accusative / ironic-satirical attitude of the speaker to the 

subject of the utterance. Emotionally-positive evaluation is a potential feature 

of the linguistic sign to give a positive assessment to the characteristic from 

viewpoint of society and moral consciousness of the individual. A 

considerable part of evaluative-expressive pleonasms has a positive 

assessment of the addresser, for example: 

(18) Harry Potter is humble and modest […]. Harry Potter is valiant and 

bold[…] (P. Lang). 

In the given example the use of the pleonastic repetition of synonyms 

humble and modest and valiant and bold increases the evaluative-expressive 

potential of praise, intensifies the general positive assessment that is 

explicated in the utterance. 

Pleonastic phrases have the ability to reproduce not only positive 

evaluative-expressive emotions but also a wide range of negative 

(deteriorative/pejorative) emotions in certain contexts. The negative 

assessment indicates that the object is characterized by undesirable 

characteristics or the addresser expresses a negative attitude toward the 

subject-matter. The following example proves that redundancy appears in the 

moment of an emotional burst of human speech:   
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(19) Australian Muslim leaders have condemned Treasurer Peter Costello 

as a stupid fool after he invoked Turkey as a model for the modern Islamic 

world (The Age).  

Pleonastic phrase stupid fool intensifies the emotional influence of abuse. 

Emotions cause the appearance of a large number of pleonastic phrases in 

speech. Fedorova proves that pleonasms with evaluative-expressive meaning 

influence the interlocutor’s feelings and cause emotional state of mind [9, p. 

50], for example:  

(20) Police sympathise that Georgia home invaders cruellytortured 

homeowner(Ch. Crist).  

In the example given, the pleonastic phrase cruelly torturedattract 

sympathy to the recipient. The verb to torture semantically contains the 

meaning of the word cruelly – 'to hurt someone, to be cruel' [11]. The author 

intensifies the expressive background of his utterance through emotional 

pleonasm. The pleonasm describes incredibly terrible and cruel tortures 

experienced by the owner of the house.  

Conclusions. So, pleonastic phrases affect the addressee, stimulating 

him/her to self-evaluation. They emphasize the language, increase the ability 

of the text to impress. Evaluation and expressiveness appear in media 

discourse together, partly coinciding and partly complementing each other. 

The use of pleonasms is aimed at attracting attention, mobilizing the 

recipient's memory that in its turn leads to improving perceptions of the text.  

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ef9a9a7c79bd87a450534ec7a3358af5&url=http%3A%2F%2Ftheconservativetreehouse.com%2F2012%2F06%2F10%2Fpolice-say-georgia-home-invaders-cruelly-tortured-homeowner%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ef9a9a7c79bd87a450534ec7a3358af5&url=http%3A%2F%2Ftheconservativetreehouse.com%2F2012%2F06%2F10%2Fpolice-say-georgia-home-invaders-cruelly-tortured-homeowner%2F
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1.5. Теоретичні засади емотивної еколінгвістики 

Еколінгвістика є новою науковою течією у сучасній лінгвістиці, яка 

бурхливо розвивається у гуманітарних студіях. Проблематика 

еколінгвістичних досліджень передбачає вивчення мови як природного 

середовища, на яке впливає носій мови. Відомо, що таке середовище є 

ідеальним для людини, але воно не може залишатися незмінним. 

Науково-технічний прогрес надає людині нові можливості для 

розвитку та більш швидкого досягнення цілей. Аналогічний процес не 

оминув і мову, користувач якої прагне до максимального комфорту, 

скорочення мовних зусиль, коли мовець ставить перед собою завдання 

комунікативної взаємодії у формі глорифікаційних та дифамаційних 

тактик і стратегій. Бажання бути зрозумілим превалює наднамірами 

розуміти співрозмовника хоча б тому, що це займає більше часу. Мінливі 

умови комунікації чинять як позитивний вплив на мову, стимулюючи її 

розвиток та збагачення, так і негативний вплив, що призводить до 

збіднення, спрощення, вульгаризації мови. 

Як відомо, екологія займається природоохоронною проблематикою. 

А оскільки людина є частиною природи, то, відповідно, і екологія 

людини входить у функціональну діяльність науки під назвою екологія − 

екологія людини. Якщо взяти до уваги той факт, що мова є частиною 

людини (мова не як частина тіла, а як частина життєдіяльності людини), 

то і цей аспект повинен перебувати під пильною увагою екології в її 

первісній функції. Тому таке розширення функціональної сторони 

екології, тобто предмету її діяльності, є саме результатом розширення 
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знань про природу та її адаптивну взаємодію з людиною як частиною 

природи. 

Власне, історія еколінгвістики як науки починається з Е. Хаугена, 

який запропонував цей термін і окреслив проблему, наголосивши на її 

важливості для здорового людського спілкування і для здоров'я самої 

мови [8]. 

Е. Хауген також писав, що сучасна мова переживає період 

деградації. Саме це і спонукало його до введення в науковий обіг поняття 

«екологія мови». Було запропоновано вивчати взаємодію між мовою та її 

оточенням, тобто не граматикою і лексикою, а суспільством, яке 

використовує мову як один із кодів. Як наслідок, мовна екологія є 

проблемою і психологічною (взаємодія мов у свідомості людини або бі- 

та мультилінгвізм) та соціологічною (взаємодія мови з суспільством). 

На сучасному етапі спостерігається два основних підходи до 

еколінгвістичних студій: вивчення мови у взаємодії з її користувачем, 

тобто дослідження мовних процесів в рамках встановлення їх чистоти і 

(не) забруднення різного роду спорадичними утвореннями (нецензурна 

лексика, слова-паразити, безграмотність користувачів мови, внутрішні 

перетворення мовної системи на всіх її рівнях тощо) та вивчення мови в 

її взаємодії з іншими мовами, тобто це проблема мовної політики, 

збереження мов, що знаходяться в небезпеці [5, с. 18].  

Теоретико-практичні дослідження представників культури 

мовлення також вплинули на активний розвиток еколінгвістики, що 

стала новим кроком на шляху розвитку загальної проблеми «чистоти 

мови». Зазначимо, що до основних критеріїв культури мови належать 
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точність, логічність,виразність (різноманітність, естетичність, 

доречність) [1, c. 12], ясність, доступність (дохідливість, простота, 

чистота) і дієвість мови [2, c. 29]. Це означає, що не лише людина 

впливає на мову, але і мова впливає на людину.  

Зважаючи на вищезазначене, можемо зробити висновок про те, що 

мова впливає і на життя людини. Таким чином, можна говорити про ще 

одну міжпарадигмальну площину дослідження екології мови – 

співвідношення мови і здоров'я людини, тобто це зв'язок лінгвістики і 

валеології, об'єктом якої виступає фізичне і психічне здоров'я людини. 

Розглянемо детальніше основні положення представлених наукових 

дисциплін (культури мовлення, валеології, екології та еколінгвістики) у 

їх зв'язку і взаємодії. Впершу чергу, постає необхідність аналізу 

проблематики культури мови як попередниці сучасної еколінгвістики. 

Екологічний підхід не обмежується лише дослідженням мови, він 

все активніше розширює сферу свого впливу. Сьогодні говорять про 

екологічну культуру в цілому, в екологічному мисленні [3] та 

екологічній свідомості [6].У формуванні нового лінгвістичного 

спрямування емотивної еколінгвістики бере участь і етологія як частина 

екології. Об'єктом вивчення етології як науки спочатку була природа 

інстинкту і його вплив на соціальну поведінку тварин, їх спілкування 

один з одним, механізми стримування внутрішньовидової агресії. З 

другої половини ХХ століття з'явилася «людська етологія», оскільки у 

цієї науки з'явився новий об'єкт – поведінка людини. Тому семантика 

терміна «етологія» розширилася, і наразі ми можемо говорити про 

етологічну функцію мови. 
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Так, А. Киклевич серед різних функцій мови визначає і етологічну 

функцію, якій він не дає чіткого визначення, але з його міркувань 

взаємозв'язок екологічної та етологічної функцій стає очевидним. Їх 

об'єднує оптимізація прагматики людського спілкування у широкому 

сенсі, а, отже, прагнення уникнути різного роду комунікативних невдач і 

насамперед конфліктів. Продовжуючи думку цього автора, зазначимо, 

що у кожного з комунікантівсвоя прагматика одного і того ж слова. 

Загальновідомо, що існує прагматика мовця (ініціальна інтенція) і 

прагматика слухача (термінальна інтенція), неконгруентність яких 

заважає оптимізації спілкування. Для їх оптимізації необхідно 

включення такого механізму, як емоційний т’юнинг, оскільки, 

насамперед, неконгруентна прагматика викликає емоційний і 

когнітивний дисонанс, некооперативність і неуспішність комунікативної 

дії. Обидві ці функції (етологічната екологічна) засновані на біологічній 

природі мови в її адаптивній функції і на емоції як біологічній основі 

свідомості [5, с. 23]. І тому негативні емоції (невдоволення, 

роздратування, злість, ненависть, лють і інші емоції групи гніву), що 

виникають у процесі неконгруентної прагматики комунікантів, є 

чинником, що негативно впливає на здоров'я, і причиною побутових і 

соціальних негараздів у взаємовідносинах людей. 

Оскільки якість мови обумовлює якість мислення, бачення 

реальності, життя людини, не можна не погодитися з М. Н. Епштейном, 

який вважає, що розуміння життя не зводиться лише до біології, 

обмеженої дослідженням життя в матеріальній природі. На його думку, 
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слідвивчати життя у всіх його проявах: як матеріальних, так і духовних; 

як у природі, так і в культурі [7]. 

Акцентування уваги на взаємозв'язку мови і життя – це не просто 

метафора. Такі наукові напрями, як еколінгвістика та валеологія, мають 

загальну цільову установку на захист людини (її фізичного і психічного 

здоров'я), в тому числі, і за допомогою «очищення мови».  

Слово є потужною енергетичною сутністю, що впливає на 

свідомість, волю людини і мотивує її на соціальне конструювання або 

соціальну деструкцію. Вплив слова, особливо емоційно-експресивно-

оцінного (тобто емотивного), на здоров'я людини доведено фізіологами і 

психоневрологами. Як зазначає А. В. Пузирьов, відправляючи в простір 

негативні думки, негативно забарвлені слова, ми послаблюємо себе, 

обираємо саморуйнівний тип поведінки і, самі того не усвідомлюючи, 

беремо активну участь у саморозпаді [4, c. 103].  

Досить тривалий час еколінгвістика використовує такі терміни і 

поняття, як «лінгвіцид», «мова ворожнечі та ненависті», «мова агресії», 

«хвороби мови», «вульгаризація мови», «мовленнєва вседозволеність», 

«тиск на мовне середовище», «антропогенне забруднення мови» тощо  

[5, с. 25]. Зазначимо, що ці поняття містять емоційно-оцінний 

компонентусвоїй семантиці. На наш погляд, знак емоції є ознакою 

екологічності / неекологічності мови і мовлення. Виникнення емотивної 

лінгвістики уможливило аналіз емоцій лінгвістичними засобами і 

прийомами. 

Емотивна лінгвістика (лінгвістика емоцій, емотіологія) є порівняно 

молодою галуззю антропологічної лінгвістики, яка, на відміну від Ф. де 
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Соссюра, відійшла від іманентної лінгвістики до «людської». Центром 

уваги антропоцентричної лінгвістики стала мовленнєва поведінка 

людини. А оскільки центральним конституентом людської психіки і 

мовлення є емоції, то, природно, що лінгвістика повинна була звернути 

увагу на емоційну сторону / аспект мовленнєвої і акціональної діяльності 

людини. 

Довгий час не визнавалася роль емоцій у мові (Блумфілд, Сепир, 

Звегинцев та ін.), в результаті лексикологи визнавали лише раціональну 

лексику мови. Психолінгвісти першими довели, що в мові поряд з 

раціональною існує й емоційно-експресивно-оцінна лексика, у змісті якої 

вони виділили так званий чуттєвий компонент семантики. 

Емотіологія виділила емотивну функцію мови, емотивний код мови, 

типи емотивної лексики, семантики. Вона ввела та обґрунтувала поняття 

емотивного тексту, емоційного тексту, розробила структуру 

комунікативно-емоційної ситуації спілкування, підтвердила 

обґрунтованість думки про те, що художня комунікація, в якій неминуче 

представлено емоційну поведінку персонажів, є стилізованим варіантом 

природної комунікації, яка неможлива без називання, вираження та 

опису емоцій. Емотіологія встановила й інші форми категоризації 

людиною емоцій: імітація, симуляція, приховування емоцій, а також їх 

використання в маніпулятивних цілях. 

Всі ці і багато інших знань, здобуті емотіологією, введені в 

науковий обіг і стали вирішальним фактором у злитті лінгвістики емоцій 

з екологією та валеологією. Так, у семантиці кожного слова присутні 

актуальні або потенційні семи 'емоція' і 'оцінка', які конкретизуються і 
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визначають статус емотивної семантики лексичної одиниці. Як наслідок, 

можна говорити про слова з позитивною і негативною емотивністю. 

Однак не завжди слово зберігає свій статус у будь-якій комунікативній 

ситуації: в одному випадку слово може залишатися позитивним 

емотивом, а в іншому, це ж слово здатне трансформуватися в 

негативний. Таке спостереження емотіологів виразилося в формулюванні 

ґрунтовної теоретико-практичної розробки таких проблем, як емотивна 

амбівалентність/ полівалентність, реверсія оцінного знака емотива, 

дискурсивність емоцій тощо. Така нестабільність, на перший погляд, 

відіграє певну дезорганизуючу роль. Але висновок про 

лабільністьемотивного компонента семантики важливий тому, що це і 

дало поштовх початку використання досягнень емотіології для 

вирішення еколінгвістичних завдань. Флуктуативність як одна з 

особливостей емотивності розширює уявлення про екологічне та 

неекологічне, оскільки, як було зазначено вище, нормальним вважається 

те, що дозволяє мовцю точно висловити свою думку. В основі будь-якої 

діяльності лежать емоції. Тому емотивно-екологічних або неекологічних 

слів як таких не буває. Доцільніше говорити про слова, які більше або 

менше схильні виконувати в тексті / комунікації конструктивну або 

деструктивну функцію. Наприклад, актуальним є вивчення проблеми 

пам'яті емотивів. Відомо, що кожне вживання слова, в тому числі і 

емотивне, зберігається в семантичній пам'яті лексичної одиниці. 

Оскільки слово «пам'ятає» ті комунікативні емоційні ситуації, у яких 

воно було вжито, то і самі емоції повинні мати здатність до 
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запам'ятовування умов та наслідків, у тому числі і соматичних, до яких 

привело їх переживання. 

Становленню емотивної еколінгвістики предувало звуження 

об'єктів дослідження екології, валеології та емотіології до рівня вивчення 

характеру інформаційного середовища (позитивний або негативний), 

засобів її мовної репрезентації і місця емоцій у відображенні інформації. 

Так, об'єктивна інформація може відображати і позитивні, і негативні 

події, коли така об'єктивація передбачає еталонну знеособлену 

констатацію подій. Аналогічно існують позитивні і негативні емотиви. 

Однак людину оточує не стільки інформаційне, скільки 

інтерпретаційне середовище, тобто має місце суб'єктивне відображення 

інформації з акцентом на обрані відправником повідомлення позиції. 

Увагу повинні привертати мовні засоби представлення інформації, на 

вибір яких впливають емоції мовця. Саме від того, яка емоційна 

домінанта обирається автором повідомлення, залежить реакція адресата, 

яка може приймати форму як конструктивного, так і деструктивного 

емоційного резонування. Від емоційного резонування суб'єктивної 

інформації залежатиме напрям рефлексії адресата, а також характер його 

дій і вчинків. 

Мовець часто не докладає достатніх зусиль для того, щоб 

підтримувати позитивну тональність спілкування, піти на діалог не лише 

з партнером по комунікації, але і з самим собою, що виражається у 

відмові від рефлексії, імпульсивності поведінки тощо. Пояснити цю 

тенденцію до послаблення індивіда може і аналіз інформаційного 

/соціального середовища, в якому він перебуває, та умов життя, що 
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диктуються сучасним суспільством. Таким чином, ослаблена людина, що 

знаходиться під впливом негативного середовища, не здатна і не має 

наміру продукувати «здорові» висловлення. 

Слід зауважити, що цільова установка валеології на захист людини 

міститься і в екології, оскільки від умов навколишнього середовища 

залежить життя людини. Емоції визначають світосприйняття людиною 

дійсності, а їх переживання неодмінно супроводжується соматичними 

коррелятами. Відповідно, і слово, що категоризуєту чи іншу емоцію, 

також не позбавлене свого впливу не лише на процес спілкування, а й на 

фізичний стан комунікантів.  

Наступним етапом на шляху формування емотивної еколінгвістики 

стало створення установки на турботу про здоров'я людини. Останнє, в 

свою чергу, стало загальним предметом валеології, екології, емотивної 

лінгвістики таеколінгвістики (культури мовлення як 

попередниціеколінгвістики), оскільки зусилля науковців спрямовані в 

першу чергу на боротьбу за чистоту мови, у той час, коли за цими 

визначенням стоїть і стурбованість, як мінімум, станом мислення мовця, 

нездатного до чіткого вираження своїх думок; людини ослабленої тим 

мовним середовищем, в якому вона перебуває. 

Формулювання єдиного для всіх перерахованих наукових 

напрямків предмета обумовлює появу емотивної еколінгвістики, до 

проблемного поля якої належать не лише естетичність і етичність 

спілкування, але і проекція на шкоду або користь для здоров'я людини. 

Предмет еколінгвістики розширюється з мовноохоронної до 

здоров'яохоронної (терапевтичної) функції. Посилання на останню 
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знаходимо в численних творах письменників, поетів, філософів, які 

намагаються загострити увагу на тому, як вибір слова впливає на 

людину, підносячи або принижуючи її, руйнуючи чи будуючи її сутність. 

Одне необережне слово може призвести до конфлікту різного масштабу. 

У підсумку, мова ненависті, агресії, ворожнечі не є характеристикою 

інформаційного середовища, а виступає в ролі каталізатора 

культивованої в людині деструктивності. Така мова свідчить про 

деградаційні процеси, щовідбуваються у свідомості людини, 

послаблюють її фізично, психічно і ментально. 

Емоції є засобом впливу на людину, тому негативні емотиви 

свідчать про емоційне «спустошення» і напругу мовця. Способом 

протидії такого роду спустошення також є емоції, а саме їх прагматика. 

Необхідно трансформувати домінантну негативне емоціональне 

середовище в позитивне, яке призведе до переоцінки того, що 

відбувається і, як наслідок, поліпшитьпсихічне, фізичне і ментальне 

самопочуття людини.  

На нашу думку, емотіологія пропонує спосіб вирішення означеної 

проблеми у формі аналізу емотивної щільності тексту/комунікації (в 

площинах кількості і якості). В такому випадку, позитивна емотивність 

характеризує текст та комунікацію як екологічні і конструктивні, а 

негативна – як неекологічні і деструктивні. 

За зовнішньою простотою цієї умови стоїть безліч факторів, що 

ускладнюють емотивний аналіз. До них належить гнучкий і динамічний 

характер емотивності як семантичної категорії; той факт, що за емотивом 

приховані вже видозмінені емоції, які еквівалентні, але не адекватні 
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емоціям, що переживаються мовцему момент комунікації; 

комунікативний намір мовця, в основі якого лежить емоційне 

переживання. 

Одне з основних завдань полягає в проблемі декодування 

позитивного прагматичного потенціалу негативних емотивов. 

Наприклад, співвідношення інформації та її мовного вираження 

передбачає наступні види: 

– позитивна інформація та її позитивна мовна репрезентація; 

– негативна інформація та її негативна мовна репрезентація; 

– позитивна інформація та її негативна мовна репрезентація; 

– негативна інформація та її позитивна мовна репрезентація. 

Остання форма співвідношення об'єктивної інформації та її 

суб'єктивної мовної категоризації є найменш частотною, приміром, у 

сучасному массмедийному просторі. Проте така форма відображення 

негативної події є еталоном екологічності, конструктивності, надає 

позитивний вплив на адресата. В основі цієї моделі лежить регулятивна / 

адаптивна функція емоцій, коли на негативний стимул дається позитивна 

реакція, що дозволяє змінити передбачувану тональність повідомлення з 

негативної на позитивну. 

Дійсно, в певних типах коммуникативних ситуацій використання 

негативних емотивів є абсолютно вмотивованим ходом. Адресату 

повідомлення, яке з самого початкумістить подібну деструктивну 

одиницю, потрібно спробувати зрозуміти причину її вживання. У разі 

успішного вироблення такого вміння наступним етапом стає цільова 

установка на позитивизацію спілкування в цілому, оскільки єдиним 
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способом боротьби проти стресогенного, деструктивного зовнішнього 

середовища є створення мікроекосистем на рівні малих груп (сім'я, друзі, 

робочий колектив), тобто штучне формування сприятливих умов життя 

людини. Імовірно, такі мікроекосистеми повинні розширюватися за 

допомогою переносу глорификаційних і конструктивних тактик і 

стратегій поведінки з групою Своїх на спілкування з Іншими [9]. 

Таким чином, все вищевикладене переконливо пояснює об'єднання 

лінгвістики емоцій, екології та валеології в єдність тріади, що дозволила 

з'явитися з надр цієї тріади новому напрямку в сучасному теоретичному і 

прикладному мовознавстві − емотивної еколінгвістики. 
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РОЗДІЛ 2. 

 ВИМІРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ У ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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2.1. Роль інтернаціоналізації вищої освіти на національному та 

інституційному рівнях 

Акцент на академічну інтернаціоналізацію є одним із рушійних 

чинників реформ вищої освіти в Україні та в світі. Відповідно до 

Стратегії Мобільності Європейського Простору Вищої Освіти 2012 року, 

країнам рекомендовано розробити та впровадити національні стратегії 

інтернаціоналізації та мобільності. Зважаючи на прагнення та намагання 

університетської спільноти до розвитку процесу інтернаціоналізації 

вищої освіти, обґрунтованою є розробка національної стратегії 

інтернаціоналізаційного процесу, що на сьогодні відсутня в Україні. 

Відтак, постає необхідність удосконалення існуючих механізмів 

інтернаціоналізації вищої освіти України. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питання формування світового та загальноєвропейського 

освітнього простору в контексті інтернаціоналізації вищої освіти стали 

предметом наукових досліджень як вітчизняних (Т. Андрущенко, Л. 

Гурч, В. Зінченко, С. Курбатов, Н. Мешко, Н. Рибка, І. Сікорська, М. 

Дебич, О. Козієвська, А. Сбруєва, І. Степаненко та ін.), так і зарубіжних 

учених (Ф. Альтбах, У. Брандебург, Б. Вульфсон, Х. де Вітт, Дж. Найт, Л. 

Ризберг, К. Тремблей, П. Скотт та ін.). Так, М. Дебич проаналізовано 

європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти. О. Козієвська 

досліджувала досвід країн Скандинавії щодо регулювання процесів 

академічної мобільності на державному рівні. Загальноприйняте робоче 

визначення інтернаціоналізації сформулювала Дж. Найт. За 

дослідженнями Р. Кулен, підвищення міжнародної мобільності є 
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додатковим бонусом у процесі розвитку так званих «навичок XXI 

століття». Серед останніх вітчизняних і зарубіжних досліджень, що 

стосуються теми проекту, варто відмітити наступне. А.Сбруєва [1] 

окреслила сутність поняття «інтернаціоналізація вищої освіти», 

схарактеризувала цільові пріоритети, змістові засади та механізми 

реалізації комплексної європейської стратегії інтернаціоналізації вищої 

освіти, визначила пріоритетні завдання розробки національної стратегії 

інтернаціоналізації вищої освіти України. М. Дебич [2] здійснила 

системне дослідження інтернаціоналізації вищої освіти, а також огляд 

національних стратегій інтернаціоналізації у зарубіжних країнах. Х. де 

Віт [3] висвітлив фундаментальну тезу про те, що інтернаціоналізацію 

слід розглядати не як результат, а як засіб у досягненні якості вищої 

освіти для суспільства. Дж.Гудзік [4] визначив фактори успішності 

інтернаціоналізації. Р. Кулен [5] досліджував вплив процесів 

інтернаціоналізації на національну економіку та підготовку майбутніх 

фахівців до професійної діяльності, виділивши невирішені раніше частин 

загальної проблеми. 

Інтернаціоналізація вищої освіти – відносно новий феномен, який 

може мати різні трактування. Процес інтернаціоналізації вищої освіти 

розвивається завдяки динамічно еволюціонуючим політичним, 

економічним, соціокультурним та академічним факторам. Сукупність 

цих факторів в залежності від регіону, країни, вищого навчального 

закладу або конкретної освітньої програми набуває різних форм. 

Універсальної моделі інтернаціоналізації не існує. Існуючі регіональні та 
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міждержавні розходження інтернаціоналізації постійно змінюються, так 

само, як і відмінності між підходами до інтернаціоналізації, що 

використовуються в різних університетах. Європейський досвід 

переконує, що в контексті інтернаціоналізації немає єдиного шаблонного 

підходу, який би завжди працював. Відтак, пошук стратегії розвитку 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні потребує продовження. 

Методи реалізації стратегій вищої освіти можуть значною мірою 

впливати на їх результати, які  залежать від потенціалу відповідальних 

осіб. Ці питання ґрунтовно не проаналізовані, тому потребують 

доповнення.  

Значення інтернаціоналізації вищої освіти для країни загалом, та для 

вищих навчальних закладів, зокрема, важко переоцінити. Зважаючи на 

прагнення та намагання університетської спільноти до розвитку процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти та враховуючи міжнародний досвід, 

обґрунтованою є розробка державної стратегії та забезпечення підтримки 

інтернаціоналізаційного процесу. Відтак, мета статті полягає у пошуку 

шляхів та можливостей державної політики щодо підтримки 

інтернаціоналізації вищої освіти на національному рівні, а також 

сприяння її розвитку на рівні кожного окремого вищого навчального 

закладу.  

На думку дослідників, інтернаціоналізація в Україні стимулює 

національну освітню реформу та спрямована на те, щоб вищі навчальні 

заклади знайшли своє місце в міжнародному освітньому просторі. При 

цьому без зняття існуючих бар’єрів у питаннях стратегічного 

планування, розподілу фінансових і людських ресурсів та пріоритетних 
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напрямків роботи інтернаціоналізація була б неможлива. У разі 

конструктивного підходу і за умови підтримки зарубіжних партнерів 

Україна цілком може стати прикладом для інших пострадянських держав 

у сфері реалізації освітніх інновацій. Чим більший вплив надасть 

інтернаціоналізація на підвищення рівня відкритості української системи 

вищої освіти, тим легше і швидше перетворення зможуть адаптуватися 

[6, с. 19; 7, с. 27].  

Результати опитувань щодо інтернаціоналізації вищої освіти в 

Європі та в світі, проведених Міжнародною асоціацією університетів та 

Європейською асоціацією міжнародної освіти [8], свідчать, що Європа є 

найбільш привабливим партнером з інтернаціоналізації для країн з інших 

регіонів світу. Опитування провідних експертів міжнародної вищої 

освіти дельфійським методом показує сценарій, який передбачає 

посилення розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в Європі під 

впливом глобалізації та зростаючого числа зацікавлених сторін. Цей 

сценарій передбачає зростання міжнародної мобільності, збільшення 

числа міжнародних освітніх програм, посилення уваги до 

інтернаціоналізації навчальних планів з метою розширення доступу до 

інтернаціоналізації тим студентам, які не беруть реальної участі в 

мобільності. Дослідження також показало посилення значення 

партнерств і альянсів у розвитку освіти і науки, а також ролі 

Європейської комісії в розвитку інтернаціоналізації вищої освіти. 

Безумовно, належить подолати безліч бар’єрів, в тому числі мовних, а 

також тих, які пов’язані з особливостями академічної культури, 

фінансами і нормативним регулюванням.  
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 Основними факторами розвитку інтернаціоналізації є: інформаційні 

технології, посилення співробітництва, акцент на якісних результатах, 

підтримка державно-приватних ініціатив, зближення освіти і науки, а 

також підвищення узгодженості освітніх програм. Сценарій передбачає, 

що, якщо ці бар’єри будуть подолані, випускники європейських 

університетів зможуть зробити вагомий внесок у розвиток ідей 

глобального громадянства і стануть професіоналами світового рівня, що 

дозволить Європі не лше краще конкурувати в міжнародному 

економічному просторі, а й розвивати більш якісну партнерську 

взаємодію [8, с. 19].  

Загальноприйняте робоче визначення інтернаціоналізації 

формулювала Дж. Найт як «процес цілеспрямованого надання вищої 

освіти міжнародного, міжкультурного або глобального виміру з метою 

підвищення якості освіти і науки для всіх студентів і співробітників 

вищих навчальних закладів, а також здійснення вагомого внеску в життя 

суспільства» [9, с. 2]. Це визначення відображає необхідність 

підвищення інклюзивності, звертаючи увагу на пріоритетність 

інтернаціоналізації навчальних програм і освітнього процесу, а не на 

розвиток мобільності. Формулювання поняття підкреслює, що 

інтернаціоналізація не є самоціллю, а механізмом підвищення якості 

вищої освіти. Більшість національних стратегій інтернаціоналізації, в 

тому числі європейських, спрямовані на підвищення мобільності, 

залучення та підготовку талановитих студентів і співробітників, 

підвищення репутації та впізнаваності. Це означає, що впровадження ідеї 

використання інтернаціоналізації навчальних планів як інструменту 
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підвищення якості освіти вимагає значних зусиль. Визнання внутрішньої 

інтернаціоналізації є третьою умовою стратегії інтернаціоналізації, 

прийнятої Європейською комісією, а також національних стратегій, 

могло б стати гарною відправною точкою [10, с. 15].  

Як відзначає Р. Кулен, підвищення міжнародної мобільності є 

додатковим бонусом у процесі розвитку так званих «навичок XXI 

століття». Завдання підготовки студентів до майбутнього настільки 

значне, що постає питання про доцільність впровадження принципів 

інтернаціоналізації вже на рівні середньої, а не тільки вищої освіти [11, с. 

5]. Сучасна вища освіта не може бути осторонь інтернаціоналізації. 

Реагуючи на запити студентів, викладачів та співробітників, 

університети змушені шукати можливості для міжнародного розвитку, 

внесення інтернаціоналізації до стратегії розвитку університету та 

залучення ресурсів і партнерів. Результатом цього стає необхідність 

вироблення керівництвом університетів системних інституційних 

інструментів підтримки інтернаціоналізації. Необхідність розвитку 

інтернаціоналізації мотивується різними факторами, в тому числі 

потребою в розширенні доступу до джерел передових знань, новими 

можливостями для вибудовування партнерських відносин і розвитку 

навичок міжкультурних комунікацій, а також зміцненням 

громадянського суспільства, підготовкою кадрів, готових до роботи в 

умовах глобалізації, підвищенням репутації вищого навчального закладу 

тощо. Беніфеціарами інтернаціоналізації є різні учасники 

університетської спільноти, і кожен з них пред’являє до неї свої вимоги: 

викладачі та вчені зацікавлені у відкритті нових можливостей для 
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проведення досліджень, розвитку кар’єри та побудови міжнародної 

репутації; студенти – у міжнародній мобільності, стипендіальній 

підтримці та гарантії успішного працевлаштування; керівники вищих 

навчальних закладів – у залученні додаткового фінансування, 

підвищення репутації свого інституції та нарощуванні її потенціалу; уряд 

– у підготовці якісних кадрів і зміцнення позицій країни на глобальному 

просторі [9, с. 5]. На думку Дж. Гудзік, успішність інтернаціоналізації 

залежить від: ефективності управління; орієнтованості інституційної 

культури на розвиток інтернаціоналізації; врахування інтернаціоналізації 

при стратегічному плануванні; особливостей адміністративних практик і 

принципів [4].  

Інтернаціоналізація повинна стати частиною стратегії і 

враховуватися при вирішенні ключових питань розвитку університету, 

пов’язаних з місією і цінностями, принципами фінансового управління, 

розвитку бренду та управління людськими ресурсами, а також при 

прийнятті рішень щодо трансформації університету, зміни керівництва, 

модернізації навчальних планів. Це, звичайно, не означає, що 

інтернаціоналізація повинна бути домінуючим фактором у процесі 

прийняття рішень, але, безумовно, повинна прийматися до розгляду. У 

такому разі результати інтернаціоналізації будуть сприяти зміцненню 

міжнародних зв’язків і вирішенню суспільно значущих завдань.  

Наукова література та досвід окремих університетів дозволяють 

виділити ряд заходів, необхідних для посилення значення та ролі 

інтернаціоналізації вищої освіти: – визначення цілей, очікуваних 

результатів та показників успіху. Чітке розуміння цілей і очікуваних 



66 
 

результатів дозволяє ефективніше керувати людьми, задіяними в процесі 

інтернаціоналізації. Важливо визначити показники успішності та 

індикатори, які будуть демонструвати реальний прогрес у кожному 

конкретному випадку.  

Заохочення досягнень. Якщо досягнення в сфері 

інтернаціоналізації не враховуються в навчальних планах і не отримують 

персональних винагород, у людей зникне мотивація до дій у напряму 

зміцнення інтернаціоналізації. Інтеграція інтернаціоналізації до існуючої 

стратегії університету. Якщо сприймати інтернаціоналізацію як нову 

складову місії, яка доповнює три традиційні частини (освіта, наука, 

діяльність на благо суспільства), їй буде приділятися мало уваги. Якщо 

інтернаціоналізація стає невід’ємним елементом традиційної місії 

університету, вона виявляється більш стійкою.  

Зміни в навчальних програмах, науковій роботі, розвитку 

взаємодії із зарубіжними партнерами. Співпраця з університетами 

інших країн і культур вимагає вміння пристосовуватися. Це неминуче 

призводить до зміни сформованих стратегій. Одна з необхідних умов 

прогресу – інституційна відкритість, готовність до перегляду 

традиційних практик.  

Розвиток людського потенціалу для інтернаціоналізації. 

Інтернаціоналізація можлива завдяки діям викладачів, співробітників і 

студентів, які хоча б трохи в ній зацікавлені і бачать її переваги. Це 

означає, що вищі навчальні заклади повинні знаходити можливість для 

того, щоб залучати відповідних людей. Університети по-різному 

підходять до вибору стратегії інтернаціоналізації та визначення того, 
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наскільки всеосяжною вона повинна бути. Універсальної «кращої 

моделі» не існує. «Кращою» для конкретного університету буде та 

модель, яка найкраще врахує його цінності, місію, інституційну культуру 

та можливості [11, с. 6–7]. Заохочуючи вищі навчальні заклади зайняти 

активну позицію в інтернаціоналізації, національний рівень істотно 

впливає на вищу освіту через політичне управління, фінансування, 

програми та контроль. З огляду на різноманітність університетів, 

необхідно відзначити, що принципові можливості для національної 

політики, пов’язані зі створенням умовних рамок для вищих навчальних 

закладів, щоб зробити їх проактивними учасниками інтернаціоналізації 

шляхом: надання реальної автономності та підвищення рівня 

відповідальності; розробки національної стратегії інтернаціоналізації 

вищої освіти; запровадження проектів обмінів як основного шляху 

просування зобов’язань в міжнародній співпраці.  

Фінансові стимули найкращим чином мотивують та заохочують 

університети до інтернаціоналізації. Підтвердженням цьому є введення 

оплати за навчання для іноземних студентів, яка є набагато вищою, у 

порівнянні, з оплатою українських студентів. Для менш конкурентних 

університетів,  але в яких передбачається присутність іноземних 

студентів, державні фінансові стимули можуть прийняти форму 

студентських субсидій або цільових фондів для підтримки міжнародної 

активності. Цільове фінансування могло б передбачати підтримку 

університетів у розвитку інфраструктури, пов’язаної з 

інтернаціоналізацією.  
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Провівши аналіз європейських наукових джерел, можна зробити 

висновок, що при заохоченні вищих навчальних закладів зайняти 

активну позицію в інтернаціоналізації, національний рівень істотно 

впливає на вищу освіту через політичне управління, фінансування, 

програми та контроль. Попередні дослідження не демонструють, чи 

існуватимуть сучасні європейські тренди в майбутньому.  

Отже, необхідним є визначення критеріїв для моніторингу та 

показників змін, що дозволить досягти ширших цілей 

інтернаціоналізації. Оскільки нові форми навчання викликають великий 

інтерес, слід вивчати міжнародний ринок освітніх послуг. У цьому 

контексті транснаціональна освіта виступає драйвером розвитку 

інтернаціоналізації національної освітньої системи та водночас 

потужним джерелом диверсифікації її фінансування. Фактично було 

проведено дуже мало досліджень із метою визначення терміна 

«міжнародний університет». Подальші розвідки допоможуть відповісти 

на  питання: чи є оточення українських ВНЗ дійсно 

інтернаціоналізованим. 

 

 

2.2. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні 

Аналіз теорії та практики розвитку вищої освіти засвідчує, що 

однією з провідних тенденцій її розвитку є інтернаціоналізація, що 

зумовлюється глобалізаційними й інтеграційними процесами, які 

відбуваються у світі, динамічними соціально-економічними, 

соціокультурними, політичними змінами, переходом до суспільства 
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знань, до інформаційного суспільства, змінами на ринку праці тощо. 

Питання інтернаціоналізації вищої освіти стало предметом активного 

дослідження та обговорення як у наукових колах, так і на рівні урядів 

держав, що розглядають цей процес як інструмент державної політики, 

який забезпечує впровадження в національну освітню систему 

європейських норм та стандартів. А отже, процес інтернаціоналізації є 

вагомим ресурсом в національному просторі, що передбачає активізацію 

міжнародної діяльності закладів освіти, інтеграцію у світовий освітній 

простір та сприяє забезпеченню високої якості формування людського й 

інтелектуального капіталу. 

Проблеми інтернаціоналізації знайшли відображення у багатьох 

вітчизняних і зарубіжних наукових доробках. Зокрема, питання 

ефективності університетів у впровадженні інтернаціоналізації 

досліджував Д. К. Худзик, обґрунтування доцільності розвитку 

інтернаціоналізації вищої освіти для країн, що розвиваються – Р. Кулен, 

дослідження інтернаціоналізації вищої освіти з точки зору 

утилітаристського та ідеалістичного підходів знайшли відображення у 

працях Р. Я. Чао, еволюцію розвитку інтернаціоналізації вищої освіти та 

сутність цього поняття в психолого-педагогічній площині розглядали 

зарубіжні (Ф. Альтбах, Дж. Найт, X. де Віт, К. Керр, С. Маргінсон, 

У. Брандебург, Б. Вульфсон, Л. Ризберг, К. Тремблей, П. Скотт та ін.) та 

вітчизняні (В. Анрущенко, Я. Болюбаш, М. Згуровський, О. Козієвська, 

В. Кремень, М. Степко та ін.) вчені, питання інтернаціоналізації як 

тенденції розвитку вищої освіти в контексті економіки освіти розкриті у 

О.С. Падалки та І.С. Каленюк. Науковці М. Бойченко, О. Локшина, Л. 
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Пуховська, А.  Сапожников, А. Сбруєва, В. Солощенко та ін. здійснили 

аналіз сутнісних характеристик, цілей, завдань, напрямів та стратегій 

процесу інтернаціоналізації.Питання академічної мобільності як 

елемента інтернаціоналізації вищої освіти досліджували О. Козієвська, 

О. Красовська, В. Луговий, Л. Колісник та ін 

Аналіз національних стратегій інтернаціоналізації і факторів, що 

впливають на ефективність їх реалізації розкривається у працях 

дослідників Центру міжнародної вищої освіти Бостонського коледжу, 

комплексний аналітичний огляд вітчизняного та зарубіжного досвіду 

інтернаціоналізації здійснили науковці Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

Значний внесок у розробку даного феномену внесено 

міжнародними організаціями (Світовий банк (The World Bank), 

Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD) та національними 

об’єднаннями, що займаються питаннями міжнародної освіти (Центр 

освітніх досліджень та інновацій (CERI), німецька служба академічних 

обмінів (DAAD), нідерландська організація міжнародного 

співробітництва у вищій освіті (NUFFIC)) [14, с. 72]. 

Поняття «інтернаціоналізація» увійшло в освітню сферу на початку 

80-х років ХХ століття. Із 1980 року під час обговорення міжнародного 

виміру вищої освіти науковці почали використовувати термін 

«інтернаціоналізація».  

Вперше у «Національному освітньому глосарії: вища освіта» 

наведено таке визначення терміна «інтернаціоналізація» 
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(Internationalization): «У вищій освіті це процес інтеграції освітньої, 

дослідницької та адміністративної діяльності вищого навчального 

закладу / закладу вищої освіти чи наукової установи з міжнародною 

складовою: індивідуальна мобільність (студентів, науковців, викладачів, 

адміністративного персоналу); створення спільних міжнародних освітніх 

і дослідницьких програм; формування міжнародних освітніх стандартів з 

метою забезпечення якості; інституційне партнерство, створення освітніх 

і дослідницьких консорціумів, об’єднань» [8, с. 25].  

Навколо уніфікованого визначення категорії «інтернаціоналізація 

вищої освіти» протягом всього її періоду існування точаться дискусії. Це 

пояснюється різними підходами щодо розуміння цілей, мети та значення 

міжнародного виміру у вищій освіті, які детально описуюся в роботах 

Дж. Найт, Х. де Віт та інших дослідників цієї проблеми [15; 17]. 

Нині в документах міжнародних організацій не існує єдиного 

офіційного визначення терміну «інтернаціоналізація». Проте проведений 

нами аналіз засвідчив, що найбільш вживаним та поширеним є 

визначення, запропонованеДжейн Найт, яка вважає, що 

інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних 

та глобальних елементів у освітні (педагогічні), наукові та 

адміністративні функції окремо взятої організації» [17, с. 16].  

Дослідження нормативно-правової бази свідчить про те, що в Законі 

України «Про вищу освіту» (далі – Закон) відсутнє поняття 

інтернаціоналізації вищої освіти, але серед принципів, на яких 

ґрунтується державна політика у цій сфері, називаються принципи 
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«міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейський простір вищої освіти» [1].  

Водночас Законом передбачено, що одним із основних завдань ЗВО 

є «налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури». На жаль, 

цей нормативний документ деякою мірою стимулює розвиток 

міжнародного співробітництва в університетах шляхом врахування рівня 

інтеграції у світовий освітньо-науковий простір під час надання 

університету статусу дослідницького. Державна політика та основні 

напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти формують 

засади для реалізації різних форм інтернаціоналізації. Також варто 

зазначити, що інтернаціоналізація та міжнародне співробітництво як 

стратегічний напрям розвитку освіти не знайшли свого відображення в 

Національній стратегії розвитку освіти на період до 2021 року [3]. 

Складовими процесу інтернаціоналізації освіти є розширення 

доступності вищої освіти, універсалізація знань, поява міжнародних 

стандартів якості, посилення інноваційного характеру вищої освіти, 

розширення і зміцнення міжнародного співробітництва. Одним із 

елементів інтернаціоналізації вищої освіти можна вважати реалізацію 

концепції ключових проблем як змістовної основи освіти, орієнтованої 

на майбутнє. 

Традиційно до змісту інтернаціоналізації освіти відносяться такі 

форми міжнародного співробітництва, як індивідуальна мобільність 

(мобільність студентів, професорсько-викладацького та 

адміністративного персоналу з освітньою метою); мобільність освітніх 
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програм та інституційна мобільність; формування нових міжнародних 

стандартів освітньої програм; інтеграція в навчальні програми 

міжнародних елементів і освітніх стандартів; інституційне партнерство 

(створення стратегічних освітніх альянсів). 

Основними завданнями інтернаціоналізації є підвищення 

популярності та репутації університету в міжнародній спільноті; 

підвищення активності з участі в сумісних міжнародних програмах та 

грантах; підвищення якості освітнього процесу; підвищення якості 

наукових досліджень; підвищення рівня міжнародної мобільності; 

підвищення освітніх пропозицій англійською або іншими іноземними 

мовами; підвищення якості міжнародних компетенцій, що отримують 

студенти університету. 

Інтернаціоналізація освіти вже в більшості  країн стає об’єктом і 

предметом цілеспрямованої політики з боку держави, орієнтованої на 

вирішення конкретних культурних, політичних і соціальних проблем 

всередині країни. Інтернаціоналізація має значний модернізуючий 

потенціал і водночас робить суттєвий виклик системі національної вищої 

освіти та університетам як її головним структурним елементам. З одного 

боку, це – нові перспективи для свого розвитку, а з іншого – нові форми 

конкуренції і в глобальному освітньому полі, і в європейському просторі 

вищої освіти.  

На Всесвітній конференції «Вища освіта у XXI столітті», яка 

проводилася під егідою ЮНЕСКО, наголошувалося, що вирішення 

найважливішого завдання XXI століття – підвищення якості вищої освіти 

вимагає набуття вищою освітою міжнародного виміру, тобто здійснення 
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обміну знаннями, створення інтерактивних мереж, забезпечення 

мобільності викладачів і студентів, розробку міжнародних науково-

дослідницьких проектів, поряд з урахуванням національних культурних 

цінностей і умов [11].  

Українські університети активно включаються у процес 

інтернаціоналізації вищої освіти, про що наголошується в «Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021» і підкреслюється, що 

мета міжнародного співробітництва в освіті – «реальне входження 

національної системи вищої освіти в світовий освітній і науковий простір 

шляхом її інтернаціоналізації» [3].  

Те, що заклади вищої освіти в усьому світі і в Україні зокрема 

активно включаються у процес інтернаціоналізації, свідчить про  відхід у 

минуле національної обмеженості освітнього процесу [4, с. 3-11]. 

Традиції інтернаціоналізації української освіти беруть початок ще з часів 

XV–XVI ст. У цей період Україна за рівнем культурного розвитку та 

освіти перебувала в загальноєвропейському середовищі. Багато українців 

здобували освіту в Європі, а перші вищі навчальні заклади в самій 

Україні – Острозька та Києво-Могилянська академії – навчальними 

планами були схожі на провідні західноєвропейські університети 

(Краківський, Празький, Болонський та інших) [10, с. 157-160]. Тому 

сучасний процес інтернаціоналізації нашої освіти деякі автори 

пов’язують з поверненням України саме до європейського культурно-

освітнього простору. 

Серед стимулів розвитку інтернаціоналізації вищої освіти для 

України та принципів міжнародного співробітництва можна виділити:  
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– академічні (розширення доступу до вищої освіти, підвищення 

якості вищої освіти; міжнародне визнання і покращення позицій в 

міжнародних рейтингах, створення і впровадження знань);  

– економічні (короткостроковий економічний ефект від прямих 

витрат іноземних студентів, підготовка кваліфікованої робочої сили з 

навичками у сфері міжнародної співпраці, умови для довгострокового 

економічного розвитку);  

– політичні (розвиток публічної демократії, міжнародна співпраця);  

– соціально-культурні (об’єднання провідних науковців для 

вирішення глобальних проблем та досягнення сталого розвитку, 

підвищення рівня міжнародної комунікації, підвищення толерантності у 

суспільстві) [16].  

Так, реалізація завдань інтернаціоналізації змісту вищої освіти 

відбувається відповідно до академічного, програмного, 

компетентнісного, мотиваційного та моніторингового підходів, які 

зумовлюють неперервне оновлення навчальних планів і програм 

(академічний підхід), використання міжнародного досвіду викладачів та 

їх полікультурної компетентності у процесі надання курикулуму 

міжнародного виміру (компетентнісний підхід), залучення студентів до 

інтернаціоналізації змісту освіти (мотиваційний підхід), запровадження 

інноваційних підходів до оцінювання і моніторингу результатів 

інтернаціоналізації змісту освіти (моніторинговий підхід). 

Слід зауважити, що для закладів вищої освіти України важливо 

трансформувати підходи до інтернаціоналізації як механізму, що 

систематично сприяє інституційному розвитку, удосконаленню 
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освітнього процесу та залученню зацікавлених сторін. Європейський 

простір вищої освіти дає безліч успішних прикладів і практик 

інтернаціоналізації та заохочує до обміну досвідом між закладами вищої 

освіти у цьому напрямку. 

Сьогодні кожна освітня установа  повинна мати власну стратегію 

інтернаціоналізації діяльності. Такі стратегії повинні базуватися на 

парадигмі значущості інтернаціоналізації діяльності закладів вищої 

освіти для підвищення якості навчання і досліджень, формування 

необхідних професійних компетенцій випускників, набуття 

міжнародного визнання та репутації, підвищення національної та 

міжнародної конкурентоспроможності.  

У світовій практиці виділяють чотири стратегії інтернаціоналізації 

вищої освіти. 1. Mutual understanding approach – узгоджений підхід. Його 

реалізація ведеться через підтримку студентської та академічної 

мобільності. 2. Skilled migration approach – стратегія залучення 

кваліфікованої робочої сили. Вона спрямована на залучення обраних 

іноземних фахівців і студентів як на засіб забезпечення економічного 

розвитку країни. 3. Revenue-generating approach – стратегія отримання 

доходу. В її рамках освітні послуги пропонуються на повністю платній 

основі. 4. Capacity building approach – стратегія розширення 

можливостей. Її мета – заохочення на отримання вищої освіти за 

кордоном чи у ЗВО-постачальниках іноземних освітніх послуг. Загалом 

інтернаціоналізація вищої освіти створює нові можливості і сприяє 

підвищенню її якості, впровадженню інноваційних методів роботи в 

системи вищої освіти, зміцненню міжнародного співробітництва [9; 18].  
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Однак, слід зауважити, що процес переходу до 

загальноєвропейських стандартів у системі української освіти не означає 

тотожності, простого копіювання досвіду західних моделей освіти. Ми 

повинні, зберігаючи усе краще, що було накопичено за багато десятиліть 

у вітчизняній системі освіти, модернізувати її на основі сучасного 

світового досвіду. Тому, враховуючи тенденцію інтернаціоналізації 

вищої освіти, сучасний випускник закладу вищої освіти повинен вільно 

орієнтуватися як у вітчизняних, так і зарубіжних технологіях, бути 

конкурентоспроможним на світовому ринку праці. 

З огляду на це, запровадження інтернаціоналізації в ЗВО можливе 

шляхом: вдосконалення інституціональної інфраструктури підтримки 

розвитку міжнародних зв’язків; створення міжнародних центрів 

підтримки освіти, науки, бізнесу та інновацій на базі ЗВО; розширення, 

мультилінгвістичне подання освітніх послуг та наукових здобутків 

університету на інформаційних, освітніх та наукових порталах та 

ресурсах мережі Інтернет: членства ЗВО у міжнародних асоціаціях 

вищих навчальних закладів; сприяти участі окремих підрозділів і 

науковців у відповідних професійних міжнародних асоціаціях; 

проведення системної роботи зі збору і регулярного оновлення 

інформації щодо наукових і освітніх проектів університету, які 

потребують грантового фінансування за рахунок іноземних та 

міжнародних фондів, пошук такого фінансування; забезпечення 

планування та координації діяльності підрозділів з розробки та 

виконання міжнародних і міжрегіональних угод, договорів і програм; 

створення конкурентного стимулюючого середовища, що сприятиме 
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індивідуальній мобільності викладачів, студентів та науковців; 

налагодження плідної наукової, освітньої та культурної співпраці між 

співробітниками ЗВО та іноземними науковцями, підприємцями та 

науково-освітніми організаціями [7, c. 137-138]. 

Забезпечення якості інтернаціоналізації в загальних рисах означає 

політику, ставлення, дії та процедури, щоб забезпечити підтримку та 

покращення якості. Вудхаус виділяє чотири різних підходи, які існують 

по відношенню до потенціалу інтернаціоналізації як критерію якості 

вищої освіти: загальна акредитація, спеціалізована або професійна 

акредитація, аудит чи огляд, а також оцінка якості. Більшість 

інструментів відносяться до аудиту чи огляду та оцінюють наскільки 

добре досягається заявлена мета» [19].  

Закладам вищої освіти України важливо трансформувати підходи 

до інтернаціоналізації як механізму, що систематично сприяє 

інституційному розвитку, удосконаленню освітнього процесу та 

залученню зацікавлених сторін. Європейський простір вищої освіти дає 

безліч успішних прикладів та практик інтернаціоналізації та заохочує до 

обміну досвідом між закладами вищої освіти у цьому напрямку та 

механізмів впровадження кращих зарубіжних практик 

інтернаціоналізації в систему національної вищої освіти. 

Основними позитивними сторонами процесу інтернаціоналізації є 

підвищення якості освіти, розширення доступу до вищої освіти і 

наукових досліджень внаслідок активної академічної мобільності, 

підвищення кваліфікації викладачів і науковців шляхом встановлення 

зв’язків з міжнародними партнерами, підготовка фахівців з навичками 
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крос-культурної комунікації, збільшення обсягів фінансування і 

диферсифікація його джерел, як наслідок, підвищення ефективності 

діяльності університетів. Через отримання зазначених вище переваг 

інтернаціоналізація вищої освіти позитивно впливає на національну 

економіку, забезпечуючи формування людського та інтелектуального 

капіталу високої якості, інтеграцію у світовий простір і підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності [12, с. 109]. 

Концептуальними засадами щодо академічної мобільності є 

положення Болонської декларації про те, що студенти Європи мають 

потребу і право на навчання для здобуття ступенів, що визнаються в 

Європі, а не тільки в країнах (регіоні), де їх здобуто, а також те, що 

головною відповідальністю навчальних закладів та установ європейської 

вищої школи є гарантування надання однаково високого рівня 

кваліфікації своїм студентам. 

Міжнародна академічна мобільність як найбільш розвинена форма 

інтернаціоналізації освіти сприяє інтеграції індивіда у міжнародну 

академічну спільноту в рамках глобального освітнього простору. Вона 

забезпечує доступ до освітніх здобутків провідних країн світу, сприяє 

розвитку інтеркультурних компетентностей та збільшує шанси на 

професійну самореалізацію. 

Щодо оцінки спільних для більшості країн стратегічних проблем у 

процесі інтернаціоналізації вищої освіти науковці виділяють такі: 

існування конкуренції між регіонами світу, а також з боку нових 

постачальників освітніх послуг щодо залучення студентів, дослідників і 

фахівців; необхідність досягнення та підтримання такого рівня 
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конкурентоспроможності, який забезпечив би залучення студентів і 

дослідників з інших регіонів світу для подолання нестачі науковців у 

регіоні або країні, для вирішення проблеми старіння професорсько-

викладацького складу вищих навчальних закладів; активізацію процесу 

інтернаціоналізації при збереженні культурного різноманіття як 

специфічної регіональної характеристики; посилення загальної 

привабливості регіону, країни для стимулювання мобільності студентів 

та викладачів з інших країн світу [6, с. 68-69].  

Таким чином, інтернаціоналізація освіти є одним із чинників 

становлення глобального простору вищої освіти й класифікується як 

зовнішня (міжнародна академічна мобільність) і внутрішня 

(впровадження світових стандартів, інтернаціоналізація навчальних 

курсів тощо). Саме в цій царині відбувається кореляція змісту процесу 

інтернаціоналізації та якості освітянських послуг: поєднання заходів, 

передбачених змістом «внутрішньої» та «зовнішньої» 

інтернаціоналізацій, призводить до підвищення стандартів вищих 

навчальних закладів, які змушені орієнтуватися на практики, підходи та 

стандарти більш «інтернаціоналізованих» освітніх структур, щоб 

перемогти в конкуренції за надання освітніх послуг. [13, с. 449].  

Наукова література та досвід окремих університетів дозволяють нам 

виділити ряд заходів, необхідних для посилення значення та ролі 

інтернаціоналізації вищої освіти у нашій країні:  

– чітке визначення цілей, очікуваних результатів та показників 

успіху (дозволяє більш ефективно управляти людьми, які задіяні в 

процесі інтернаціоналізації. Важливо визначити показники успішності, 
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які будуть демонструвати реальний прогрес у кожному конкретному 

випадку);  

– заохочення досягнень (якщо досягнення в сфері 

інтернаціоналізації не враховуються в навчальних планах і не отримують 

персональних винагород, у людей зникне мотивація до дій у напряму 

зміцнення інтернаціоналізації);  

– інтеграція інтернаціоналізації до існуючої стратегії університету 

(якщо сприймати інтернаціоналізацію як нову складову місії, яка 

доповнює три традиційні частини (освіта, наука, діяльність на благо 

суспільства), їй буде приділятися мало уваги. Якщо інтернаціоналізація 

стає невід’ємним елементом традиційної місії університету, вона 

виявляється більш стійкою);  

– зміни в навчальних програмах, науковій роботі, розвитку 

взаємодії із зарубіжними партнерами (співпраця з університетами інших 

країн і культур вимагає вміння пристосовуватися та бути готовим до 

перегляду традиційних практик);  

– розвиток людського потенціалу для інтернаціоналізації 

(інтернаціоналізація можлива завдяки діям викладачів, співробітників і 

студентів, які хоча б трохи в ній зацікавлені і бачать її переваги. Це 

означає, що вищі навчальні заклади повинні знаходити можливість для 

того, щоб залучати відповідних людей) [5].  

Також варто зазначити, що активне використання засобів 

інтернаціоналізації у вищій школі стримується деякими проблемами: 

додаткове навантаження викладачів; складність пошуку партнерів; 

розробка специфічних завдань; вирішення технічних проблем тощо. 
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Віртуальна інтернаціоналізація освіти передбачає включення різних 

міжнародних аспектів у дослідницьку, викладацьку та адміністративну 

діяльність вищих навчальних закладів на основі використання сучасних 

інформаційних технологій, зміщує акцент із проблем фінансування на 

питання електронної та мовної грамотності студентів і працівників 

університетів, а також їхньої професійної кваліфікації. 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна стверджувати, що 

інтернаціоналізація останнім часом все більше виявляється у сфері вищої 

освіти в діяльності університетів, що забезпечує їм місце на 

міжнародному ринку освітніх послуг шляхом ведення конкурентної 

боротьби. Через отримання зазначених вище переваг інтернаціоналізація 

вищої освіти створює нові можливості та сприяє підвищенню 

доступності вищої освіти, її якості, впровадженню інноваційних методів 

роботи в системі вищої освіти, зміцненню міжнародної співпраці; 

позитивно впливає на національну економіку, забезпечуючи формування 

людського та інтелектуального капіталу високої якості, інтеграцію у 

світовий простір і підвищення міжнародної конкурентоспроможності.  

Водночас інтенсивний розвиток процесів інтернаціоналізації 

супроводжується деякими ризиками, серед яких варто назвати «відтік 

мізків», стирання національних рис, низьку якість підготовки іноземних 

студентів, значну комерціалізацію освіти, торгівлю навчальними 

програмами, масовий характер вищої освіти та ін.  

Запровадження заходів щодо інтернаціоналізації вищої освіти 

дозволить освітнім закладам зарекомендувати себе на міжнародній арені 

освітніх послуг, залучити значну кількість іноземних студентів на 
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навчання. Головною метою міжнародного співробітництва  є створення 

конкурентоспроможного випускника на глобальному ринку праці, 

здатного вирішувати поставлені завдання, який не буде обмежений 

рамками знань лише у певній сфері. А отже, ми повинні прагнути 

здійснювати та просувати ці реформи, оскільки вони допоможуть нам у 

майбутньому вийти на новий рівень освітнього простору в нашій 

державі.  
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РОЗДІЛ 3.  

ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ
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3.1. Гуманістична місія вчителів братських шкіл україни в контексті 

європейських ренесансних освітньо-виховних традицій 

В умовах сьогодення метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей [5, с. 3]. Задля реалізації 

цієї мети українські вчителі XXI ст. мають бути європейцями і повинні:  

 – постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний 

рівні та педагогічну майстерність;  

 – дотримуватися педагогічної етики; поважати гідність, права, 

свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;  

 – настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 

справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;  

 – виховувати повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища;  

 – формувати прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами [5, с. 

46]. 

Наведені вище професійно зумовлені вимоги до особистості 

педагога викладені у Законі України «Про освіту» (2017). Система 

професійних вимог до вчителів почала формуватися ще в період 

Українського Відродження і найяскравіше своє відображення знайшла у 
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статутних документах братських шкіл Львова, Луцька, Києва. 

Сучасна українська культура є наслідком впливу на неї самих 

різноманітних культур та релігій. Однією з найбільш впливових 

організацій у ХVI–XVIII ст. стали братства. 

Розвитокосвіти у братських школах України XVI–XVII ст. в 

контексті західноєвропейського Відродження – предмет наукових студій 

Г. Антонюк [1], С. Вдович [3], С. Золотухіної [6]. Автори наукових 

публікацій стверджують, що братські школи були провідниками 

освітньо-виховних ідей в Україні, їх тісний зв’язок із суспільно-

політичним життям країни сприяв піднесенню національної свідомості 

українського народу.  

Здебільшого автори [1; 3; 4 ; 6, 7], що розгортають проблему 

братських шкіл України, вивчають участь церковних православних 

братств у суспільному русі, поширенні освіти на українських землях. 

Також розглядають питання історичних, суспільно-політичних, 

економічних передумов створення братських шкіл, організації освітнього 

процесу в них, видатних освітніх діячів, культурних меценатів, 

просвітителів доби гуманістичного українського ренесансу. Проте, немає 

спеціальних досліджень, присвячених професійно особистісним якостям 

та вимогам до вчителів братських шкіл України. 

Братства виникають наприкінці XVI ст., коли православна церква 

втрачає свою монополію, а за сфери впливу активно борються 

католицьке, уніатське, протестантське віровчення. З метою захисту 

православ’я церковні братства відкривають братські школи. У 1574 р. під 

впливом прогресивної громадськості король Стефан Баторій видав 
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декрет, за яким віленським городянам дозволялося утримувати братські 

школи. З 1575 р. це право розповсюджувалось на всі православні 

братства Великого князівства Литовського і Галичини. Наприкінці XVI – 

поч. XVII ст. виникають близько 30 братських шкіл у різних містах і 

селах України [10, с. 15]. 

Члени братства розуміли, що для боротьби проти католицької 

експансії потрібні освічені люди, які змогли б відстоювати права й 

інтереси народу. З цією метою вони багато уваги приділяли організації 

шкіл. Є згадки про існування шкіл у Львові (1546, «Руська школа»), 

Києві (1563), Здолбунові (1567), Красноставі та інших українських 

містах. 

Львівські братчики відкрили свою школу греко-слов’янського 

напрямку у 1586 році. За зразком львівської школи стали відкриватися 

подібні  заклади в інших містах, таких як: Перемишель (1592), Замостя 

(1606), Дубно (1604), Київ (1615), Вінниця, Немирів, Кременець, Луцьк 

(1624, за статутом). Більшість цих братських шкіл пройшли дві стадії 

свого розвитку: греко-слов’янський та латино-польський. 

Братські школи України були двох видів: елементарні початкові 

школи (вивчення слов’янської азбуки та нумерації, читання, письмо, 

співи, православний катехізис); школи підвищеного типу (Львівська, 

Київська, Луцька, де вивчали предмети семи вільних наук: «тривіум» 

(граматика, діалектика, риторика) і «квадривіум» (геометрія, 

арифметика, музика, астрономія)). 

Структура братських шкіл складалася за зразком протестантських і 

включала три класи граматики – інфіма, медіа, супрема (синтактика); два 
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класи поетики і риторики. Багато уваги у братських школах приділялося 

музичному розвитку учнів, з яких складався церковний хор. Співаки 

діставали певну плату, харчі та одяг. Перші ноти в Україні були 

надруковані у Львові 1700 р. друкарем Йосипом Городецьким. Також у 

школах викладались малювання, астрономія, філософія, богослов’я, 

Псалтир, часослов, катехізис, Євангеліє. Учні брали участь в 

інсценуванні, декламаціях, драматичних виставах. Крім рідної мови, учні 

вивчали слов’янську, грецьку, латинську і польську мови. 

У братських школах працювали відомі письменники, вчені та 

громадські діячі – Арсеній Еласонський (перший ректор Львівської 

братської школи 1586 р.), Іов Борецький (перший ректор Київської і 

Луцької братських шкіл), Стефан і Лаврентій Зизанії, Памво Беринда, 

Кирило Ставровецький та ін. [10, с. 16]. 

У здійсненні освітнього процесу братські школи керувались 

статутами (артикулами). Найдавніший з них «Порядок шкільний» (1586 

р.) – один з найстаріших шкільних статутів Європи уклав грек А. 

Еласонський (1549–1626) у Львові. За словами С. Сірополка, шкільний 

статут Успенського братства послужив для статутів багатьох братських 

шкіл [11, с. 60]. 

У рукописному збірнику Луцької школи вписано датовані 1624 р. 

два документи, що регламентували характер і структуру цієї школи: 

«Права школи греко-слов’янської Луцької артикули» і «Порядок 

шкільний», який є копією львівського Порядку (статуту) з невеликим 

змінами. Це були дві частини єдиного шкільного статуту. Луцька школа 

на доповнення до «Порядку» розробила ще й «Артикули прав», тобто 
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«Статті законів» (правил для учнів). 

У статуті Луцької школи є спеціальні статті, що містять вимоги до 

вчителя. Зауважимо, що вперше обґрунтовано посадові обов’язки 

вчителя у праці «Про виховання оратора (DE INSTITUTIONE 

ORATORIA)» римського мислителя Квінтіліана. У статті «Про характер 

та обов’язки вчителя» цієї книги є цікаві думки, відгомін яких можна 

буде спостерігати у артикулах братських шкіл XVII ст. : 

 – нехай учитель насамперед викличе в собі батьківське почуття до 

своїх учнів і нехай постійно уявляє себе на місці тих осіб, які доручають 

йому своїх дітей; нехай він сам не має пороків і не терпить їх в інших; 

 – нехай суворість його не буде похмура, а ласкавість нехай не 

розслаблює, щоб звідси не виникла ненависть або презирство;  

 – нехай будуть тривалі бесіди про моральне й добре, бо чим 

частіше будуть напучення, тим менше буде потреби карати; 

 – нехай викладає він просто, буде терплячий в роботі, більше 

дбайливий, ніж вимогливий;  

 – виправляючи те, що треба усунути, він не повинен бути дуже 

суворим, а тим більше лайливим; 

 – нехай кожного дня він скаже учням що-небудь таке, що лишиться 

назавжди в них у пам’яті [8, с. 55–56]. 

Обов’язки та вимоги до вчителя, зафіксовані у Статуті Луцької 

школи 1624 р., можна згрупувати у три блоки:  

1 – особистісні якості, висока гуманна місія педагога (статті 1, 2, 5, 

20) – табл. 1; 
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2 –  компетентність педагогічного партнерства сім’ї та школи 

(статті 18, 19, 20) – табл. 2; 

3 – професійні компетентності – організаційна, дидактична, виховна 

(статті 7, 16, 12, 14, 15) – табл. 3. 

Таблиця 1 

Особистісні якості, висока гуманна місія педагога  

Система 

особистісних якостей 

педагога (стаття 1) 

Даскал, або вчитель, цієї школи має бути 

благочестивий, розсудливий, смиренномудрий, 

лагідний, стриманий, не п’яниця, не блудник, не 

хабарник, не гнівливий, не заздрісний, не 

сміхотворець, не лихослов, не чародій, не 

басносказатель, не посібник єресей, але 

прихильник благочестія, в усьому являючи 

собою взірець добрих діл [2, с. 23] 

Висока суспільна 

вчительська місія – 

відповідальність 

перед Богом, 

дитиною та її 

родиною  

(стаття 2) 

І щоб він [учитель] через своє недбальство, 

заздрість чи лукавство, не залишився винен ні 

за одного учня перед Богом Вседержителем, а 

також перед родичами учня і перед ним самим, 

якби відняв у нього час або зайняв його чимось 

іншим [2, с. 23] 

Любов до дітей як 

гуманістична основа 

вчительської 

Учитель повинен і вчити, і любити дітей всіх 

однаково, як синів багатих, так і сиріт убогих, і 

тих, хто ходить по вулицях, просячи шматок 
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діяльності  

(стаття 5) 

хліба. Вчити їх, скільки хто по силах навчитися 

може, тільки не більш старанно одних, ніж 

інших [2, с. 23] 

Засудження 

аморальних якостей в 

поведінці вчителя 

(стаття 20) 

Якби сам учитель чи хтось з учнів його був 

винуватцем у таких вчинках, які закон не тільки 

не дозволяє, але, навпаки, забороняє, тобто був 

би, наприклад, блудник, п’яниця, злодій, 

блюзнір, недбайливець, грошолюб, наклепник, 

гордій; такий аж ніяк не тільки вчителем, а 

навіть і жителем не повинен бути [2, с. 26] 

 

Таблиця 2 

Компетентність педагогічного партнерства сім’ї та школи  

Партнерство педагога 

з батьками школярів 

(стаття 18) 

Учитель і братія, будівники шкільні повинні 

нагадувати батькам про їхніх синів, а 

господарям про ввірених їм сторонніх дітей, 

щоб діти вдома діяли відповідно до порядку 

навчання шкільного, показуючи тим освіченість 

і пристойну для своїх літ людяність перед 

усяким станом. А якби вчитель своїм 

недбальством або родичі господаря, безладдям 

своїм заважали навчанню та добрим звичаям, то 

винний має бути покараний [2, с. 25] 

Демократичність у Якби також хтось захотів забрати свого сина від 
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співпраці з батьками, 

публічність відносин 

(стаття 19) 

учителя, для якої-небудь потреби, то повинен 

робити це не заочно і не через інших, а 

особистої при тих самих одній чи двох особах, 

при яких віддав у навчання, щоб своїм 

безладним вчинком не завдати образи ні учневі 

і собі самому, ні вчителеві, що відібрали в нього 

учня без пояснення причини [2, с. 25] 

Юридична 

компетентність 

вчителя у відносинах 

з батьками 

(стаття 20) 

До вчителя хто-будь, приводячи та віддаючи в 

науку сина та інших, повинен взяти з собою 

одного чи двох сусідів і вчинити з учителем 

постанову про науку і про весь порядок [2, с. 

26] 

 

Таблиця 3 

Професійні компетентності (організаційна, дидактична, 

виховна) 

Щоденне з’ясування 

причини відсутності 

дитини в школі  

(стаття 7) 

Щоранку вчитель повинен ретельно стежити, 

щоб коли якогось хлопчика не буде, негайно ж 

послати за ним і дізнатись про причину, з-якої 

він не прийшов: чи не зайнявся де грою, чи не 

залінувався вдома, чи не спав надміру, і тому не 

прийшов до школи [2, с. 24] 

Професійна  

(організаційна) 

Двох або чотирьох хлопчиків, кожного тижня 

інших по порядку треба призначати для 
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компетентність.  

Організація 

чергування в школі  

(стаття 16) 

нагляду: від чого жоден не може відмовлятись, 

коли до нього дійде черга. Ділом їх буде: 

раніше прийти до школи, підмести школу, 

розпалити печі і сидіти біля дверей: і знати про 

всіх, хто виходить і заходить; вони повинні 

записувати і доповідати про тих, які б не 

вчилися, пустували або в церкві безчинно 

стояли, або додому йдучи не поводили б себе 

пристойно [2, с. 25] 

Професійна 

(дидактична) 

компетентність 

(стаття 12) 

Учитель зобов’язаний буде вчити і на письмі їм 

пропонувати: від Святого Євангелія, від книг 

апостольських, від усіх пророків, від вчення 

святих отців, від філософів, поетів, істориків [2, 

с. 24] 

Професійна  

(виховна) 

компетентність 

(стаття 15) 

У неділю і в свята Господні, поки підуть до 

літургії, вчитель зобов’язаний розмовляти зі 

всіма і наставляти їх про те свято чи святий 

день, і навчати їх волі Божої. А після обіду 

повинен усім пояснювати святкове Євангеліє і 

Апостол [2, с. 25] 

Проведення суботніх 

морально-етичних 

бесід 

(стаття 14) 

Після обіду в суботу вчитель зобов’язаний не 

малий час і значно більше, ніж в інші дні, 

розмовляти з дітьми, повчаючи їх страху 

Божого і чистих юнацьких нравів [2, с. 24] 

Як бачимо, Луцьке братство висувало високі вимоги до моральної 
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поведінки педагога. Учителем братської школи могла бути тільки 

людина високих знань і доброчесного життя.  

Досвід братських шкіл, насамперед Львівської, Київської та 

Луцької позитивно вплинув на розвиток слов’янської педагогічної 

думки. Дослідники Є. Мединський, Б. Мітюков неодноразово відзначали 

схожість між педагогічними положеннями шкільних братських статутів і 

поглядами Я. Коменського.  

Вимоги братчиків до вчителів мають багато співзвучного з 

поглядами Я. Коменського. Чеський педагог у «Законах добре 

організованої школи» зазначає: 

 – не можна доручити справу виховання жодній неосвіченій людині, 

а тим більше людині, поганій у моральному відношенні, і вже в ніякому 

разі тому, чиї благочестя й совість сумнівні [9, с. 174]; 

 – а кому доручено справу виховання, той, закликавши Боже 

сприяння, повинен прагнути володіти якостями освіченої, моральної, 

істинно благочестивої людини, ворога будь-яких лестощів [9, с. 174]; 

 – всі педагоги повинні також докласти зусиль для того, щоб бути 

не лише керівниками своїх вихованців, але також і друзями їх. Це буде у 

тому випадку, якщо вихователі будуть вірними охоронцями своїх 

вихованців від усього лихого, щоб їх вихованці, будучи залишені 

наодинці із собою, разом із чеснотами не набралися чогось поганого [9, 

с. 174–175]; 

 – учителями повинні бути люди набожні, чесні, діяльні та 

працьовиті, що вони не тільки зовні, але насправді повинні бути живими 

зразками доброчесності, яку мусять прищепити іншим [9, с. 175]; 
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 – вони [вчителі] поставлені на високе почесне місце, їм вручена 

прекрасна посада, вище якої нічого не може бути під сонцем [9, с. 175]. 

Отже, зіставний аналіз ідей Я. Коменського і педагогічної практики 

братських шкіл України засвідчує спільність вимог у 

західноєвропейській освітній традиції та національними вимогами до 

вчителя, що, яскраво відображають такі принципи освітньої діяльності у 

братських школах:  

1. Демократичність (навчання дітей різних станів, однакове 

ставлення до всіх учнів, діти бідних навчалися безкоштовно, ректора і 

вчителів обирали на загальних зборах братства).  

2. Глибоке національне виховання (навчання рідною мовою, 

народність виховання, учителі та учні складали історичні пісні, де 

прославляли подвиги запорізьких козаків). 

3. Чітка організація педагогічного процесу (введення елементів 

класно-урочної системи, місця учнів визначалися успішністю в навчанні, 

а не за походженням чи матеріальним забезпеченням батьків; початок 

занять на 9 год. ранку, в зимові дні – пізніше; заборонялись пропуски 

занять, запізнення; була налагоджена система чергових). 

4. Налагоджений тісний зв’язок із батьками чи родичами учнів 

(між батьками і школою укладалась письмова угода, де обумовлювались 

обов’язки сторін з виховання і навчання дітей).  

5. Гуманізм у навчанні і вихованні (проте статут братських шкіл 

проголошував: «вчитель, узявши доручену йому дитину, повинен 

дбайливо учити її корисним наукам; за неслухняність карати, але не 

понадміру, а по силах, не збуйством, а смиренно і тихо» [2, с. 23]). 
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6. Ретельно розроблений і глибоко продуманий зміст освітнього 

процесу (навчання ділилось на два етапи: а) початкове – це читання: 

розпізнавання букв та їх складання, пояснення прочитаного, осмислення 

і розуміння; письмо; вивчення граматики; лічба; церковний спів та 

порядок; б) середнє – граматика, діалектика, риторика, музика, мови – 

слов’янська, українська (проста), грецька, латинська. Навчання читати 

здійснювалось буквоскладеним методом, після вивчення азбуки діти 

переходили до вивчання Псалтиря і Часослова). 

7. Чітке методичне забезпечення навчання (прийом фігурального 

зображення букв (для швидкого запам’ятовування букв 

використовувались відповідні пози тіла), широко застосовувалась книга 

– рукописна, ілюстративна, друкована; для кращого закріплення 

вивченого матеріалу: а) учні опитували один одного; б) опитував 

учитель; в) усе, що вивчалося протягом тижня, повторювалося в суботу; 

г) здійснювались періодичні перевірки знань ректором; д) старші учні 

(аудитори) перевіряли домашнє завдання і повідомляли вчителя про 

успіхи кожного учня). 

8. Різноманітність методів навчання і виховання: бесіди 

катехізисного характеру, приватні та публічні диспути, лекції, взаємне 

навчання (перевірка знань, допомога у навчанні), диктанти, самостійні 

роботи з підручниками, письмові вправи – твори, написання віршів, 

доповідей, проголошення вітальних промов, читання декламацій, участь 

у драматичних виставах, моральні повчання (як поводитись у церкві, 

школі, вдома, поважати батьків, вчителів, старших). 

9. Ретельний підбір вчителів, їх повага серед батьків. Ґрунтовність 
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освіти, яка не поступалася західноєвропейській [10, с. 17–18]. 

Отже,братські школи сприяли піднесенню культурного рівня 

українського народу. Педагогічний досвід братських шкіл успадкували і 

розвинули освітні заклади наступних поколінь. Сотні вихованців 

братських шкіл, пройнятих духом національних традицій, обізнаних у 

науці, ставали мандрівними вчителями і несли по містах та селах 

українське слово, будили національну свідомість.  

Висновуємо:на основі статутних положень Луцької школи 1624 

року згруповано вимоги до вчителя за трьома категоріями: особистісні 

якості, висока гуманна місія; компетентність педагогічного партнерства 

сім’ї та школи, професійні компетентності (організаційні, дидактичні, 

виховні). Доведено тенденцію європейських  вимог до вчителів 

братських шкіл – від ґрунтовної та якісної педагогічної підготовки до 

високої моральної поведінки.  

 

3.2. Вдосконалення вищої юридичної освіти в Україні на етапі її 

входження до європейського освітнього простору на прикладі Польщі 

Чітка і пріоритетна орієнтація України на інтеграцію до 

Європейського союзу повинна стати додатковим потужним стимулом і 

каталізатором відповідних соціально-економічних та політичних 

перетворень. З огляду на це, необхідно обов’язково проводити активну 

політику щодо оновлення нормативно-правової бази і застосування 

науково-евристичних підходів у нормотворчому та правозастосовному 

процесах,  забезпечення дотримання верховенства права і законності. В 

умовах сьогодення вищезгадані перетворення в державі потребують 
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проведення правової реформи, в тому числі і реформи у сфері вищої 

юридичної освіти. Це зумовлено роллю права, яку воно покликане 

відігравати у нашому житті. Як зазначає В.Я. Тацій, вища юридична 

освіта посідає особливе місце в системі вищої школи і не тільки. Фахівці 

з юридичною освітою становлять основу кадрового забезпечення в 

процесі побудови правової держави, мають важливе соціальне значення, 

несуть відповідальність за дотримання прав і свобод людини і 

громадянина [1, с. 4].  

Якої б сфери правовідносин у державі ми не торкнулися – переважна 

більшість питань врегульована певними нормативно-правовими актами. 

Без відповідної практики і потрібних знань пересічному громадянину 

складно захистити свої права. Адже цих документів є дуже багато, навіть 

в одній конкретній сфері, і написані вони складною професійною мовою. 

Саме в таких випадках кваліфіковану допомогу людині можуть і повинні 

надавати ті, кого називають юристами.  Підтверджується це і 

положеннями Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 

року. У ній, зокрема, зазначається, що становлення української 

державності, фундаментальне оновлення законодавства,  проведення  

судової  реформи,  посилення  судового захисту  прав і свобод громадян,  

створення соціально-орієнтованої ринкової   економіки   та   необхідність   

захисту    українського підприємництва,   боротьба   зі  злочинністю – все  

це  потребує кваліфікованого юридичного забезпечення. Це зумовлює 

необхідність постійної уваги до якості підготовки та  перепідготовки  

юридичних кадрів,  приведення змісту юридичної освіти у відповідність 

із сучасними вимогами юридичної практики [2].  
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Реформування усіх сфер суспільного життя у державі вимагає 

послідовних та консолідованих кроків у підготовці фахівців у різних 

сферах, у тому числі й правовій.  Адже, як зазначається в літературі, 

юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові 

знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і 

законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним 

інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав 

і законних інтересів громадян [3, с. 34].  

Поняття юридичної професії застосовується безвідносно до того, яку 

конкретно роботу виконує юрист. Це дає можливість охарактеризувати 

усі важливі якості останньої. Суддя, прокурор, адвокат, нотаріус, юрист –

працівник силових відомств (МВС, СБУ і т.п.), юрисконсульт, юрист в 

системі управління, юрист-науковець і експерт – це далеко не повний 

перелік груп професій юриста за приналежністю до тих чи інших 

організаційних структур. Тому потрібно чітко окреслити, який рівень 

вищої освіти повинні мати вищеперераховані фахівці. 

Метою правової освіти в умовах сьогодення виступає всебічна 

підготовка професіоналів у сфері юриспруденції,   здатних правильно 

тлумачити і застосовувати закон;  з позиції права  вникати у  всі тонкощі 

конкретної життєвої ситуації; приймати рішення, керуючись виключно 

буквою і духом закону;  реалізовувати свої здібності і повноваження на 

благо особистості, суспільства, держави. 

В умовах модернізації всієї вищої школи  правова (юридична) освіта 

вимагає до себе особливо пильної уваги. Адже професійна правова освіта 
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перебуває під впливом модернізаційних процесів, що охопили увесь світ. 

Відбувається тісна взаємодія правових систем і культур, формуються 

регіональні правові простори. Усе це вимагає побудови правової освіти 

на ґрунті оновлення правового мислення, яке повинне базуватися на 

розумінні глобалізації права і його тісної взаємодії з різними аспектами – 

економічними, соціальними, культурними, науковими та 

інформаційними.  

Згідно ст. 5 Закону України «Про вищу освіту», підготовка фахівців з 

вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими 

програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий 

цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий 

(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 

рівень; науковий рівень [4]. Як бачимо, у цьому законі визначено рівні 

вищої освіти, які можна здобути в Україні безвідносно до сфери, в якій 

вона здобувається.  

Нині у Верховній Раді України  зареєстрований законопроект №7147 

 «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої 

професії»[5]. У п.п 1, 2 ст. 4 згаданого проекту зазначається, що 

підготовку правника в Україні можуть здійснювати правничі школи, що 

перебувають у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки (класичні університети, профільні університети) та 

приватні вищі навчальні заклади, що отримали ліцензію центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Підготовка правника 

здійснюється в рамках магістерського рівня вищої освіти. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IJ00A.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IJ00A.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IJ00A.html
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Якщо ми звернемося до законодавства Польщі, то згідно п. 2 статті 

13 Закону «Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce»  uczelnia jest uczelnią 

akademicką albo zawodową.  У статті 64 зазначеного  Закону  studia są 

prowadzone na poziomie: 1) studiów pierwszego stopnia; 2) studiów drugiego 

stopnia; 3) jednolitych studiów magisterskich. Як бачимо, одним із рівнів є 

єдиний магістерський ступінь. У п. 2 ч. 1 ст. 81 закону «Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce» Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia  kierunki studiów prowadzone jako jednolite 

studia magisterskie [6].  Згідно розділу 3 Rozporządzeniа Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów na podstawie art. 81 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)  

kierunki studiów: …prawo,  prawo kanoniczne, - są prowadzone jako jednolite 

studia magisterskie [7]. 

Як бачимо, підготовка правників у Польщі здійснюється за єдиним 

магістерським рівнем у навчальних закладах академічного чи 

професійного типу.  

Згідно  п. 3 ч. 1 статті 65 Закону «Prawo o adwokaturze» z dnia 26 maja 

1982 r.  заначається na listę adwokatów może być wpisany ten, kto: ... 

ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej [8].  У п. 3 ст. 75 Закону «Prawo o prokuraturze» z dnia 28 stycznia 

2016 r. na stanowisko prokuratora może być powołany ten, kto: ... ukończył 

wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne 

studia prawnicze uznane w Polsce [9].   Стаття 61 Закону «Prawo o ustroju 
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sądów powszechnych » z dnia 27 lipca 2001 r. визначає, що .  na stanowisko 

sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: … ukończył wyższe 

studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej [10]. У статті 11 Закону «Prawo o notariacie» z dnia 14 lutego 1991 

r. зазначається, що Notariuszem może być powołany ten, kto: … ukończył 

wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra 

lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej [11]. 

Якщо  звернутись до Закону України «Про прокуратуру», то у статті 27 

останнього зазначається, що прокурором місцевої прокуратури може 

бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту 

… . Для цілей цього Закону  вищою юридичною освітою є освіта, 

здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 

року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а 

також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в 

установленому законом порядку [12]. Згідно статті 69 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» на посаду судді може бути призначений 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту. Для цілей же 

цього Закону вищою юридичною освітою – вища юридична освіта 

ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища 

юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та 

визнана в Україні в установленому законом порядку[13]. У статті 6 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
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директором Національного бюро може бути громадянин України, який 

має вищу юридичну освіту … .  Вищою юридичною освітою є освіта, 

здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 

року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а 

також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, здобута в іноземних державах [14]. У відповідності ж до статті 6 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом 

може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту [15].  

Отож, правники, згідно з вищеперерахованими нормативними актами,  

можуть отримати вищу юридичну освіту відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня як в Україні, так і в іноземних державах. 

Привертає увагу той факт, що для деяких фахівців законодавець 

встановлює магістерський рівень вищої освіти. А ось щодо адвокатів – 

вимагається повна вища юридична освіта. Але такого рівня вищої освіти 

чинний Закон України «Про вищу освіту» не передбачає. Тому у цьому 

плані чинне законодавство потребує корекції. 

 Стратегія розвитку національної системи освіти повинна 

формуватися адекватно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних 

процесів, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що 

забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій чверті XXI 

століття, інтегрування національної системи освіти в європейський і 

світовий освітній простір [16]. А одним із стратегічних напрямків 

державної політики у зазначеній сфері є оновлення згідно з вимогами 

часу нормативної бази системи освіти. Тому, одним із питань, яке 

потребує нагального вирішення, є питання щодо визначення освітньо-
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кваліфікаційного рівня вищої освіти юриста. На наше переконання, він 

має бути єдиним для усіх представників цієї професії - магістерським (і 

прирівнювані до нього рівні). З огляду на вищевикладене, вбачаємо 

необхідність у подальших розвідках зазначеної проблеми. 

 

 

3.3.Європейський досвід дуальності у перспективах розвитку 

національної вищої освіти 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 

роки зауважується, що «освіта належить до найважливіших напрямків 

державної політики України». Держава виходить з того, що «…освіта – 

це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й 

формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для 

самореалізації кожної особистості» [7]. 

Осмислюючи співвідношення процесів євроінтеграції,що 

моделюють новусистеми підготовки педагогічних кадрів, котра 

рефлективно її відтворює у плані формування їхньої професійної 

мобільності, рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

Європивирізняють площину перетину обох царин, що постають як 

безпосередній еталон формування ключових компетентностей мобільної 

освіти упродовж життя» (18.12.2006). 

Однак, варто зауважити, що освіта в Україні не встигає за освітнім 

та технічним прогресом Європи. Молоді фахівці, вступаючи до 
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педагогічного закладу вищої освіти, випускаються з нього, опинившись у 

зовсім іншому науково-технологічному середовищі, який за термін 

їхнього перебування у вищій школі змінюється до невпізнання. 

Викладачі закладів освіти не встигають вчасно відстежувати сучасні 

освітні процеси, таким чином, Україна отримує випускників з дещо 

застарілими знаннями. Індекс глобальної конкурентоспроможності 

України знаходиться на 11 місці в рейтингу, а якість підготовки фахівців 

– на 94-му.  

Таким чином, існує потреба в пошуку дієвих, більш мобільних 

підходів у професійній освіті. Ефективним для підготовки майбутніх 

фахівців України, на наш погляд, буде впровадження європейського 

досвіду дуальності, що готує спеціалістів  шляхом поєднання теорії та 

практики.  

Актуальноющодо вище зазначеного є думка міністра освіти України 

Лілії Гриневич у вступному слові до Концепції Нової української школи: 

«…слід запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та 

доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, 

«перенавчити» вчителів, змінити структуру школи, забезпечити ці 

перетворення ресурсами». Реалізацію цих завдань вбачаємо у 

впровадженні європейського досвіду дуальності. 

Аналіз документів (Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»), Національної доктрини розвитку освіти)засвідчив, що 

визначені державою вектори підготовки майбутніх учителів недостатню 

увагу надаютьдуальній формі навчання. Натомість, у концепції 
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професійної освіти європейської спільноти питання дуальності посідає 

одне з чільних місць у становлення фахівця. Його представляють, як 

успішно адаптований до умов ринкової економіки освітній феномен. 

Термін «дуалізм», «дуальний», «дуальність» (від лат. dualis – 

подвійний) досить широко застосовуються в різних галузях знань 

(філософії, політології, педагогіці, економіці та природничих науках) [3]. 

У європейському просторі вищої освіти на позначення дуальності 

вживають такі терміни: alternance training (альтернативне навчання), 

work-based learning (робота і навчання), work-integrated learning (робота-

інтегрованого навчання), work-related learning (роботи, пов'язані з 

навчанням), flexible learning (гнучкий графік навчання), co-operative 

education and problem solving (спільне навчання та вирішення проблем). 

Зазначимо, що усі вони спираються на загальне уявлення важливості 

створення умов для поєднання теоретичних знань, набутих у 

традиційному освітньому закладі, з практичними навичками, набутими 

на робочому місці. 

Цінним є досвід Німеччини, яку вважають засновником дуальної 

освіти. І. Бойчевська зазначає, що поняття «дуальна система» у 

педагогіці «…вперше було використане у ФРН і в середині 1960 років 

для позначення нової форми організації професійного навчання, що 

пізніше поширилась і на інші німецькомовні країни …» [2, c. 3].  

Зазначимо, що німецька модель дуальної освіти є однією з 

найуспішніших у світі, тому Україна має перейняти її, а також поширити 

успішні практики серед закладів професійної освіти. Про це заявив 

заступник міністра освіти П. Хобзей.За його словами, офіційно 
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експеримент із запровадження дуальної освіти в Україні розпочався ще 

2015 року. Тоді у пілоті взяли участь три училища з Києва, Львова та 

Запоріжжя. Функціонує 250 закладів, які впроваджують дуальну освіту, а 

це – третинавід кількості закладів, що підпорядковані МОН. Однак, для 

успішного розвитку дуальної освіти, вона має бути зрозумілою, 

доступною та безпечною. 

Разом з тим, у Міністерстві освіти та науки визначають кілька 

недоліків, які заважають розвитку дуальної освіті в Україні, зокрема, 

відсутність індивідуальних графіків навчання учнів, значне 

навантаження на педагогів, низька мотивація учнів продовжувати 

навчання, а також низька обізнаність роботодавців про дуальне навчання. 

Міністр освіти Лілія Гриневич, висвітлюючи окремі питання 

дуальних підходів в освіті, зауважує, «…коли в підготовці молодих 

фахівців беруть участь і навчальний заклад, і база практики, це може 

стати саме тим поштовхом, що необхідний українській освіті для 

підвищення якості навчання і її відповідності стандартам та запитам 

ринку праці» (головний портал МОН України) [назва з екрану]. 

Осмислюючи співвідношення теорії і практики дозволили 

М. Дерновій зауважити, що «дуальне навчання робить вищу освіту 

життєздатною, дає їй можливість чутливо реагувати на соціальні вимоги 

динамічних ринків праці, навчання впродовж життя і нових галузей 

транс-дисциплінарних знань за допомогою:  

– надання освітніх і науково-дослідних можливостей для дорослих 

студентів, тим самим покращуючи і полегшуючи безперервний 

професійний розвиток;  
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– підвищення цінності навчання, що забезпечує переваги для 

компаній, державних і приватних установ та організацій, або відповідає 

їх стратегічним цілям;   

– зміцнення інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та 

політики щодо навчання впродовж життя» [5, c. 138-142].  

Усі наведені моделі дуального навчання мають дещо спільне, а саме 

– включення компоненту практичної діяльності до навчальної програми. 

Ми поділяємо думку М. Дернової про те, що «дуальне навчання 

зосереджено навколо рефлексії щодо робочої практики», що «…це не 

просто опанування набором технічних навичок, але критичне мислення і 

навчання через досвід» [5, с. 140]. Дуальне навчання також створює 

знання через загальну й колективну діяльність, яка, як вважає дослідниця 

«передбачає обговорення ідей і проблем, прийняття рішень…», 

«…вимагає не тільки набуття нових знань, але і формування мети-

компетенції – уміння вчитися і проявляти особистісну мобільність» [5, c. 

140]. 

Українська концепція дуальної освіти (поєднання роботи і 

навчання) розроблена на основі німецького досвіду і передбачає 

встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців 

та студентів з метою придбання студентами в ході освітнього процесу 

досвіду практичного застосування компетенцій в умовах реальної 

професійної діяльності (Куделя, 2017). 

Ефективність дуальної освіти  у закладах вищої педагогічної освіти 

України можна продемонструвати на основі «блок-схеми навчання», яка 

представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Блок-схема дуального навчання, що може застосовуватись у 

закладах вищої освіти України 

На блок-схемі показано, що класичні методи викладання у формі 

лекцій – найменш ефективний метод навчання (10%), а найбільш 

ефективні результати дає гармонійне поєднання теорії та практики, що є 

сильною стороною дуальної освіти. Вважаємо, що на основі аналізу 

особливостей організації дуальної освіти у структурі закладу вищої 

педагогічної освіти показана доцільність та потенційні можливості 

організації підготовки нового покоління учителів для потреб Нової 

української школи. 

Проаналізувавши сьогоднішній стан дуальної освіті в Україні, варто 

наголосити, що переважна більшість науковців дотримується думки про, 

те що впровадження дуальних підходів найперше чекають виробнича, 

аграрна та ІТ-сфери. На цьому ґрунті виникла теорія, що «студенти, які 

навчаються за вказаними вище напрямками, більше потребують 

практики, ніж теорії». Це питання вважаємо риторичним. Ще 

К. Ушинський писав: «…особливість мистецтва навчання і виховання 

полягає в тому, що майже всім воно здається справою знайомою й 
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лекції -10%

практичні 
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2 блок
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зрозумілою, а декому навіть справою легкою, – і тим зрозумілішим і 

легшим здається воно, чим менше людина з ним обізнана, теоретично чи 

практично» [6, с. 22].  

В окресленому полі виявлено чималий масив освітніх проектів, 

представлених у країнах Європейського Союзу, а саме: «Розробка 

європейських підходів і методів до дуального навчання» (DEWBLAM)», 

«Кваліфікації дуального навчання» (WBLQUAL) та ін. Серед 

досліджень, що продовжують вищезгаданий напрям наукових пошуків, 

варта уваги програма Еразмус +, ЄС (Erasmus + Programme). Це єдина 

інтегрована програма, що охоплює всі сектори: освіту, стажування та 

молодіжну політику, сектор спорту. Україна є країною-партнером 

програми і має можливість брати участь у конкурсах, відкритих для всіх 

країн-партнерів (географія учасників програми: 33-х країн-членів 

програми (Programme Countries); 28 держав-членів ЄС; Ліхтенштейн, 

Ісландія, Норвегія; країни-кандидати – Туреччина, Македонія). Авторами 

проектів було розроблено «Загальноєвропейську платформу дуального 

навчання у вищих освітніх закладах», яку успішно можна адаптувати і до 

системи освіти в Україні. 

У цьому контексті нас зацікавили різні дуальні моделі професійної 

освіти в університетах Німеччини,  представлені у таблиці 1. Варто 

зазначити, що німецька система дуальної освіти досягла успішності 

протягом тривалого періоду часу завдячуючи  своїми результатами 

досить розвиненому інституту наставництва. Ця тенденція демонструє 

здатність швидко та ефективно реагувати на численні виклики 
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сьогодення. На це вказує більшість опублікованих статей і власні 

дослідженняМ. Дернової. 

Таблиця1  

Європейський досвід впровадження дуального підходу у вищий 

професійній освіті (за М. Дерновою) 

Усталені 

дуальні моделі 

(Європейський досвід) 

Характеристика, особливості, принцип 

впровадження 

Вища освіта, інтегрована 

з професійною освітою 

(ausbildungsintegrierend) 

Містить в собі класичну вищу освіту з 

практичною професійною (перелік освітніх 

спеціальностей стандартизований). 

Умовою навчання за цією моделлю є, як 

правило, атестат про середню або середню 

фахову освіту, а також угода з 

підприємством [5, с. 142] 

Вища освіта, інтегрована 

з професійною 

діяльністю 

(berufsintegrierend) 

Ця модель розрахована у першу чергу на 

тих, хто має завершену професійну освіту 

або багаторічний досвід роботи за будь-

якою спеціальністю. Навчання припускає 

продовження професійної діяльності, якщо 

вона змістовно пов'язана з напрямком 

навчання. Ця модель освіти доступна без 

атестата про середню або середню фахову 
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освіту. Але обов’язковою є тристороння 

угода між університетом, 

студентом і підприємством [5, с. 142] 

Вища освіта, інтегрована 

з виробничою практикою 

(praxisintegrierend) 

Ця модель дуальної освіти передбачає 

проходження тривалої практики на 

підприємстві. Умовою прийому на цю 

модель освіти є атестат про середню або 

середню фахову освіту [5, с. 143] 

В. Вем’ян та В. Тер-Ованесян представляють ще одну з характерних 

рис дуальної освіти – «індивідуальний підхід». Дослідники акцентують 

увагу на те, що дуальний підхід в освіті дає можливість здійснювати 

«…індивідуальний підхід до організації процесу навчання для кожного 

студента, можливість вибрати ними ту чи іншу дуальну програму і не 

залежати в своєму виборі від всіх інших студентів» [4, с. 32]. Слушним є 

зауваження дослідників про те, що «в умовах індивідуалізації, освітня 

траєкторія студента, який обрав дуальну програму, буде вибудувана так 

само легко, як і для тих, хто обрав навчання за звичайними програмами» 

[4, с. 32]. Досить влучною, на наш погляд, є думка дослідників про два 

рівні формування дуальних програм: «зовнішній» (зв’язок з 

підприємством) та «внутрішній» (зв’язок з освітою), що можна 

продемонструвати у таблиці 2.  
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 Таблиця 2 

Рівні введення цільового компонента  дуальних програм 

впроцес підготовки фахівців (за В. Вем’янном та В. Тер-Ованесяном) 

Зовнішній рівень Внутрішній рівень 

Залучення роботодавців до 

процесу формування замовлення 

на підготовку випускника 

дозволяє спрогнозувати 

тенденцію до розширення 

спектру предметів або 

предметних областей, які 

повинен 

вивчити випускник, що, у свою 

чергу, може привести до 

необхідності освоєння ним двох 

спеціальностей як суміжних, так 

і не суміжних 

Потреба в дуальній освіті може 

бути продемонстрована наявною 

в даний час тенденцією до 

отримання студентами другої 

освіти одночасно з першою або 

після неї.  

Люди готові витрачати час і 

гроші на отримання ще однієї 

спеціальності.  

Підходи до організації другої 

освіти можуть бути розглянуті 

як основа для організації роботи 

за дуальною програмою 

Осмислення сутності й специфіки дуальних підходів у вищій освіті 

відбувалося й на теренах України шляхом проведення конференцій, 

семінарів, форумів тощо. Ця тенденція виходила з необхідності 

відшукати нову ідею у системі підготовки майбутніх вчителів, що є 

відповіддю на виклики сучасного мобільного суспільства.У табл. 3 

узагальнено проблематику обговорення дуальних підходів відповідно до 
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нових освітніх контентів, проведених науково-практичних конференцій 

протягом 2014–2018 рр. 

Таблиця 3  

Провідна проблематика дуальних підходів у вищій професійній 

освіті під час проведення науково-практичних конференцій  

№ 

з/п 

Назва конференції, 

місце 

проведення, час 

Наукові та освітні контенти 

конференції 

1 Міжнародна науково - 

практична конференція  

«Дуальна освіта як 

відповідь на виклики, що 

стоять перед сучасною 

системою української 

освіти»  

(18-19 вересня 2014 

року).  

 (м. Київ) 

 

Учасники конференції 

констатують актуальність питань 

щодо «наближення змісту освіти 

до вимог ринку праці та 

зазначають необхідність 

послідовної та системної роботи 

щодо впровадженню принципів 

дуальної освіти в систему 

підготовки фахівців в Україні, 

вважаючи цей напрям роботи 

відповіддю на ті виклики які 

стоять сьогодні не лише перед 

системою освіти, а й 

суспільством в цілому, що 

формує мобільного фахівця» 

2 Міжнародний Форум Обговорювалися питання 
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«Принципи дуальної 

освіти: можливості 

впровадження в систему 

освіти в Україні»  

(24-25 червня 2015 року). 

Організатором виступила 

Українська Асоціація 

Маркетингу у 

партнерстві з 

представництвом фонду 

ім. Фрідріха Еберта в 

Україні 

(м. Київ) 

академічної мобільності і 

можливості співпраці 

міжнародної спільноти із 

представниками ринку праці в 

нових умовах автономії вишів, 

яку надає Закон України «Про 

вищу освіту». Протягом двох днів 

точилися гострі дискусії щодо 

шляхів наближення освіти до 

вимог ринку праці поміж 

представниками різних вищих 

навчальних закладів, фахових 

об’єднань, МОН, Федерації 

роботодавців України. Мова йшла 

про впровадження нових підходів 

до побудови всього навчального 

процесу, співвідношення 

професійних та освітніх 

стандартів, місця вишів та 

розподіл відповідальності за 

результат навчання між ними і 

підприємствами, які, у випадку 

впровадження дуальної системи 

освіти для певних спеціальностей, 
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також стають повноправними 

учасниками навчального процесу 

3 Круглий стіл 

«Впровадження системи 

дуальної освіти в 

Україні», 

(5 листопада 2015 року у 

м. Харкові) 

Господарями заходу 

виступила Харківська 

обласна організація 

«Українська Асоціація 

Маркетингу» та 

Національний 

аерокосмічний 

університет ім. М.Є. 

Жуковського 

«Харківський авіаційний 

інститут» 

Учасники круглого столу 

задекларували звернення до МОН 

України з пропозицією дозволити 

проведення пілотних проектів з 

використанням елементів 

дуальної системи освіти 

підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах і базових 

установ.Наголошувалося на 

необхідності узгодження нових 

навчальних планів з 

підприємствами, підкреслюючи, 

що в 

ідеалі треба думати про спільні 

кафедри, які органічно 

об’єднають викладачів вузів та 

фахівців баз практик 

4 Міжнародна експертна 

зустріч «Розвиток 

дуальних освітніх 

програм підготовки 

фахівців у галузі 

Зустріч сприяла обміну досвідом, 

налагодженню комунікації усіх 

сторін, від яких залежать 

подальші кроки до впровадження 

дуальної освіти в Україні 
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прикладних наук: досвід 

Німеччини для 

університетської освіти в 

Україні» (3 червня 2016 

року, м. 

Львів)Організували захід 

Національний 

лісотехнічний 

університет України, 

Всеукраїнська 

громадська організація 

«Українська Асоціація 

Маркетингу» (ВГО 

УАМ) і Представництво 

Фонду ім. Фрідріха 

Еберта (Німеччина) в 

Україні 

5 Міжнародний семінар 

«Система вищої дуальної 

освіти в Німеччині та її 

досвід для України» в 

рамках Європейського 

проекту «Duale 

Ausbildungim Dialog» 

Основною метою заходу було: 

ознайомити учасників семінару з 

реальним досвідом системи 

дуальної освіти в Німеччині на 

прикладі Вищої дуальної школи 

Гера-Айзенах та оцінка ступіні 

мобільної готовності та 
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(«Дуальна освіта в 

діалозі»), що є 

складовою програми 

«Східне партнерство», 

прийнятої Бундестагом 

ФРН. Організаторами 

семінару виступили: 

вища дуальна школа 

Гера-Айзенах; німецьке 

товариство дружби в 

Тюрінгії з країнами 

Східної Європи. 

(14 лютого 2017 року  

КНУ, м.Київ) 

можливості роботодавців України 

активно впливати на зміст та 

якість підготовки спеціалістів, 

зокрема і при впровадженні 

дуальної системи освіти в Україні 

Як бачимо, учасники конференцій відзначають, щодуальна освіта 

дає можливість оптимально поєднати набуття теоретичних знань та 

практичних навичок, підвищує шанси випускників отримати перше 

робоче місце; забезпечує безперервну модернізацію змісту освітніх 

програм та гарантує здобуття сучасного рівня педагогічної освіти, що, в 

свою чергу, сприяє запровадженню європейських стандартів у галузі 

освіти України. 

Активізація інтересу до дуального підходу в освіті під час 

міжнародних практичних конференцій, вочевидь, спричинена 

формуванням міжнародної професійної мобільності, як «один із 

ключових принципів формування європейських просторів вищої освіти і 
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досліджень, що передбачає різноманітні можливості для вільного 

переміщення студентів, викладачів, дослідників, адміністраторів у цих 

просторах з метою академічного і загальнокультурного 

взаємозбагачення…» (Національний освітній глосарії вищої освіти 

(2014) [8, с. 35]. 

Проводячи наукові паралелі між українською спільнотою і 

міжнародним досвідом дуального навчання можна представити 

порівняльну характеристику традиційної  та дуальної освіти у вищій 

школі, що продемонстровано в таблиці 4.  

Таблиця 4 

Порівняльна характеристика традиційної та дуальної освіти у 

вищій школі 

Правила вступу 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

Для вступу до звичайного 

традиційного вищого 

навчального закладу 

вимагається диплом про 

закінчення школи і прохідний 

бал (ЗНО) 

Для вступу до навчання за 

дуальною системою 

вимагається не лише диплом 

про закінчення школи, але й 

особливий контракт про 

працевлаштування. Тобто, 

педагогічні заклади, спортивно-

оздоровчі установи обирають 

потрібних студентів за 

допомогою спеціальних центрів 



120 
 

оцінювання знань та 

відповідних професіограм.У 

подальшому ці заклади можуть 

оплачувати навчання цих 

студентів, які, імовірно, будуть 

працювати у них в подальшому 

Період навчання 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

У традиційному педагогічному 

закладі студенти навчаються 

переважно 8 семестрів, тобто 4 

роки 

У дуальному університеті 

студенти навчаються рівно 6 

семестрів, тобто 3 роки. При 

цьому у них є можливість дуже 

активно вчитися безпосередньо 

в освітніх закладах 

Співвідношення кількості викладачів до кількості студентів 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

У традиційному закладі –  1:100 У дуальному університеті на 

одного викладача припадає 

максимум 30 студентів. Це 

основна причина скорочення 

терміну навчання до трьох 

років 
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Мета навчання 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

Основна мета навчання у 

традиційному університеті – 

набуття наукової кваліфікації 

Головна мета навчання в 

дуальному університеті – 

здатність випускника до 

працевлаштування 

Особливості навчальної програми 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

У традиційних університетах 

зазвичай передбачені довгі 

канікули 

В дуальних університетах 

канікули використовуються для 

підвищення шансів на 

працевлаштування. До того ж, 

за дуальної системи теоретичні 

курси чергуються з 

практичними заняттями. Тобто, 

протягом певного періоду 

(наприклад, по три місяці) 

студент навчається у виші, 

потім на проходить певний вид 

практики, згодом знову у вищій 

школі тощо. Курсові роботи 

студентів за дуальної системи – 
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це не просто теоретичніроботи. 

Вони також містять проекти, 

що стосуються практичної 

роботи їх баз практик. Студенти 

вивчають професійно-

орієнтовані дисципліни і те, як 

застосовувати їх на практиці 

Фінансування 

Традиційна освіта Дуальна освіта 

Якщо студент навчається у 

традиційному ВНЗ, то він 

повинен сам себе забезпечувати 

або покладатися на допомогу 

своїх батьків 

Студенти, які навчаються за 

дуальною системою, щомісяця 

отримують фінансування від 

своїх баз практики 

Отже, звертаємо увагу на високу професійну вартість дуального 

підходу в освіті. Завдяки його реалізації у вищих закладах освіти України 

підготуються компетентні вчителі, що мають усі необхідні якості й 

фахові знання та підготовлені до  умов реальної професійної діяльності. 

Навички такого контенту можна здобути тільки практично, а теорія 

послужить інструментом більш глибоко реагувати на виклики часу. 

Дуальна освіта – це підґрунтя європейської вищої школи, місією якої є 

практично-теоретична допомога майбутнім учителям у набутті знань, 

навичок та формування їхньої професійної компетентності.  
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3.4. До питання про антиалкогольне виховання студентської молоді 

Початок XXI століття в Україні характеризується ускладненням і 

загостренням комплексу проблем, пов’язаних зі споживанням 

алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному суспільстві набуло особливо 

загрозливого характеру майже за всіма показниками: рівнем споживання 

алкоголю, захворюваності, смертності на ґрунті зловживання спиртними 

напоями, залученням підлітків та молоді до споживання алкоголю. 

Смертність уже багато років поспіль значно перевищує народжуваність. 

За 28 років населення України скоротилося майже на 10 млн. У 

середньому це 330 тис. осіб щорічно. Із них загибель 40 000 громадян 

зумовлена вживанням спиртних напоїв. Як свідчать дослідження вчених, 

в Україні офіційно зареєстровано та поставлено на наркологічний облік 

700 тис. осіб (точна кількість залежних від алкоголю невідома, оскільки 

її важко встановити). 

Розвиток ринкових відносин в нашій країні й відкритість суспільства 

спричинили істотне розширення ринку алкогольних виробів. Легкість 

придбання та доступні ціни також роблять їх привабливими для 

споживача, зокрема для молоді. Зараз уживання спиртних напоїв у світі 

характеризується досить великими цифрами. Від цього страждає все 

суспільство, а передусім підростаюче покоління й майбутні  матері [1: 

24].  

У концепції фізичного виховання в системі освіти України 

зазначено, що фізичне виховання дітей та молоді в Україні – невід’ємна 

частина системи  освіти, важливий компонент гуманітарного виховання 
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дітей і молоді, формування в них патріотичних почуттів, фізичного та 

морального здоров’я, удосконалення фізичної й психологічної 

підготовки до активного життя та професійної діяльності. Інтенсивне 

використання фізичної культури дасть змогу досягти суттєвого зниження 

захворюваності дітей, підлітків і молоді, підвищити рівень 

профілактичної роботи, сформувати прагнення до здорового способу 

життя, зменшити вплив шкідливих звичок на здоров’я. 

Проблема вживання алкогольних напоїв останнім часом стала 

актуальною і в плані формування здорового способу життя серед 

студентської молоді, що зумовлено соціально-економічною ситуацією, 

яка склалася в нашій державі. Цьому сприяє незадовільна організація 

дозвілля студентської молоді. Одночасно на поширення алкогольних 

напоїв у молодіжному середовищі певною мірою впливають недоліки в 

навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що науковці вивчили 

підлітковий алкоголізм, його медичні аспекти, психологічну й 

педагогічну профілактику цього явища. Дослідження в цьому напрямі 

проводили Л. Анісімов, В. Оржеховська, М. Фіцула, Л. Генкова, А. 

Ляхович, В. Язловський, Н. Максимова, Д. Колесов, А. Щелкунов та 

інші. 

Антиалкогольному вихованню підлітків засобами фізичної культури 

присвячено дисертаційні роботи А. Турчака, І. Шеремети, проте в них 

аналізуються проблеми попередження й подолання підліткового 

алкоголізму. На сьогодні обмаль досліджень, які стосуються питання 
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профілактичної роботи зі студентками вищих навчальних закладів у 

процесі фізичного виховання. 

Отже, проблема профілактики вживання алкогольних напоїв 

студентками вищих навчальних закладів не була предметом спеціального 

наукового дослідження, що й зумовило вибір теми дослідження: 

«Профілактика вживання алкогольних напоїв студентками вищих 

навчальних закладів як запорука здорової нації». 

Наукові дослідження та практика життя свідчать, що стан уживання 

алкогольних напоїв – досить актуальна тема в наші дні. В Україні 

простежується тенденція до зростання вживання алкогольних напоїв 

населенням усіх вікових категорій, а особливо молоддю. Спочатку 

вживання алкоголю має епізодичний характер серед молоді, а з часом 

перетворюється в звичку [4:66]. 

Запобігання вживанню алкогольних напоїв студентами засобами 

фізичної культури та спорту є важливим напрямком профілактичної 

роботи в навчальних закладах. Це твердження ґрунтується на таких 

міркуваннях: 

–  заняття фізичними вправами займає вільний час людей, які в 

іншому випадку, буде витрачено на діяльність, пов’язану з 

уживанням алкоголю й палінням; 

–  для досягнення високих спортивних результатів потрібно 

знизити вживання алкоголю, оскільки він негативно впливає на 

фізичний стан; 
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–  керівники спортивних організацій можуть покарати своїх 

вихованців за вживання алкоголю й паління [10:116]. 

Високий престиж спорту в очах молоді  необхідно використовувати 

для профілактики пияцтва. Заняття фізичним вихованням і спортом 

формує особистість людини. Під час занять загартовується характер, 

виробляється негативне ставлення до негативних звичок, розвиваються 

фізичні й вольові якості. Так, Д. Колесов відзначає: «Там, де 

володарюють фізичне виховання та спорт, шкідливим звичкам 

прищепитися не так легко. Ні сама молода людина, ні її батьки, ні друзі, 

ніяка впливова група або організація не спроможні розв’язати проблему 

профілактики шкідливих звичок серед молоді поодинці» [5:80]. 

В. Татенко [15:2] зазначив, що, на відміну від усіх форм дозвілля, 

фізичне виховання та спорт, крім інтелектуальногой психоемоційного, 

має й фізичний складник і тим є найсильнішим засобом дії на молодий 

організм. Специфіка фізкультурної діяльності – це комплексна дія на 

особистість, яка включає зміну поведінки (фізичні навантаження суттєво 

змінюють психоемоційну сферу), задоволення потреб у 

самоствердженості й самореалізації. 

Дослідження науковців показують, що передача антиалкогольної 

інформації від учителя до його підопічного є особливо ефективним 

непрямим способом. Провідне місце в цьому плані  займає урок фізичної 

культури, на якому є багато можливостей «непрямим способом» 

торкатися проблеми алкоголізму, пропагувати ведення здорового 

способу життя без шкідливих звичок, подавати правдиву інформацію про 
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вплив уживання алкогольних напоїв на організм молоді. Неоціненне 

значення в профілактичній роботі з підростаючим поколінням мають 

фізкультура та спорт. Заняття фізкультурою й спортом зі шкільних років, 

спілкування дітей із відомими спортсменами та тренерами, чий 

авторитет для них, як правило, незаперечний, – найефективніше 

«щеплення» проти куріння та вживання спиртного. А регулярні 

тренування аж ніяк не сумісні навіть із найменшими дозами спиртного й 

куріння. 

Для виявлення взаємозв’язку між уживанням алкоголю та заняттям 

спортом були проведені спеціальні дослідження. Так, в Італії і Іспанії 

було виявлено тенденцію: студенти, які займаються спортом, менше 

вживають алкогольних напоїв [2:195; 11: 30; 13:15]. 

Наукові дослідження та практика життя свідчать, що стан уживання 

алкогольних напоїв – досить актуальна тема в наші дні. В Україні 

простежується тенденція до зростання вживання алкогольних напоїв 

населенням усіх вікових категорій, а особливо молоддю. Спочатку 

вживання алкоголю має епізодичний характер серед молоді, а з часом 

перетворюється в звичку. 

Зараз в Україні виробляється велика кількість алкогольних напоїв 

(на одну дорослу людину – 15 літрів) [7:18]. 

Алкогольні напої – це напої, які містять алкоголь (етиловий спирт), 

воду та речовини, що надають йому запаху й смаку. Тлумачення поняття 
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«етиловий спирт» у різні роки згідно зі стандартами ГОСТ мало такі 

формулювання : 

–  ГОСТ від 1972 року: «Етиловий спирт – безбарвна рідина з 

характерним запахом. Сильний наркотик, що викликає спочатку 

порушення, а потім параліч нервової системи»; 

–  ГОСТ від 1982 року: «Етиловий спирт – безбарвна рідина з 

характерним запахом. Сильний наркотик»; 

– ГОСТ від 1993 року: «Етиловий спирт – безбарвна рідина з 

характерним запахом» [8:1]. 

Усі ці зміни підлаштовуються під одну дуже могутню структуру –

алкогольний бізнес, направлений на отруєння населення алкогольними 

напоями.  

Виокремлюють п’ять типів алкогольних напоїв: 

- слабоалкогольні напої: джин-тонік, бренді-кола, ром-кола, 

лонгери; 

- пиво; 

- вино (сухі, напівсухі, напівсолодкі, кріплені вина, шампанське); 

- міцні алкогольні напої (горілка, коньяк, віскі, лікер, ром, джин, 

текіла); 

- напої домашнього приготування (вина, лікери, самогон). 

Розрізняють два типи алкогольних напоїв за фізичними 

властивостями: 

- напої, які перебувають у рідкому стані (належать вищеназвані); 
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- напоїв в порошковому стані («Booz2Gota»). 

У Нідерландах студенти винайшли порошковий алкоголь. Речовину 

досить додати у воду, щоб отримати шипучий напій, що містить 3 % 

алкоголю. Розробники назвали свій винахід «Booz2Gota» [9:66-70]. 

На рисунку 1 показано швидкі та віддалені наслідки впливу 

алкоголю на організм людини. 

Наслідки алкоголізму 

↓   ↓ 

Швидкі наслідки Віддалені наслідки 

↓       ↓ 

Уповільнення реакції                     

на зовнішні подразники 

Захворювання на алкоголізм 

Уповільнення рефлексів Провали в пам’яті 

Послаблення координації Цироз печінки 

Послаблення здатності 

мислити 

Пошкодження головного 

мозку 

Погіршення пам’яті Пошкодження нервової 

системи 

Блювота Серцеві захворювання 
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Затьмарення зору Погіршення травлення 

Підвищення ризику 

нещасних випадків 

Появу карієсу 

Важко ходити, стояти Стимулює розвиток раку 

Утрата свідомості Негативно впливає на 

статеві клітини 

Кома Скорочення тривалості 

життя 

Смерть Смертність від нещасних 

випадків 

Рис. 1. Наслідки впливу вживання алкоголю на організм 

людини 

Алкоголь стимулює розвиток раку — до такого висновку дійшли 

фахівці з Медичного центру при університеті Раш (США). Вони довели, 

що спиртне підсилює певні клітинні процеси, пов’язані з розвитком 

пухлини та її перетворенням у злоякісну, яка дає метастази.Учені 

працювали із культурами клітин ракових пухлин й імітували хронічний 

вплив на них алкоголю. Клітини щодня «споювали» 0,2 % етанолом, 

моделюючи у такий спосіб концентрацію етанолу в тканинах осіб, котрі 

багато й систематично вживають алкоголь. Унаслідок біохімічних тестів 

з'ясувалося, що алкоголь стимулює синтез ферменту, який руйнує 

клітинні зв’язки та змушує клітини працювати прискорено. «Нетверезі» 
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клітини прискорювались у 2,6 рази. Оброблені спиртом клітини 

поводилися як метастатичні: розривали щільні з'єднання із сусідніми 

клітинами, готуючись до міграції. Це призводить до того, що алкоголь 

вмикає «зелене світло» для метастазів. Як відомо, однією з 

найнебезпечніших особливостей ракової клітини є її здатність 

«відриватися» від місця виникнення та розходитися з кров'ю й лімфою 

по всьому організму. У такому разі навіть удало проведена операція з 

видалення пухлини не рятує від розвитку хвороби [6:19]. 
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Таблиця 1 

Діагностика алкогольної залежності, % 
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Усього 311 257 
82,

6 
54 

17,

4 
204 

65,

6 
43 

13,

8 
64 

20,

6 

 

У 20,6 %  респондентів є проблеми з уживанням алкоголю. За 

навчальними закладами цей показник такий: ЛНТУ – 18,6 %, Академії 

рекреаційних технологій і права– 24,2 %, СНУ ім. Лесі Українки – 21%. 

Отримані результати відрізняються від анкетних даних щодо вживання 

студентками алкогольних напоїв.   

Вивчаючи стан уживання алкогольних напоїв студентками вищих 

навчальних закладів освіти, ми проводили діагностику студенток на 

рівень алкогольної залежності.  У 17,4 % опитаних виявився надмірний 

рівень уживання алкоголю. У студенток ЛНТУ надмірний рівень 

уживання алкоголю виявило 18,6 % респондентів, у студенток Академії 

рекреаційних технологій і права  та СНУ ім. Лесі Українки цей показник 

нижчий, але несуттєво: 16,7 % та 16,2 % відповідно. Щодо можливості 

алкогольної залежності, то отримано такі дані: у студенток ЛНТУ 

можливість алкогольної залежності становить 18,6 %, що майже у два 

рази більше, ніж у студенток Академії рекреаційних технологій і права та 

СНУ ім. Лесі Українки, які пройшли цю діагностику і становлять 10,6%  

9,5 %, відповідно. За всіма навчальними закладами показник можливості 

алкогольної залежності становить 13,8 % (табл. 1).  

Отже, уживання алкогольних напоїв серед студенток вищих 

навчальних закладів становить 82 %. Найчастіше студентки вживають 
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вино (62,3 %), пиво (57,4 %), шампанське (26,7 %). Не може не 

насторожувати той факт, що 16,7 % респондентів один раз на тиждень 

уживають алкогольні напої, 38,9 % – 2–3 рази на місяць. Така ситуація 

вимагає розробки заходів профілактики вживання алкогольних напоїв 

студентками вищих навчальних закладів.  

Аналіз результатів дослідження дав змогу виявити чинники, що 

провокують молодь до вживання алкогольних напоїв. Зокрема, до них 

належить неблагополуччя сімейних відносин. Цей чинник уключає в себе 

напружену атмосферу вдома, труднощі у взаємовідносинах із батьками, 

пияцтво батьків, відсутність у родини коштів для того, щоб дати молодій 

людині освіту й виховання. Негативний приклад батьків, традиції в 

родині вживати на свята алкоголь, дружні посиденьки з випивкою, 

погіршення стосунків молоді з батьками спонукає їх забути про 

проблеми з рідними. 

Другий чинник – емоційні фактори: бажання підняти настрій, 

підбадьоритися, забути про проблеми.  

Третій чинник – це толерантне ставлення до алкогольного 

середовища, у якому перебуває молода людина. Один зі стереотипів, що 

дружні зустрічі повинні супроводжуватись уживанням спиртних напоїв. 

Це сприймається, як певна традиція.  

Четвертий фактор – інформаційний. Кризова  економічна ситуація, 

що простежується в Україні, невизначеність молоді в майбутньому, 
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невміння організувати свій вільний час та дозвілля зумовлює поширення 

вживання алкогольних напоїв. 

П’ятий чинник відображає сутність організації індивідуального 

життя молодої людини. Погана організація вільного часу, дозвілля, як 

стверджують  науковці, впливає на поведінку й моральність людини, яка 

починає захоплюватися «насолодами» (вино, тютюн, карти) [16:228]. 

Коли молоді люди не знають, куди себе подіти, аби чимось заповнити 

вільний час, вони скоріше вдаються до випивки і це компенсує їм 

потребу у творчій самореалізації, самоутвердженні [14:160]. 

Шостий чинник – це залежність від оточення. Він свідчить про роль 

сформованих орієнтирів молодої людини, що складають психічний 

стержень особистості й основу вольового поводження. Відсутність у 

людини цілей і сформованих цінностей призводить  до втрати вольових 

якостей, залежності від оточення. Потрапляючи в середовище, де 

основною нормою є вживання алкоголю, людина не може протистояти 

негативному впливу й стає така сама, як і люди з цього середовища. 

Сьомий чинник – це доступність придбання й доступність ціни. Так, 

наше законодавство обмежує вік придбання алкоголю молоддю в 

торговій мережі.   А які ж ціни на алкоголь та якість алкоголю? За 

даними статистичних досліджень 70 % алкогольних напоїв у 

торговельній мережі – підробки, 80 % вин мають порошкове 

походження: барвник, спирт, вода, смакові добавки. Такий склад того, 

що в мережі магазинів продається під виглядом вин. 
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Ще одним із чинників уживання молоддю алкоголю є погана 

організація вільного часу, дозвілля. Дозвілля – це час вільного вибору 

занять, розваг, друзів.  Під час дослідження вільного часу розглядався 

позанавчальний час, який міг використовуватися студентками для 

задоволення й розвитку інтересів, запитів та поглиблення знань у різних 

сферах життя. Вивчаючи зайнятість студенток у навчальному закладі й 

проведенням вільного часу, ми встановили, що їхнє щоденне 

навантаження – 2–4 пари( у в середньому 3–5 год. на добу).  

Отже, виділено чинники, які спонукають молодь до вживання 

алкогольних напоїв. Серед них провідне місце займають інформаційні 

фактори. Тому важливе значення в процесі фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах мають заходи профілактики вживання алкогольних 

напоїв (рис.2).   

Профілактика – це сукупність суспільних соціально-медичних та 

організаційних заходів, спрямованих на попередження, ліквідацію або 

нейтралізацію основних чинників й умов, що спричиняють соціальні 

відхилення в поведінці молоді. 

Профілактика вживання алкогольних напоїв молоді реалізувалася 

шляхом: 

– розкриття на заняттях з фізичного виховання програми з 

антиалкогольної грамотності студентів; 

– залучення студентів до занять фізичним вихованням в 

позанавчальний час, участь у спортивних заходах університету, 

організація дозвілля за допомогою виховних заходів в університеті; 
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– залучення кураторів груп до антиалкогольного виховання 

студентів. 

У профілактичній роботі реалізовувалися такі принципи виховання: 

1. Цілеспрямованість виховання. Початок виховної  діяльності 

розпочинався з формування мети. Педагог відповідно до мети своєї 

діяльності спрямував усю виховну роботу. 

2. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й 

самодіяльністю студенток. Педагогічне керівництво зумовлене 

недостатнім життєвим досвідом молодої людини, а виховання творчої 

особистості можливе лише за умови поєднання зусиль викладача зі 

свідомістю, творчістю, ініціативою та самодіяльністю студенток. 

Різноманітна діяльність студенток була основою виховання. 
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Рис. 2. Структура профілактики вживання студентками 

алкогольних напоїв 

3. Повага до особистості студентки, поєднання з розумною 

вимогливістю до неї. Повага до людини передбачає гуманне ставлення 

до неї. Вона є стрижнем взаємин між студенткою й педагогом. Виховне 

значення педагогічної вимогливості полягає в тому, щоб стимулювати 

або припиняти, гальмувати певні вчинки молодої людини. Вимоги 

можуть бути прямими та непрямими. Прямі вимоги педагога повинні 

бути позитивними, стимулювати цілком певні вчинки; непрямі – можуть 

бути позитивними (прохання, довіра, схвалення), нейтральними (порада, 

натяк, умовна вимога) й негативними (погроза, недовіра, осуд). Розумна 

педагогічна вимогливість не має нічого спільного з приниженням 

гідності студенток. 

4. Опора на позитивне в людині. Виховання передбачає опору      

педагога на хороше в людині, його довіру до здорових намірів і 

прагнень.  Не можна зосереджуватися лише на негативних рисах 

характеру та поведінці студенток, це може деформувати виховний 

процес, заважає формуванню позитивних рис особистості. Принцип 

опори на позитивне в людині ставить серйозні вимоги до організації  

життєдіяльності молоді, потребує створення здорових відносин 

педагогами й студентками, продуманого змісту навчально-виховних 

занять, їх форм і методів. 

5. Систематичність та послідовність виховання. Ефективність 

виховного процесу залежить від послідовності, безперервності 
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педагогічних впливів на студенток. Ідеться про систему педагогічних 

впливів, яка забезпечує формування в кожної студентки світогляду, 

переконань, ідеалів, інтересів, морально-вольових рис, навичок і звичок 

правильно орієнтованої поведінки, цілісної особистості. У навчально-

виховному процесі спиралися на набутий життєвий досвід студенток, 

закріплювати його в уміннях, навичках і звичках правильної поведінки. 

6. Єдність свідомості й поведінки. Поведінка людини реалізується 

як прояв її свідомості в дії. Як суспільний продукт свідомість формується 

в процесі суспільної практики.  

Особливе значення єдності свідомості та поведінки як причину 

виховання полягає в тому, щоб світогляд набув для кожної студентки 

суб’єктивного смислу, став переконанням, поєднанням зі знаннями й 

практичними діями. Між усвідомленням того, як потрібно діяти та 

звичною поведінкою існує певна суперечливість, нейтралізувати яку 

можна з допомогою звичок і традицій поведінки. 

У цій роботі були  використані такі етапи профілактики вживання 

алкогольних напоїв студентками вищих навчальних закладів: 

1. Формування в студенток спеціальних знань. 

На цьому етапі профілактики серед молоді поширювали знання                       

про негативну дію алкогольних напоїв на організм людини з точки зору: 

а) загальнобіологічної – дія алкоголю на організм людини, її органи                  

й системи; 

б) генетичної – дія алкоголю на спадковість, потомство; 
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в) медичної – дії алкоголю на здоров’я людини та тривалість її 

життя; 

г) соціологічної – дія алкоголю на діяльність, працездатність 

людини, сімейні стосунки, виховання дітей.  

На цьому етапі студенти мусили усвідомити, що алкоголь 

несумісний зі здоровим способом життя. Фізичне виховання забезпечує 

студенткам мінімальний обсяг знань, умінь і навичок у сфері фізичного 

виховання, відповідно до науково обґрунтованих норм та вимог, формує 

в молоді здоровий спосіб життя, запобігає шкідливим звичкам. 

Оскільки молодь рівняється на людей знаменитих, забезпечених, 

популярних, провідних спортсменів, подається інформація із життя цих 

людей. Успішне засвоєння антиалкогольної інформації сприяло 

поєднанню її із життєвим досвідом студентів.  

2. Формування в студенток негативного ставлення до вживання 

алкогольних напоїв. 

Цей етап профілактики формував у молодих людей психологічні 

гальма, наслідування негативних прикладів однолітків, батьків, знайомих 

з уживання алкогольних напоїв. 

3. Формування в студенток антиалкогольних переконань та правил 

поведінки. 

На цьому етапі профілактичної роботи  молодь ознайомлювалася                     

із правовими нормами боротьби з пияцтвом. У студенток формували 
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психологічну нетерпимість до алкоголю й інших шкідливих звичок. 

Кожна людина повинна дотримуватися норм моралі, виконувати 

конституційні обов’язки, поважати права інших осіб, але критично 

ставитися до поступків, здійснених людьми в нетверезому стані. 

У процесі профілактики вживання алкогольних напоїв у студенток 

були визначені такі педагогічні умови: 

1. Формування інтересу та мотивації студенток до занять 

фізичними вправами. 

2. Залучення студенток до фізкультурно-спортивної діяльності. 

3. Здійснення індивідуального підходу з урахуванням морально-

психологічних якостей особистості студенток. 

4. Дотримання взаємозв’язку антиалкогольного виховання з 

іншими напрямами виховання. 

5. Координація впливів усіх учасників процесу виховання.  

Провідні дослідження дають підставу зробити висновок про те, що 

слабке залучення студентів до фізичної активності пов’язане з низкою 

причин, серед яких є такі: 

– формальність теоретичних знань про користь фізичної культури  

та спорту, що не перейшли в переконання; 

– відсутність диференційованого підходу до студентів у процесі 

фізичного виховання, який би враховував їхню фізичну 

підготовленість і психологічні особливості «характеру інтересів»; 
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– відсутність і недостатність мотивації студентів до 

самовдосконалення засобами фізичного виховання; 

– недостатній авторитет викладача фізичного виховання. 

Причинами негативного ставлення студентів до фізичного 

виховання також є авторитетність, повчальність і нецікавість викладання 

теоретичного матеріалу про корисність фізичної культури, як уважає В. 

В. Романенко [12: 27]. М. А. Зайнетдінова [3: 25] виділяє такі причини 

незадоволеності студентів заняттями з фізичного виховання: незручний 

розклад, нецікаве проведення занять, погані умови для розвитку 

індивідуальних здібностей, недостатнє навантаження на заняттях, погана 

організація занять, неуважне ставлення викладача. Для студентів 

цікавими є заняття, на яких простежується висока емоційність, різні 

ігрові ситуації, що розвивають життєво необхідні якості, підвищують 

фізичну підготовленість та працездатність.  

Фізична культура є не тільки стимулятором м’язової системи, вона 

дає можливість бути бадьорою й більш оптимістично налаштованою 

людиною. Емоційний настрій людини лише сприяє досягненню 

результатів, які вона очікувала, і радості від отриманого фізичного 

навантаження. Емоційний стан студента також залежить від його 

відносин із викладачем. Відносини будуються відповідно до першого 

враження й необхідного настрою для оволодіння предметом, значною 

мірою залежить від педагогічної майстерності викладача, його особистих 

рис. Досвід показує, що силовий тиск не завжди приносить успіх. 
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Навпаки, він часто створює у відносинах емоційну напруженість, яка 

негативно впливає на ефективність навчання. 

У роботі викладача найбільш проблематичним стає питання щодо 

залучення студентів до занять фізичними вправами в межах обов’язкових 

форм, які складаються з таких блоків: спортивні ігри (волейбол, 

баскетбол, футбол), легка атлетика, елементи спортивної гімнастики, 

акробатики, рухливі ігри, загально фізична та професійно-приикладна 

фізична підготовка. Разом із викладанням звичних фізичних вправ і 

комплексів впроваджуються й нетрадиційні засоби залучення до 

активних занять фізичною культурою. Для цього нами створено нові 

програми з використанням таких видів спорту: волейболу, баскетболу, 

футболу, східного єдиноборства, ритмічної   та атлетичної гімнастики. 

Головна ідея й значення цих засобів – викликати в студентів, відповідно, 

емоційно-м’язову реакцію, котра в динаміці свого розвитку з часом 

перетворюється на потребу в руховій діяльності.  
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Зустрічі з лікарями 

наркологічного 

диспансеру 

Дні здоров’я 

Туристичні 

походи 

Проведення бесід                          

на антиалкогольну 

тематику 

Підбір спеціалізованої 

літератури та веб-сайтів                 

на антиалкогольну 

тематику 

Рис 3. Форми профілактики вживання студентками алкогольних 

напоїв 

Профілактика вживання студентками алкогольних напоїв 

здійснювалася в різних формах фізичного виховання (рис. 3.). У 

приміщеннях університету та спортивному комплексі були розміщені 

агітаційні й інформаційні стенди, на яких пропагували ведення здорового 

способу життя без шкідливих звичок, а також листівки та плакати, які 

показували наслідки від уживання алкоголю та його вплив на організм 

людини.  

Аудиторні заняття організовано викладачами фізичного виховання, 

на них вели роз’яснювальну роботу про вплив алкоголю на організм 

людини, проводили лекції та відеолекції на антиалкогольну тематику, 
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організовували зустрічі з однолітками, які мали проблеми з уживанням 

алкогольних напоїв і з лікарями наркологічного диспансеру, 

проводились бесід на антиалкогольну тематику на заняттях із фізичного 

виховання, залучали студентів до самостійних занять фізичними 

вправами, розповсюджували інформацію спеціалізованої літератури та 

веб-сайтів на антиалкогольну тематику. 

Відповідальність за організації й проведення позанавчальних занять 

була закріплена за спортивним клубом. Спортивний клуб організував для 

студентів  роботу спортивних секцій, масові фізкультурні заходи, 

фізкультурні свята та вечори, змагання, дні здоров’я, туристичні походи. 

У процесі профілактичної роботи широко використовували 

наочність. До цієї роботи залучено студентську раду. Студенти 

наклеювали плакати на антиалкогольну тематику в приміщеннях 

університету, роздавали брошури студентам про вплив алкогольних 

напоїв на організм людини, проводили акцію «Краще пити молоко, ніж 

пиво». 

На першому й другому курсах для студентів із дисципліни фізичного 

виховання в програму включено лекції для формування антиалкогольної 

компетентності. Наводимо теми лекцій з антиалкогольного виховання 

студенток І –II курсів: 

1 курс 

Лекція 1. Алкогольні напої в історії людства.  

Лекція 2. Що люди п'ють і наслідки цього. 

Лекція 3. Вплив алкоголю на різні органи та системи. 
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Лекція 4. Дія алкоголю на організм людини. 

2 курс 

Лекція 5. Правда про пиво або пивний алкоголізм. 

Лекція 6. Алкоголізм і материнство. 

Лекція 7. Про культуру пиття. 

Лекція 8. Міфи про алкоголь. 

Додатково до лекцій підібраний матеріал відеофільмів для студенток 

на антиалкогольну тематику. Студенткам було запропоновано в 

методичному кабінеті у визначений час та день переглянути відеофільми 

або за допомогою інформаційного носія записати собі на компакт-диск і 

переглянути самостійно його вдома. Були організовані зустрічі з 

лікарями наркотичного диспансеру, які проводили роз’яснювальну 

роботу про наслідки від зловживання алкоголем. Проводилися зустрічі з 

молодими людьми, котрі мали проблеми з уживанням спиртних напоїв. 

Ми підібрали також літературу на антиалкогольну тематику, яку 

пропонували студенткам для ознайомлення. Список літератури роздано 

кожній студентці з рекомендаціями, що стосувалися негативної дії 

алкоголю на організм людини. Підібрано веб-сайти в Інтернет-мережі, на 

яких висвітлюється інформація, що стосується наслідків уживання 

алкоголю. Засоби виховання залежать від конкретної локальної мети.  

Антиалкогольну профілактичну роботу зі студентками у ЗВО було 

проведено за допомогою : 

1. Спеціальної та наукової літератури. 

2. Засобів масової інформації (преса,телебачення, радіо). 



149 
 

3. Кінофільмів, відеофільмів про наслідки вживання  алкоголю. 

4. Інтернету. 

5. Виконання фізичних вправ. 

Для профілактики вживання алкогольних напоїв проводилися  

індивідуальні заняття, зустрічі з колишніми наркоманами (особливо 

акторами, спортсменами, естрадними співаками). Також залучалися 

лікарі й наркологи для проведення профілактичних консультацій. 

У ході фізичного виховання забезпечувалося таке поєднання 

роз’яснювальної, виховної роботи й різних форм практичних занять 

фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим 

обов’язковим компонентом режиму для студентів. 

Значні завдання в профілактиці вживання алкогольних напоїв 

виконувала студентська рада, за допомогою якої максимально 

виявляються й реалізуються творчі здібності студентів, формуються 

моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї 

праці.   

Під час організації й розробки плану профілактичних заходів ми 

враховували досвід роботи й результати досліджень, що проводилися  за 

цією проблемою.  
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Таблиця 2 

Відвідування студентками спортивних секцій та спортивно масових 

заходів, % 

Групи 

К
іл

ь
к
іс

ть
ст

у
д

ен
то

к
 

Відвідування спортивних секцій 

У
ч

ас
ть

 у
 с

п
о
р
ти

в
н

о
 м

ас
о
в
и

х
 

за
х
о
д

ах
 т

а 
зм

аг
ан

н
я
х

 

П
р
о
сл

у
х
о
в
у
в
ан

н
я
 к

у
р
с 

л
ек

ц
ій

 

н
а 

ан
ти

ал
к
о
го

л
ь
н

у
 т

ем
ат

и
к
у

 

С
ам

о
ст

ій
н

і 
за

н
ят

тя
 ф

із
и

ч
н

и
м

и
 

в
п

р
ав

ам
и

 

Н
е 

за
й

м
ал

и
сь

 ж
о
д

н
о
ю

 і
з 

ф
о
р
м

 

ф
із

и
ч
н

о
го

 в
и

х
о
в
ан

н
я
 

В
о
л
ей

б
о
л
 

П
л
ав

ан
н

я
 

Н
ас

ті
л
ь
н

и
й

 т
ен

іс
  

Ф
іт

н
ес
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ш
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I–ІІ ЕГ 

поч. 
86 4,6 3,5 5,8 9,4 4,6 3,5 0 4,6 64 

I–ІІ КГ 

поч. 
87 2,3 4,5 1,5 4,5 6,8 2,3 0 5,7 72,4 

I–ІІ ЕГ 

кін. 
86 8,1 11,6 5,8 23,3 11,6 30,3 100 9,3 – 

I–ІІ КГ 

кін. 
87 3,5 3,5 3,5 9,2 9,2 5,7 0 5,7 59,7 

Зміни 

ЕГ 
– +3,5 +8,1 – +13,9 +7 +26,8 +100 +4,7 +64 

Зміни 

КГ 
– +1,2 –1 +2 +4,7 +2,4 +3,4 0 0 +12,7 

 

Результати початкового етапу експерименту показали, що в 

контрольній групі 56,3 % студенток мають високий рівень знань, 42,5 % 

–середній та 1,2 % – низький. В експериментальній групі ці показники 
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становлять 25,6 % для студенток, які мають високий рівень знань, 72,1 % 

– середній та 2,3 % – низький рівень (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Рівень знань студенток про шкідливий вплив алкоголю  

Після експерименту студенток з високим рівнем знань  виявилося 

74,4 % серед опитаних в експериментальній групі дівчат. 25,6 % мають 

середній рівень, із низьким рівнем знань у цій групі не було жодної 

студентки. Приріст із високим рівнем знань становить 48,8 %. У 

контрольній групі ці показники несуттєво, але покращилися. Високий 

рівень показали 62,1 %, що становить приріст рівня знань на 5,7 %. 

Середній рівень знань – 36,7 % студенток та на такому самому рівні, 1,2 

%, залишилися студентки з низьким рівнем знань про алкоголізм.   
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Отримані цікаві дані щодо рівня знань студенток про алкоголізм 

залежно від місця їх проживання (у гуртожитку, на квартирі, із 

батьками). Студентки першого курсу експериментальної групи, котрі 

проживають у гуртожитку: 7,3 % – високий рівень знань; 17,1 % – 

середній; низького рівня знань виявлено не було. Студентки, які 

проживають із батьками: 26,8 % – високий рівень знань; 41,5 % – 

середній; низького рівня знань виявлено не було. Дівчата, які 

винаймають квартиру: 2,4 % – високий рівень знань; 4,9 % – середній; 

низького рівня знань виявлено не було. 

У студенток другого курсу ці показники мають такий вигляд: 6,7 % – 

високий рівень знань; 17,8 % – середній; низького рівня знань у 

студенток, які проживають у гуртожитку, не було виявлено. Високий 

рівень знань у 6,7 % студенток, які проживають із батьками, 40 % із 

середнім рівнем, низького рівня знань виявлено не було. Ті, що 

винаймають квартиру: 2,2 % студенток мають високий рівень знань; 22,2 

% – середній; 4,4 % – низький. 

У кінцевій фазі формуючого експерименту в експериментальній 

групі в студенток І та ІІ курсів відбулися суттєві покращення рівня знань 

про алкоголізм. У студенток І та ІІ курсів, які проживають у гуртожитку, 

із високим рівнем знань – 22 % і 17,8 % студенток, відповідно. Це 

засвідчує покращення рівня знань студенток на 14,7 % й 11,1 %.  

Студентки, які проживають із батьками, показали такий рівень знань: 

на першому курсі з високим рівнем знань було 58,5 %, на другому – 31,1 

%. Приріст покращення знань становить 31,7 % на І курсі, та 24,4 % –  на 
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ІІ курсі. У студенток, які винаймають квартиру, ці показники рівня знань 

про алкоголь на І курсі становлять 7,3 % із високим рівнем знань та 13,3 

% на ІІ курсі, приріст становить 4,9 % у студенток із високим рівнем на 

першому курсі й 11,1 % на – ІІ; студенток з низьким рівнем знань 

виявлено не було. У контрольній групі суттєвих змін не відбулося (табл. 

3).  

Отримані дані опрацьованих анкет надають нам цікаву інформацію 

щодо вживання алкогольних напоїв студентками залежно від їхнього 

рівня знань про алкоголізм та місця проживання під час навчання у 

вищому навчальному закладі. Так, студентки І курсу експериментальної 

групи вживають алкоголь із середнім рівнем знань 9,8 %; не вживають 

7,3% студенток високого рівня знань та 7,3 % із середнім рівнем знань, 

які проживають у гуртожитку. 

Таблиця 3 

Рівень знань студенток про алкоголізм залежно від місця 

проживання, % 
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I поч. 41 ЕГ 7,3 17,1 – 26,8 41,5 – 2,4 4,9 – 
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44 КГ 22,7 9,1 – 25 18,2 – 15,9 6,8 2,3 

II поч. 

45 ЕГ 6,7 17,8 – 6,7 40 – 2,2 22,2 4,4 

43 КГ 11,6 7,0 – 25,6 32,6 – 11,6 11,6 – 

I кін. 

41 ЕГ 22 2,4 – 58,5 9,8 – 7,3 – – 

44 КГ 13,6 11,4 – 29,5 18,2 – 18,2 6,8 2,3 

II кін. 

45 ЕГ 17,8 8,9 – 31,1 15,6 – 13,3 13,3 – 

43 КГ 11,6 7,0 – 39,6 20,9 – 11,6 9,3 – 

 

На ІІ курсі вживають спиртні напої 4,4 % із високим рівнем знань, 

8,9 % – із середнім рівнем. Не вживають: 2,2 % – із високим рівнем, 8,9 

% – із середнім рівнем знань.  

У кінці експерименту в експериментальній групі в студенток, які 

проживають у гуртожитку: у студенток першого курсу вживання 

алкоголю зменшилося на 2,5 % і покращився рівень знань, у 

другокурсниць рівень вживання алкоголю не змінився, а рівень знань 

покращився, стало 4,5 % студенток з високим рівнем знань про 

алкоголізм.  

Отже, педагогічний експеримент показав високу ефективність 

запропонованих засобів і методів профілактики вживання студентками 

алкогольних напоїв, що є основою для її широкого впровадження в 

навчальний процес вищих навчальних закладів.  
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Проблема профілактики вживання студентами алкогольних напоїв у 

процесі фізичного виховання є перспективною щодо подальшого 

дослідження. Поглибленого вивчення потребують питання специфіки 

використання засобів фізичного виховання в  профілактиці вживання 

алкогольних напоїв студентами заочної форми навчання, вихованцями 

спеціальних виховних закладів. 
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РОЗДІЛ 4. 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

УКРАЇНИ 
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4.1. Використання flippedlearning технології у навчанні 

іноземної мови студентів технічного зво 

Світ прогресує, прискореними темпами йде розвиток інформаційних 

технологій, змінюються вимоги до спеціалістів, а також до підготовки 

висококваліфікованого майбутнього фахівця. Великою проблемою 

сучасного випускника вишу є те, що, іноді, знання, здобуті студентом на 

кінець навчання, уже частково не відповідають вимогам сьогодення. 

Постає питання не лише рівня отриманої освіти, а більшою мірою 

самоосвіти та уміння учитися впродовж усього життя, що є однією з 

найважливіших компетентностей теперішнього часу. Саме питання 

самоосвіти, а відтак самоорганізації, уміння самостійно виставити в 

пріоритет ті знання, які слід накопичувати для особистісного 

професійного розвитку, є ключовим питанням сьогоднішньої підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста. Однак, отримувати 

знання самостійно, – цьому теж потрібно вчитися. Існує ряд 

інноваційних технологій та прийомів навчання, які мотивують до 

самостійної роботи студента, змушують його бути більш відповідальним 

за процес отримання знань. Окрім належного рівня кваліфікації у певній 

галузі, кожен сучасний фахівець повинен володіти хоча б однією 

іноземною мовою для можливості швидкої комунікації у професійній 

діяльності у глобальному просторі. Розвиток новітніх інформаційних 

технологій спонукає до розробки, відповідно, освітніх технологій, що 

передбачають зовсім інший формат передачі знань та зміну методів 

навчання іноземної мови з більшим акцентом на самонавчанні.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про належну увагу 

як вітчизняних, так і зарубіжних науковців до проблеми самостійного 

навчання студентів (В. Мичковська, І. Шевченко, Т. Корогод, 

С. Кустовський); дистанційного навчання (Б. Роман, Р. Кухарчук, 

С. Штогрин); навчання іноземної мови з допомогою різноманітних 

інформаційних технологій (O. Токменко. Г. Черній, Ю. Яценко); 

впровадження у процес вивчення іноземних мов у ЗВО дистанційного та 

змішаного навчання (Л. Данькевич, В. Кухаренко, Ю. Шаранова) та ін. 

Проте, на сьогодні недостатньо висвітлено використання різноманітних 

електронних технологій вивчення іноземної мови з урахуванням 

переважаючої частки дистанційної самостійної роботи студента 

технічного вишу, зважаючи на його психологічні характеристики, що й 

зумовило вибір нашого дослідження. 

З прийняттям нового закону «Про освіту» [4] на чільне місце у 

системі підготовки молоді виступає формування низки компетентностей, 

необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед 

них є здатність спілкуватися іноземними мовами, інформаційно-

комунікаційна компетентність та вміння вчитися впродовж життя, що 

забезпечить здобувачу знань безперервний професійний розвиток. 

Формування освітнього цифрового навчального середовища вимагає 

використання у навчальному процесі вищої школи новітніх 

інформаційних технологій, мережі Інтернет, впровадження інноваційних 

методик викладання. Значна увага зосереджується на самостійній роботі 

студента та відповідних технологіях навчання: дистанційному навчанні, 

змішаному навчанні, перевернутому навчанні та ін.  
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Технологія перевернутого навчання як частина змішаного навчання 

все частіше використовується у навчальних закладах усіх типів в 

контексті вивчення іноземної мови з застосуванням інформаційно-

комунікаційних ресурсів. Про змішане навчання (blended learning) 

згадується у зарубіжній науковій літературі починаючи з 1999 [3] і наразі 

воно трактується як сучасна освітня технологія, що базується на 

інтеграції класно-урочної системи та технології електронного навчання 

(e-learning) [5].  

Змішане навчання (blendedlearning) включає в себе обидва види 

навчання: в режимі он-лайн та безпосередньо очне. Вони 

використовуються поряд, аби студент мав якнайширші можливості 

опановувати нові знання. Студентам, наприклад, надається список 

онлайн-ресурсів для детальнішого розуміння теми або групам 

пропонується до виконання онлайн-проект з урахуванням проблеми, що 

вивчається. У випадку змішаного навчання онлайн матеріали не 

замінюють традиційне навчання, а, навпаки, обидві можливості 

доповнюють одна іншу, «змішуються», щоб створити збагачене 

електронними технологіями навчальне середовище для студента на 

занятті, де присутні як викладач, так і студент.  

Наразі, говорячи про перевернуте навчання (flippedlearning), 

звертається увага на чіткий розподіл між попередньою підготовкою з 

онлайн технологією чи без неї та очним навчанням в аудиторії. У цьому 

випадку студент самостійно вивчає, визначене викладачем, 

передивляючись відеоматеріали, або беручи участь у інших видах 

навчання в режимі онлайн чи використовуючи паперові джерела. Слід 
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опанувати певний об’єм навчального матеріалу, аби на його базі на 

занятті в аудиторії продовжувати вчити нове, застосовувати вивчене у 

різноманітних видах мовленнєвої діяльності. У перевернутому навчанні 

обов’язкова поступальністьпроцесу: дистанційне попереднє самостійне 

опрацювання матеріалу до заняття в аудиторії з викладачем. При цьому 

домашнє завдання виводиться в аудиторію, а аудиторна робота 

переміщується на виконання поза межами аудиторії.  

Ми бачимо певну відмінність у застосуванні цих двох технологій й 

для опанування студентами іноземної мови в технічному виші більше 

зосередилися на перевернутому навчанні, оскільки розвиток онлайн 

сервісів дозволяє успішно впроваджувати flippedlearning, тим самим 

вивільняючи чимало часу на живе спілкування іноземною мовою в 

аудиторії. На сьогодні є достатньо сервісів для проведення навчання 

онлайн (Moodle, Googleclassroom, Kahoot та ін.). Ми зупинилися на 

Googleclassroom, зважаючи на простоту застосування та безоплатність. 

Саме використання перевернутого навчання з допомогою мережного 

сервісу Googleclassroom дасть можливість студентам цілком успішно 

виконати вимоги програми щодо кількості годин для вивчення іноземної 

мови, де аудиторним заняттям, зазвичай, відводиться недостатня частка у 

вишах технічного профілю.   

Перевернуте навчання (flippedlearning) як педагогічна технологія 

розпочало свій розвиток задовго навіть до його визначення. У 2000 році 

викладачі університету Маямі М. Лейдж (Lage), Г. Плет (Platt) та М. 

Треглія (Treglia) опублікували роботу, де надали опис технології для 

вивчення економіки, яку назвали «inverted instruction» чи «inverted 
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classrooms». Inverted classroom (перевернутий клас) – це клас, де події, 

які традиційно відбувалися в класі, зараз відбуваються поза класом і 

навпаки [10: 32].  

Пізніше у 2007 А.Семс та Дж. Бергман [7], вчителі хімії, запропонували 

відео-пояснення для тих учнів, хто пропустив заняття з певних причин, й 

називали таке навчання reverseinstruction. З часом це стало відоме як 

flippedinstruction, а надалі його називають flipped classroom model, flipped 

teaching, flipped learning чи просто flipping [8].  

Принагідно зазначити, що саме термін «flippedlearning» (перевернуте 

навчання) застосовано американською консультанткою з освіти Кеслін 

Фалтон (Kathleen Fulton) у її доробку Time for Learning [8], де вона 

описала досвід роботи вчителів, з яким сама вперше ознайомилася у 2011 

році.  

Під перевернутим навчанням (flippedlearning) Кеслін Фалтон розуміє 

інвертовану технологію традиційної моделі навчання, коли час на занятті 

використовується для практичного навчання (дискусії, вправи, 

лабораторні роботи, проекти), а лекційна частина заняття 

«відвантажується» на відеоролики, підготовлені викладачем або інші 

онлайн презентації і вважається домашнім завданням.  

Інші науковці трактують flippedlearning як педагогічний підхід, в 

якому пояснення викладача переходить від пояснення групі учнів у 

певному місці (класі) до індивідуального навчання за межами групи 

(класу), а результуючий груповий простір (клас) перетворюється на 

динамічне, інтерактивне навчальне середовище, де викладач спонукає 

студентів застосувати їхні ідеї та творчо займатися предметом [6].  
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Технологія перевернутого навчання застосовується за кордоном 

повсюдно й науковці вказують на її результативність у процесі вивчення 

іноземної мови, а саме на покращення навичок письма, успішне її 

використання поряд з m-learning технологією та збільшення мотивації до 

навчання завдяки flippedclassroom [9]. 

Аби навчання з використанням flippedlearning було результативним, 

слід визначити його пріоритетні цілі та завдання. Потрібно чітко 

розуміти, яка навчальна діяльність може бути охоплена самостійною 

технічною частиною навчального плану, а яку краще проводити в 

аудиторії. Якщо викласти перелік навчальних цілей, зважаючи на 

пріоритетність, то очевидно, що нагорі розмістяться найважливіші, які 

вимагатимуть досягнення як у поза аудиторній частині навчальної 

діяльності студента (навчальне відео до заняття), так і під час заняття в 

аудиторії. Це дозволяє скористатися широким спектром стилів навчання 

і надає змогу кожному студенту цілковито опанувати запропонований 

для вивчення матеріал. Як правило, цілям навчання, які мають нижчий 

пріоритет, достатньо бути висвітленими в онлайн-відео для загального 

ознайомлення, проте більш актуальні завдання все ж повинні 

виконуватись в аудиторії. Найбільшою перевагою такого виду 

навчальної технології є можливість студенту застосовувати свої знання 

ще до аудиторного заняття. Як приклад, можна заохотити студентів 

підготувати презентацію на основі отриманої ними інформації, або ж 

застосувати нові навички у інтерактивних рольових іграх. Використання 

прийому перевернутого класу вивільняє аудиторний час від деяких 

видів навчальної діяльності на занятті. Студенти цілком самостійно в 
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позааудиторному режимі можуть опрацювати нові лексичні одиниці 

(вимова, переклад), тренувати читання текстів з новою лексикою 

(повторення за диктором), прослуховувати діалоги з подальшим 

виконанням завдання (відеоматеріали), підготувати презентацію, тощо. 

Таким чином, під час очного заняття з іноземної мови є більше часу для 

живого активного спілкування, з’ясування незрозумілих моментів, 

розширення здобутих самостійно знань та навичок.  

Усе вищевикладене підводить до розуміння важливості самостійної 

роботи студента у навчальному процесі. Погоджуємось з І. Забіякою [2], 

яка визначає самостійну роботу як цілеспрямований процес 

поглибленого самостійного вивчення студентом навчального матеріалу в 

рамках конкретної навчальної дисципліни, спрямований на розвиток та 

вдосконалення умінь і навичок, формування та активізацію студентами 

стратегій самостійної роботи.  

Кожному студенту важливо навчитися опановувати матеріал 

самостійно, бути впевненим у своїх можливостях, вміти спланувати 

етапи самостійної роботи та намагатись виконувати завдання відповідно 

до зазначеного часу. Організація самостійного виконання завдань з 

іноземної мови з використанням технології flippedlearning здається може 

стати викликом для багатьох студентів технічного вишу. Однак, 

студенти технічних спеціальностей позиціонують себе як такі, хто 

успішно може впоратися з таким видом роботи з огляду на їхні 

психологічні характеристики. 

Згідно з дослідженням [1] щодо мотиваційних чинників 

професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей, варто 
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вказати на провідну роль мотивації досягнення успіху. Мотивація 

досягнення успіху – це схильність брати участь у проблемно-

орієнтованих діях або втілювати поведінку, спрямовану на досягнення 

цілі. Таким чином, студенти прагнуть виконати завдання краще ніж 

попереднього разу, або ж перевершити високий зовнішній чи внутрішній 

рівень майстерності. Окрім мотивації досягнення успіху провідними 

чинниками професійного самовизначення студента технічного профілю 

підготовки є низька готовність до соціальної взаємодії та інтернальна 

особистісна диспозиція. Таким чином, мотивований на досягнення цілей 

студент є непоступливим, самостійним та незалежним. З інтернальною 

особистісною диспозицією він послідовний у досягнені цілей, схильний 

до самоаналізу, продуктивний у прийнятті рішень, готовий нести 

відповідальність за свої вчинки, впевнений, що наполеглива праця веде 

до високої продуктивності. 

Зводячи це у відповідність до самостійного опрацювання певної 

частини навчального матеріалу з іноземної мови, можна очікувати 

хороших результатів у більшості студентів. Постійне або часте 

використання flippedlearning технології «привчить» студента все більше 

працювати самостійно, продемонструє йому, що він у змозі зробити сам 

доволі багато та налаштує його на бажання вчитися самостійно надалі. 

Чим частіше викладач надаватиме матеріал на самостійне вивчення ще 

до заняття (звичайно, зважаючи на пріоритетність навчальних цілей), 

тим більше студент відчуватиме на собі відповідальність за досягнення 

успіху у навчанні, а також це допоможе формувати стратегію його 

самостійної роботи з іноземної мови, вчитиме вчитися впродовж життя. 
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Впровадження технології перевернутого навчання у навчальний 

процес є одним з чинників опанування студентами уміння формувати та 

активізувати стратегію самостійної роботи. Використання технології 

flippedlearning спонукає студента взяти на себе більшу відповідальність 

за опанування навчальним матеріалом розвиває компетентність уміння 

вчитися впродовж життя, закладає основи самоосвіти в майбутньому. 

Можливість виконати завдання у комфортних для студента умовах, 

зважаючи на темп його навчання, є запорукою успішного досягнення 

поставлених перед ним цілей. Студенти технічних спеціальностей 

позиціонують себе як такі, хто з успіхом зможе впоратися з опануванням 

частки навчального матеріалу індивідуально до заняття в аудиторії, 

зважаючи на їхні психологічні характеристики. Вони, в цілому, 

відповідальні, уміють працювати самостійно та налаштовані на 

досягнення успіху. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у подальшому вивченні 

різноманітних прийомів та форм самостійного навчання студентів, 

структуруванні навчального матеріалу з урахуванням навчання за 

flippedlearning технологією, дослідженні окремих психологічних 

характеристик студентів технічних спеціальностей, можливостей 

покращення самостійного дистанційного навчання студента. 
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4.2. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання(clil): 

німецький досвід 

Осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та 

практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою 

необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних 

підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В 

сучасному суспільстві формується чітке соціальне замовлення на 

володіння іноземними мовами. Стрімкий вихід України у світовий та 

європейський простір створює потребу певних змін у галузі освіти та 

особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. При 

опануванні іноземною мовою у студентів виникає ряд проблем, однією з 

яких  є низька мотивація до вивчення мови. У таких випадках саме 

інтерактивні технології є цінними для застосування, тому що вони 

створюють такі умови, коли  студент відчуває свою успішність та 

інтелектуальну спроможність.  

Інтерактивне навчання поєднує в собі методи співпраці у 

навчальному процесі. Успішне виконання завдання, поставленого для 

всієї групи, повністю залежить від успішного виконання цього завдання 

персонально кожним студентом, відповідальність кожного за виконання 

свого завдання. Ефективна  співпраця та комунікація виступають 

базовими компонентами такого навчання, яке ставить перед собою мету 

спільного розв’язання проблем, набуття навичок монологічного 

мовлення, відповідальність, критичного мислення та досягнення вагомих 

результатів. Ось чому процес навчання повинен бути активований  
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застосуванням інтерактивних технологій залежно від мети та цілі, 

поставлених перед ним. Шляхи інтеграції інтерактивних методів у 

навчальний процес практично необмежені. Тому важливим етапом 

успішного впровадження нових методик є іноземний досвід, зокрема 

інноваційні методики навчання німецьких науковців. 

Вища освіта Німеччини характеризується поєднанням академічного 

та практичного навчання, новітніми технологіями викладання, 

використанням інноваційної методики навчання. Саме сучасна 

інноваційна методика навчання, на думку німецьких вчених, є одним із 

чинників розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців. На 

сьогодні найбільш поширене у країнах Західної Європи (Бельгія, 

Франція, Німеччина, тощо) використання методики предметно-

мовного інтегрованого навчання.  Предметно-мовне інтегроване 

навчання  (Contentandlanguageintegratedlearning) – дидактична методика, 

що дозволяє сформувати  компетенції в учнів нерідною мовою у тому ж 

навчальному контексті, у якому у них відбувається формування 

загальних знань та умінь. Таким чином, використання методики 

передбачає вивчення немовних предметів іноземними мовами. Термін 

ввів Девід Марш, дослідник у галузі багатомовної освіти, у 1994 році для 

позначення методики викладення і вивчення загальноосвітніх предметів 

іноземною мовою.Загалом виділяють три моделі CLIL: (soft, language-

led) – спрямована на лінгвістичні особливості спеціального контексту; 

(hard, subject-led) – 50 % навчального плану предметів зі спеціальності 

вивчаються іноземною мовою; (partial immersion) – займає проміжне 

положення, і використовується, коли деякі модулі з програми зі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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спеціальності вивчаються іноземною мовою. При вивченні предметів 

увага фокусується не стільки на відпрацюванні граматичного матеріалу, 

скільки на засвоєнні лексики та розвитку комунікативних навичок з 

теми, що вивчається.  

Так, у роботі німецького науковця Фаді Мозена (FadiMohsen) 

знаходимо характеристики, притаманні інноваційному методу навчання, 

а саме: гнучкість; адаптивність; інтерактивність; індивідуальність; 

мультимедійність [2, 31].  

У викладанні іноземних мов ключовими дидактичними 

принципами, рекомендованими Ґете Інститутом є: орієнтованість на дію 

(нім. Handlungsorientierung); орієнтованість на розвиток іншомовної 

компетентності (нім. Kompetenzorientierung); орієнтованість на студентів 

(нім. Lernerorientierung); активізація навчальної діяльності студентів (нім. 

Lerneraktivierung); інтерактивність (нім. Interaktionsorientierung); 

сприяння автономному навчанню (нім. Förderung von autonomen Lernen); 

інтеркультурологічна орієнтованість (нім. Interkulturelle Orientierung); 

орієнтованість на мультилінгвальність (нім. 

Mehrsprachigkeitsorientierung); орієнтованість на виконання завдань (нім. 

Aufgabenorientierung) [3, 26].  

На думку німецького науковця Петера Йегера (PeterJäger), найбільш 

ефективними методами навчання є групова робота, дискусія, рольова або 

ділова гра. Найбільш невдалими методами науковець вважає доповідь 

студента або викладача та фронтальне опитування [4, 249]. Петер 

Йегерзазначає, що у вищій освіті Німеччини широко використовується 

метод проектів, який передбачає самостійну роботу студентів над 
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обраною темою-проблемою та містить відбір, розподілення, 

систематизацію матеріалу. Не можна не погодитись із Ф. Штоллером (F. 

Stoller), який стверджує, що проектна робота у різних її формах має певні 

спільні характерні риси, оскільки вона зосереджена на вивченні змісту 

проблеми. Центром уваги проектів є життєві питання і теми, що 

викликають професійний інтерес у студентів. Робота зорієнтована 

передусім на студента, хоча й викладач відіграє важливу роль, 

пропонуючи свою підтримку та рекомендації протягом усього процесу 

(побудована на співпраці, а не на конкуренції). Студенти можуть 

працювати самостійно, парами, у невеличких групах або ж усією групою, 

щоб завершити проект, обмінюючись ресурсними матеріалами, ідеями та 

досвідом упродовж виконання проекту. Проектна робота сприяє 

отриманню вмінь і навичок обробки інформації з різних джерел, 

віддзеркалюючи життєві практичні завдання, з якими студенти 

зіткнуться у майбутньому професійному середовищі та має кінцевий 

продукт (наприклад, усна, стендова презентації, дисплей матеріалів, 

доповідь або вистава), яким можна поділитися з іншими, що надає 

проекту реального значення, мотивує, стимулює, уповноважує та 

захоплює. Проектна робота, як правило, зміцнює впевненість студентів, 

самоповагу та самостійність, а також сприяє удосконаленню 

мовленнєвих умінь студентів, поглибленню знань з предмета і розвитку 

пізнавальних здібностей [3, 14].  

У навчальному процесі ВНЗ Німеччини також широко 

використовуються тренінги, орієнтовані на розвиток конкретного вміння 

або навички, необхідні для більш професійного виконання поставленого 
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завдання. Під час проведення тренінгу використовуються новітні 

методики та сучасні технічні засоби. З метою вдосконалення іншомовних 

комунікативних навичок майбутніх фахівців під час навчання також 

широко використовуються комунікативні тренінги. Тренерами є 

досвідчені консультанти з питань спілкування та ораторського 

мистецтва.  

З метою стимулювання творчої активності студентів, розвитку 

навичок генерування ідей у вищій освіті Німеччини досить поширений 

метод «мозкового штурму» (англ. brainstorming), під час якого члени 

групи висловлюють спонтанні ідеї стосовно заданої теми, після чого всі 

ідеї обговорюються, відхиляються або розвиваються далі [2, 65]. 

Надзвичайно поширеним у навчальному процесі вищої освіти країни є 

використання методу ділової гри. Як зазначає німецький дослідник 

Ульріх Бльотц (Ulrich Blötz), «дидактичним позитивом цього методу є те, 

що учасники гри стають частиною навчального процесу, маючи належне 

мотиваційне забезпечення та демонструючи зацікавленість грою» [1, 13].  

Більш детально вплив методу ділової гри на розвиток професійної 

компетентності фахівців був досліджений Фаді Мозенем, який у 

дисертаційному дослідженні, присвяченому цьому питанню, визначає 

головні здібності та навички, що отримують студенти під час участі у 

діловій грі. Вміти ідентифікувати, аналізувати проблеми та пропонувати 

їх теоретичне вирішення, опрацьовувати різні стратегії вирішення 

проблем та обирати найбільш придатну стратегію, приймати остаточне 

рішення, конкретизувати його та симулювати процес, конструктивно та 
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ефективно спілкуватися у групі, відповідати за власні вчинки та рішення 

[2, 101].  

Ще одним широко уживаним методом у викладанні іноземних мов є 

рольова гра (нім. Rollenspiel). Під час проведення цього інтерактивного 

методу навчання моделюються соціальні та професійні проблемні 

ситуації. Учасники гри, отримавши певні ролі, мають знайти й 

використати методи для вирішення тієї чи іншої проблеми. За процесом 

прийняття рішення спостерігають інші учасники і викладач/тренер.  

Іншим популярним методом, який широко використовується 

викладачами іноземних мов, є кейс-метод (метод аналізу конкретних 

ситуацій). Цей метод передбачає аналіз і групове обговорення іноземною 

мовою гіпотетичних або реальних ситуацій, що можуть бути 

представлені у вигляді опису, відеофільму тощо. Під час обговорення 

студенти виконують активну роль, а викладач (інструктор) спрямовує та 

контролює їх роботу. Ще одним поширеним методом є метод 

моделювання ситуацій (англ. simulation), під час використання якого 

студенти моделюють конкретну ситуацію іноземною мовою, визначаючи 

її наслідки.  

Отже, проаналізувавши інноваційні методи навчання, які 

використовуються на уроках іноземних мов у вищій освіті Німеччини, 

можна відзначити притаманний їм позитивний вплив на здібність 

майбутніх фахівців генерувати, структурувати та класифікувати ідеї, 

збирати та аналізувати інформацію, готувати альтернативні рішення, 

ефективно взаємодіяти із партнерами, вирішувати проблеми засобом 

іноземних мов. На нашу думку, ознайомлення із досвідом використання 
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німецькими педагогами інноваційних методів навчання є дуже корисним 

щодо доцільності активного застосування їх у підготовці вітчизняних 

фахівців.  

Використання методики CLIL у різних країнах дозволило визначити 

її плюси, а також певні проблеми її впровадження в навчальний процес. 

Серед проаналізованих позитивних сторін вищезазначеної методики слід 

відзначити підвищення мотивації до вивчення іноземної мови, 

цілеспрямованість до оволодіння іноземною мовою для вирішення 

конкретних комунікативних задач, пріоритетність надбання умінь для 

спілкування іноземною мовою у професіональному контексті, занурення 

у штучно створене мовне середовище, засвоєння специфічних термінів, 

певних мовних конструкцій і розширення словникового запасу. 

Складнощі впровадження методики CLIL: недостатня кількість 

кваліфікованих викладачів і відсутність можливості підвищення 

кваліфікації фахівців, складнощі при виборі матеріалів для викладання, 

суспільний супротив. 

 

 

4.3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА» В УКРАЇНІ 

Академічне письмо на сьогодні розглядається як складний та 

багатоаспектний комплекс умінь, що «…включає  не  лише  лінгвістичні 

(мовні,  синтаксичні  і  стилістичні),  але  й  передусім  металінгвістичні 
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компетенції,  такі  як  логіка,  аналіз,  критичне  мислення, об'єктивність і 

повага до інших ідей та текстівх [1].  

Трактуючи поняття «академічне письмо», мають на увазі й практику 

письма, а це складання рефератів, повідомлень, анотацій, підготовки 

доповідей, обґрунтування власних наукових досліджень [3]. 

Крім поняття «академічне письмо» за межами України  для всієї 

науково-освітньої спільноти набуває особливого значення термін 

«академічна доброчесність» (academic integrity). В основу вже 

класичного його визначення покладено сполучення таких 

фундаментальних чеснот: чесності, довіри, справедливості, поваги та 

відповідальності, пізніше, в 2013 році, доповнене новою, шостою – 

мужністю.  

Академічна доброчесність -  це ще й встановлення морально-

етичних правил поведінки у вишах. Наприклад, у Європі функціонує ряд 

організацій, що контролюють дотримання  правил доброчесності в 

освітньому середовищі  (у Великобританії — Офіс незалежного 

арбітражу, в Австрії — Австрійське агентство дослідницької 

доброчесності).  

Відчутним проявом усвідомлення важливості етичного виміру в 

процесі глибокої трансформації структури вищої освіти та наукового 

дослідження, стало й проведення в Бухаресті у вересні 2004 року 

Міжнародної конференції з цієї проблематики.  

Ще однією подією за межами України було створення Пан-

Європейської платформи з питань етики, прозорості та чесності в галузі 

освіти (ETINED).  
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Для досягнення єдності академічної культури, високого рівня 

професійної етики, дотримання моральних цінностей та стандартів 

слугує розвинена інфраструктура міжнародних та національних 

організацій, серед яких чільне місце займає вже згаданий вище 

Міжнародний Центр академічної доброчесності (The International Center 

for Academic Integrity). Він розпочав свою діяльність в США ще в 1992 

році як національна організація, а вже у 2010 році офіційно був 

перейменований у Міжнародний центр академічної чесності, що стало 

свідченням міжнародного впливу та розширення членства в цій 

структурі. До 2014 року кількість учасників цього об’єднання 

збільшилася  майже до 250 установ і близько 1500 представників, 

розташованих в 21 країні на всіх континентах. Центр постійно проводить 

щорічні міжнародні конференції, організовує дослідницькі проекти, 

розробляє керівництво та рекомендації для аналізу, оцінювання та 

побудови ефективних стратегій запровадження академічної 

доброчесності в освітню практику. 

Чималий корисний внесок в обмін міжнародним досвідом та 

подальший розвиток досліджень за кордоном у цій галузі вносять і  такі 

наукові журнали: Journal of Academic Ethics, видання якого було 

розпочато у 2003 році та Journal of Academic and Business Ethics30, який 

видається з 2009 року. 

Перше з цих видань публікується міжнародною видавничою 

компанією Springer Science+Business Media, що спеціалізується на 

виданні академічних журналів та наукових книг. Це міждисциплінарний 

рецензований часопис, присвячений розгляду етичних питань, що 
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виникають на всіх етапах післясередньої освіти в сфері навчання, 

наукових досліджень та управління. Особлива увага зосереджена на 

питаннях швидкої побудови глобальної економіки знань; журнал 

висвітлює цінності, цілі та функції освітніх установ. Окрім оригінальних 

дослідницьких статей публікуються також короткі аналітичні огляди, 

листи та рецензії на книги. 

Друге видання є органом Інституту академічних та ділових 

досліджень (Academic and Business Research Institute) США. Він публікує 

оригінальні, досі неоприлюднені роботи, пов’язані з етичними 

проблемами сучасного бізнесу й освіти. Найбільш поширена 

проблематика статей, що стосуються академічної етики, є плагіат, 

академічна чесність, академічна політика та форми академічного 

шахрайства. Типові теми присвячені діловій етиці,  корпоративному 

шахрайству, сексуальним домаганням, інтелектуальним формам 

злочинності та законодавчим аспектам. 

Окремої уваги заслуговує глобальна мережа Globethics.net, яка нині 

об’єднує понад 163 000 осіб і установ, зацікавлених різними сферами 

прикладної етики. Вона надає доступ до великої кількості ресурсів з цих 

питань, особливо через доступ до провідних глобальних цифрових 

бібліотек у сфері етики, допомагає налагодити взаємодію  під час 

досліджень, проведенні конференцій, публікацій в Інтернеті та обміні 

інформацією. 

 В Україні ж лише останні роки  запроваджено  Проект сприяння 

академічній доброчесності (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine 

Project — SAIUP),  реалізований Американськими Радами з міжнародної 
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освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки 

Посольства США в Україні,  що «…має на меті застосовувати спільний 

досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану 

заходів, зміст яких полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів 

та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і 

важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля 

їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в 

освітньому середовищі» [2]. Учасниками проекту стали Луцький 

національний технічний університет,  Донецький національний 

університет у Вінниці, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса 

Шевченка, Запорізький національний університет, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет, Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова  та ін.  

Крім того, нова редакція Закону України “Про вищу освіту” дала 

можливості для побудови реальної автономії вищих навчальних закладів 

в Україні, створення ефективного механізму забезпечення академічної 

чесності, зменшення  потенційної корупції. Проте  формування нової 

академічної культури на принципах академічної свободи, суспільної 

відповідальності, пошани до людської гідності і дотримання академічної 

доброчесності поки ще не стало внутрішнім запитом і усвідомленим 

порядком денним університетських корпорацій в Україні, здатними 

мотивувати їх на інституційні та системні зміни. 

Створення та застосування стандартизованих шаблонів для 

впровадження академічної доброчесності з застосуванням кращих 

університетських практик, проведення навчань, а також асистування у 
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створенні й затвердженні адміністративних політик в університетах, 

включно з розробленим курсом «Основи академічного письма», створять 

необхідне підґрунтя для реорганізації академічної культури, що має 

засновуватися на засадах академічної чесності, прозорості та 

рівнодоступності якісної освіти в Україні.  

Ще одним кроком до поширення етичної культури в університетах 

стали постійні «акції» доброчесності в Україні: кампанії з розгортання 

боротьби з академічною корупцією, які  подеколи змінювали одна одну. 

Результат таких заходів – поява низки викривальних публікацій, які 

обмежувалися окремими персоналіями та не мали жодного 

організаційного, а подеколи, навіть репутаційного наслідку. 

В рамках акцій доброчесності створено  репозиторії академічних 

текстів, за допомогою яких можна виявляти плагіат. В  окремих  вишах 

написано  кодекси честі, а також викладається окремий курс «Основи 

академічного письма». 

Запровадження нової дисципліни (основ академічного письма) в 

Україні  стало  нагальною необхідністю.  Етика вищої школи, цінності, 

що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та 

правила взаємин у кожному навчальному закладі, у викладацьких 

колективах, у взаєминах зі студентами є основою можливості  

задовольнити запит суспільства. Усвідомлений моральний вибір, турбота 

про репутацію стають одним з основних механізмів внутрішньої 

саморегуляції професійної спільноти, визначають її етичні пріоритети та 

логіку професійних комунікацій. 
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На заняттях із академічного письма студенти ознайомлюються із 

основними принципами вищої освіти, вивчають поняття «академічна 

культура», «академічна доброчесність», «кодекс честі». Студенти 

дізнаються про Кодекси честі як особливого типу локальні нормативні 

документи, що  виконують величезну роль в утвердженні стандартів 

академічної чесності. Такі кодекси можуть ухвалюватися як окремою 

установою (університет, дослідницький інститут і т.п.), так і певною 

професійною науковою спільнотою (асоціації, спілки). 

Кодекс честі в академічному середовищі  - це документ, що 

складається з норм і правил поведінки членів академічної громади, яких 

повинні дотримуватися всі її учасники. Цей документ регламентує 

нормативну і визначає ціннісну складову регулювання поведінки 

представників наукової або освітянської спільноти.  

Вивчаючи «Основи вкадемічного письма», студенти засвоюють 

поняття «культура мовлення» та «культура мислення». Їм слід пояснити, 

що необхідною умовою наукового спілкування є логічне та послідовне 

викладення думок, дотримання головних законів формальної логіки: 

закону тотожності, закону несуперечності та закону достатніх підстав.  

Особливо важливою складовою культури наукового мислення є 

доведення істинності суджень, положень. Структура доведення, як 

правило, складається з таких взаємопов'язаних елементів, як теза, 

аргументи та демонстрація. 

Після вивчення курсу студенти повинні розрізняти коректні та 

некоректні висловлювання. Коректні прийоми наукової суперечки 

позбавлені логічних суперечностей, неправдивої інформації, неетичності. 
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Такими прийомами є ініціативність (здатність спрямовувати хід 

суперечки відповідно до власного сценарію); тактика наступу (намагання 

примусити опонента захищатися, відповідати на контраргументи); 

спростування міркувань опонента його словами (із визнаних ним 

міркувань виводять такі висновки, які підтверджують власну позицію); 

ефект раптовості (виведення несподіваних для супротивника висновків, 

про існування яких він навіть не підозрював). 

Студенти мають не лише оволодіти навичками наукового стилю, а й 

розуміти історію його виникнення та еволюції, адже історія формування 

української наукової мови – це постійне переборювання політичних 

перешкод та заборон. ВВикладачеві слід пояснити, що відсутність 

українських наукових установ та вищих навчальних закладів в Україні в 

часи бездержавності, постійні заборони урядів різних держав викладати 

українською мовою і друкувати книги позначилися на розвитку наукової 

мови. Тільки в середині XIX століття почав формуватись науковий стиль 

нової української мови. Сподвижниками національної наукової мови в 

Україні були: П. Куліш, М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, І. 

Огієнко, М. Грушевський, С. Подолинський та багато інших. Ці вчені 

вважали, що створення наукової української мови є цілком закономірним 

і неминучим процесом у розвитку літературної мови. Журнал «Основа» 

та заснована в 1868 р. «Просвіта» були першими і на той час єдиними 

осередками, що гуртували навколо себе науковців, техніків, 

господарників. У 1878 р. М. Драгоманов, М. Павлик і С. Подолинський 

започаткували видання «Громада», основним завданням якого було 

вироблення українського наукового стилю і його термінології. 
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Студенти мають розуміти, що мова науки – це мова логічних 

символів, обчислювальних знаків, які так чи інакше фіксуються на 

письмі (знаки множення, ділення тощо в математиці та ін.), 

закріплюються і виражаються в словах, наукових термінах. Вони не 

повинні бути двозначними чи синонімічними, бо наукова інформація 

зазвичай соціально вагома, конструктивна, повчальна й організуюча, 

через що має сприйматись однозначно. Вона становить основу основ 

світового прогресу, в ній – майбуття всього людства, його матеріальних 

статків і високої духовності, інтелектуальності. 

Студентам слід пояснити, що таке науковий текст і як із ним 

працювати. Вони повинні вивчити основні правила роботи з науковим 

джерелом:ознайомитися спочатку з бібліографічним описом тексту; 

переконатися, чи зрозумілі  всі слова, терміни, терміносполуки, фрази; 

навчитись читати роботу з олівцем в руках, робити потрібні позначки; 

обміркувати здобуту інформацію, осмислити її, зважаючи на свої знання 

і досвід; систематизувати досліджене; добирати самостійно приклади, що 

також ілюструють головні ідеї (думки) тексту; перечитувати ще раз 

найважливіші за змістом фрагменти тексту та ті, що ще не зовсім 

зрозумілі або ж викликають певний сумнів; письмово передавати 

основну інформацію; критично сприймати прочитане, порівнювати з 

інформацією інших джерел щодо означеного питання, знайомитися з 

рецензіями на опрацьовані наукові джерела. 

Студенти можуть оволодіти навичками загальної та комунікативної 

культури (теми «Науковий текст»,  «Науковий стиль», «Культура усного 

та писемного наукового мовлення»), розвивати уміння створювати різні 
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види власного наукового тексту, опановувати   лексику наукового стилю, 

розпізнавати авторитетні  джерела, знаходити та виписувати головну 

інформацію та редагувати текст. Усі ці навички забезпечують 

можливості для інтелектуального, естетичного, етичного й професійного 

розвитку здобувача освіти.  

Аналіз наукових публікацій на заняттях дасть змогу студентові 

навчитись самостійно мислити, точно та лаконічно висловлювати власну 

думку, синтезувати та оцінювати знайдену інформацію. Він повинен 

бути готовим до написання наукової роботи, розуміти, що таке наукова 

праця та чим вона відрізняється від реферату, адже наукова робота – це 

не лише відображення результатів наукового дослідження, а вміння 

працювати з літературою, застосовувати знання на практиці, творчо 

осмислювати процеси, що відбуваються в житті суспільства, науці, 

природі тощо.  

Важливим етапом у виконанні наукової роботи є її оформлення. Її 

необхідно оформляти за державним стандартом України. Нині чинним є 

стандарт ДСТУ 3008–95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення».  

 

 

4.4. Застосування моделі змішаного навчання (blended learning) при 

викладанні  іноземних мов 

Використання інноваційних методів у навчальних закладах має на 

меті покращання не тільки освітнього процесу, але й розширення 
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методичних можливостей викладачів, посилення управління та 

активізації зусиль для досягнення розвитку країни з використання низки 

навчальних параметрів, доступних нинішньому поколінню студентів. 

Нові напрямки повністю змінюють обличчя традиційної системи освіти. 

Останні тенденції, методології та розробки відображають життєво 

важливу роль інтернаціоналізації навчального процесу, де основний 

наголос робиться на якості, а не на  кількості, на збільшенні 

використання технологій, на необхідності професійного таланту тощо. 

Теорії та методики в області викладання іноземної мови постійно 

розвиваються та модернізуються. Викладання іноземної мови зазнає 

колосальних змін протягом останніх десятиріч. 

Як показує практика, на сьогоднішній день студенти перевантажені 

матеріалами для вивчення, дослідженнями, лекціями, де зібрана велика 

кількість інформації з певного предмета. Все більшої популярності 

набувають альтернативні спеціальності, які ще не так давно вважались 

незатребуваними. Вони вимагають вироблення спеціальних навичок 

таких, як: вміння спілкуватися в колективі та підтримувати толерантні 

стосунки колегами і керівництвом, міжособистісне спілкування, 

грамотність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 

Усі ці проблеми, що постали перед вищою школою, знайшли 

вирішення у застосуванні інноваційних методів, заснованих на 

використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій. 

Їхнє призначення – оптимізація навчального процесу, створення 

максимально сприятливих умов для засвоєння навчального матеріалу, що 

в результаті сприяє підвищенню якості освіти. 
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Основною метою введення інноваційних методів в освіту є 

розвиток викладачем навичок мотивувати студента, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, формувати творче нестандартне мислення. 

Технологічність стає сьогодні головною кваліфікаційною 

характеристикою діяльності викладача і означає перехід на більш вищий 

щабель організації освітнього процесу [1]. Викладач, метою якого є 

підготовка затребуваних фахівців, повинен володіти різними видами 

діяльності: науково-дослідницької, інноваційної, проєктувальної, 

комунікаційної та іншими [2].  

Нововведення в навчання іноземної мови торкаються 

найрізноманітніших аспектів навчального процесу, включаючи зміну 

організації простору в навчальних аудиторіях, оснащення класів 

сучасними технічними засобами, а також випробування нових освітніх 

технологій як на аудиторних заняттях, так і під час самостійної 

підготовки студентів. Методи навчання іноземних мов, які 

використовуються в даний час, мають на меті активне використання 

різних інформаційних технологій, які вносять в освітній процес 

доступність, відкритість, мобільність. Останнім часом поряд зі 

стандартним, аудиторним навчанням іноземної мови у вузах активно 

використовуються інші, інноваційні, форми навчання, серед яких метод 

змішаного навчання (blended learning), що набуває все більшої 

популярності. Оскільки змішане навчання дозволяє максимально 

результативно спланувати час викладача і окремо взятого студента, з 

одного боку, а також може зробити процес вивчення мови захоплюючим 

і доступним, з другого боку. Цей метод розглядається як одна з 
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затребуваних і ефективних технологій при вивченні іноземної мови. 

Сьогодні змішане навчання є одним із ключових конкурентних переваг 

вищих навчальних закладів. До такого висновку можна прийти, 

ознайомившись ближче з поняттям і основними складовими цього 

методу. 

Поняття змішаного навчання (blended learning) з’явилося на початку 

2000-х рр. в американських ділових колах як метод навчання персоналу і 

перепідготовки кадрів, а пізніше, після випуску перших книг авторів 

Бонк і Грехем Handbook of Blended Learning, 2006 р. і Геррісон і Воган 

Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and 

Guidelines, 2008 року успішно використовувався в системі вищої освіти 

[3]. У вітчизняній методиці викладання даний метод вивчається не так 

давно. Проведемо термінологічний аналіз поняття. 

Так, Кріс Рід і Харві Сінх описують змішане навчання як навчальну 

програму, в якій використовується більше одного способу подачі 

матеріалу з метою оптимізації результатів навчання і витрат на 

реалізацію програми [4]. Тут також наводиться уточнення, що змішане 

навчання направлене на оптимізацію досягнення цілей навчання за 

допомогою використання «потрібних» технологій навчання («right» 

learning technologies) з метою передачі «потрібних» умінь «потрібній» 

людині в «потрібний» час (to transfer «right» skills to the «right» person at 

the «right» time). 

Більш розгорнутий опис змішаного навчання представляє П. 

Валіатхан, яка визначає, що способи подачі матеріалу при змішаному 

навчанні можуть включати аудиторні заняття (face-to-face classrooms), 
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електронне навчання (e-learning) і самостійне навчання (self-paced 

learning) [5]. 

Дарлін Пейнтер визначає змішане навчання як об’єднання чітких 

формальних засобів навчання в аудиторії з використанням неформальних 

засобів [6], наприклад, обговорення по електронній пошті, конференц-

зв’язок та ін. 

У системі вищої освіти змішане навчання розуміється як форма 

навчання, при якій навчання проводиться як в традиційній очній формі, 

так і з використанням технологій дистанційного навчання. Е. Розетт і 

Р.В. Фразі визначають, що форма змішаного навчання об’єднує 

протилежні, на перший погляд, підходи такі, як формальне і 

неформальне навчання, спілкування «віч-на-віч» та спілкування 

«онлайн», керовані дії і самостійний вибір шляху для досягнення 

особистих цілей і цілей організації [7]. 

Проаналізувавши роботи фахівців, з’являється можливість 

сформулювати визначення змішаного навчання як методу, що включає 

режими дистанційного та аудиторного навчання при оптимальному 

поєднанні сильних сторін і переваг кожного з них (режимів). На підставі 

розглянутих визначень представляється можливим назвати наступні 

компоненти в якості основних складових моделі змішаного навчання: 

-очне навчання(face-to-face) являє собою традиційний формат 

аудиторних занять; 

-самостійне навчання(self-study learning) – самостійна робота 

студентів: пошук, вивчення і аналіз матеріалів (найчастіше в мережі 

інтернет) згідно з планом, складеним викладачем [7]; 
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-спільне навчання онлайн (online collaborative learning), при якому 

студенти та викладачі працюють з використанням онлайн ресурсів, 

онлайн технологій тощо [8].  

Використання методу змішаного навчання (blended learning) 

покликане частково вирішити основне завдання, яке існує в даний час 

при викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах, це – 

зусиллями обмеженого числа викладачів допомогти великій кількості 

студентів стати «ефективними користувачами» іноземної мови в 

максимально короткий термін. Можна припустити, що змішане навчання 

цілком здатне вирішити це завдання і підвищити ефективність вивчення 

іноземної мови в сучасному вузі, оскільки йому притаманний ряд переваг 

в порівнянні з традиційною моделлю освіти: 

-  залучення інтернет-технологій. Змішане навчання являє собою 

гнучку модель, в якій поєднуються віртуальне і безпосереднє 

спілкування, в рамках якого проводяться дискусії, обговорення, обмін 

досвідом та практичними навичками, і глибоке самостійне освоєння 

частини матеріалу за допомогою онлайн технологій, що дозволяє 

зберегти час для активного відпрацювання певних умінь і навичок в 

аудиторії. До числа корисних і цікавих ресурсів можна віднести онлайн-

ігри, курси, мобільні додатки тощо ; 

-  самостійність студентів. Змішане навчання сприяє розвитку 

критичного мислення та навичок самостійної роботи, а саме, вміння 

поводитися з інформацією: вивчати, аналізувати і відбирати необхідний 

матеріал, який буде використаний для навчання, роботи і розвитку. 
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Зважаючи на використання онлайн-формату, студент сам контролює час, 

місце, регулярність та формат опанування матеріалу; 

-  індивідуальний режим. У змішаному навчанні уявлення 

навчальних матеріалів здійснюється не тільки в друкованому, але і в 

доступних електронних форматах, що дозволяє студентам вибирати 

індивідуальний режим під час навчання іноземної мови (звертатися до 

матеріалів необхідну кількість разів у зручний для студентів час, у будь-

якому місці); 

-  економія часу. Змішане навчання передбачає самостійне 

використання електронних ресурсів студентами, що значно економить 

аудиторний час викладача, яке раніше використовувалося для введення і 

пояснення матеріалу. Як для студента, так і для викладача, зустрічі 

відбуваються на стадіях обговорення матеріалу та його деталізації, а не 

вивчення з нуля; 

-  можливість спілкування. Змішане навчання є інтерактивним 

методом, що передбачає можливість спілкування «викладач - студент» і 

«студент - студент» з висловлюванням своїх точок зору, обміном думок, 

а також можливість впливати на тематичну спрямованість 

запропонованого матеріалу; 

- швидкий зворотній зв’язок для викладача. Саме за умови 

використання подібних методик викладач може швидко побачити, чи 

ефективною є його робота або ж її потрібно вдосконалити; 

- вища об’єктивність оцінювання. Різноманітність навчання 

дозволяє викладачеві побачити прогалини в знаннях студента, а 

наприкінці навчання – краще проаналізувати його прогрес;   
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-  індивідуальні особливості. При змішаному навчанні 

враховуються індивідуальні психологічні особливості студента, оскільки 

поєднання різноманітних форм роботи надає можливість проявити 

студентам себе з різними темпераментами і різною швидкістю засвоєння 

матеріалу. 

- результативність. Покращення мотивації та застосування 

різноманітних технік стимулює до кращого засвоєння інформації, що є 

бажаним для студентів.  

Мета даного методу полягає в тому, щоб розвинути у студентів 

навички самостійного планування та організації своєї діяльності, 

орієнтуючи її на кінцевий результат. Студенти вчаться приймати 

рішення, робити усвідомлений вибір і нести за нього відповідальність. У 

них формуються навички та вміння працювати в інформаційному 

просторі, самостійно шукати, відбирати й аналізувати інформацію, 

представляти отриманий результат з використанням різних сучасних 

технологій. З огляду на концепцію методу змішаного навчання, а також 

беручи до уваги його цілі і виділені переваги, є всі підстави вважати, що 

метод змішаного навчання дозволяє організувати навчання на гнучкій 

основі з залученням додаткових ресурсів як навчальних, так і 

технологічних, здатний вивести навчання іноземної мови на новий 

ефективний рівень і частково ліквідувати ті проблеми, які існують у 

системі мовної освіти вузів. 

На сьогоднішній день виділяють кілька моделейзмішаного 

навчання: 

     - ротаційна: учні чергують онлайн та офлайн-формати. У такому 

http://bugaychuk.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
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випадку поєднуються: робота в малих групах, робота в групах із 

розв’язання конкретної проблеми, групові проекти, індивідуальні уроки 

та письмові завдання; 

- flex-модель: навчальний матеріал, як і допомога викладача, доступні 

онлайн. Водночас, можливі зустрічі у форматі роботи в невеликих групах 

чи індивідуальних консультацій; 

- self-blend: як додаток до основного курсу, студенти реєструються та 

вивчають додаткові онлайн-курси. Опановувати матеріали цих програм 

можна як в аудиторії, так і поза її межами; 

- модель збагаченого віртуального навчання: навчальний матеріал 

студенти отримують у навчальному закладі, а персональні завдання 

виконують самостійно [9]. 

До онлайн-інструментів, які можуть стати в пригоді у процесі 

змішаного навчання, можна віднести такі: платні та безкоштовні курси, 

тематичні та спрямовані конкретно на опанування мови; відеоуроки,  

зокрема, вебінари на інтернет-порталах; аудіопідкасти,  доступні в будь-

який зручний час; мобільні додатки, якісні та цікаві продукти, більшість 

яких можна завантажити безкоштовно; спеціалізовані портали. Тут 

можна знайти як теоретичні ресурси, так і практичні інструменти; сайти 

для спілкуванняз метою постійного закріплення мовних навичок [9]. 

Якщо врахувати, що одна з основних цілей blended learning полягає 

в перетворенні учнів з об’єкта в суб’єкт управління, то на перший план 

виходить така сторона особистості учня як активність, що розуміється як 

якісна і кількісна міра взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Якісна сторона активності з точки зору професійного навчання 

https://theenglishchannel.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/teen-webinars
https://studway.com.ua/angliyski-podkasti-za-rivnyami/
http://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/websites
https://studway.com.ua/sayti-dlya-spilkuvannia-angl/
https://studway.com.ua/sayti-dlya-spilkuvannia-angl/
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розкривається через такі критерії як професійна спрямованість і 

навчальна мотивація. 

Таким чином, використання змішаного навчання в навчальному 

процесі з іноземної мови у вищиз навчальних закладах сприяє 

підвищенню ефективності навчального процесу, так як дозволяє 

вирішувати ряд завдань, які важливі не тільки для викладачів, а й для 

студентів. По-перше, при скороченні аудиторних годин змішане 

навчання надає можливість приділяти стільки часу вивченню іноземної 

мови, скільки за доцільне в кожному конкретному випадку. По-друге, 

дозволяє скоротити розрив у рівні володіння іноземною мовою між 

студентами за рахунок індивідуального підходу до навчання. По-третє, 

відповідає основній тенденції розвитку сучасної освітньої системи за 

рахунок використання інформаційних освітніх технологій у навчальному 

процесі. 

 

 

4.5.  Перспективи e-learning в системі інклюзивного навчання у 

зво України 

Сьогодні Україна перебуває на шляху євро-інтеграційних процесів 

та прагне до європейського розвитку і потребує реформ у різних галузях, 

а особливо в галузі освіті. Безумовно, реформи, які сьогодні 

запроваджуються, мають важливе значення в історичному контексті та 

впливають на розвиток навчальних закладів та підготовку 

висококваліфікованих кадрів для роботи в них. Інклюзивна освіта лише 

набирає обертів у своєму впровадженні в освітній процес в Україні, тому 
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ми повинні розробити власну модель, засновану на досвіді європейських 

країн, які успішно впровадили інклюзивне навчання в освітньому 

середовищі. Країни Європи, як найбільш економічно розвинені країни, 

впроваджують ефективний соціальний захист і рівність освітніх 

можливостей, в результаті чого їх освітні досягнення дозволяють зайняти 

лідируючі позиції у світовому рейтингу.  

У 2017/2018 н. р. впровадження інклюзивного навчання 

здійснювалось на основі Закону України «Про освіту» та «Плану заходів 

з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року». Проте, якщо питання впровадження інклюзивної освіти у 

початковій та середній школі сьогодні перебуває під особливою увагою з 

боку профільного міністра, то у вищій школі ситуація набагато 

складніша. За статистичними даними, з 2,5 мільйонів студентів 

вітчизняних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, трохи більше 10 

тисяч – люди з особливими потребами. На практиці це становить менше 

1% від загальної кількості людей з інвалідністю працездатного віку (до 

40 років). 

Єдине, на що сьогодні спромігся уряд України – це включення до 

переліку категорій, що отримують так звані “соціальні стипендії”, дітей з 

інвалідністю І-ІІІ груп. Решта питань вирішується адміністрацією 

окремих ЗВО або місцевою владою. Зокрема, деякі українські ЗВО навіть 

декларують певну спеціалізацію роботи з окремими групами людей з 

інвалідністю. Наприклад, Київський політехнічний інститут декларує 

ефективність роботи зі студентами із вадами слуху. Національний 

педагогічний університет ім. Драгоманова одним з перших в Україні 
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почав розробляти цільові навчальні програми для студентів з 

інвалідністю (Науково-методичний центр освіти та соціальної 

реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності). Була навіть спроба 

створення спеціалізованого ЗВО, який би працював насамперед у сфері 

інклюзивної освіти. Мова іде про Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна”, який мав у різні часи до 30 регіональних 

відділень. Щорічно в університеті навчається близько 6 % студентів з 

інвалідністю, тоді як по Україні – близько 0,04 %. Найбільшу групу серед 

них складають студенти із захворюваннями опорно-рухового апарату, із 

вадами слуху, зору та захворюваннями нервової системи. Цей ЗВО пішов 

шляхом укладання спеціалізованих угод про співпрацю (а відповідно і 

фінансування) з представниками місцевої влади. Проте, за офіційною 

статистикою, більшість студентів з інвалідністю навчається все ж таки у 

державних ЗВО – 55%. І тільки 27% людей з інвалідністю навчається у 

різноманітних приватних навчальних закладах І-ІV рівня акредитації. 

Для створення національної моделі інклюзивної освіти варто 

використати теоретичні засади та результати практичної реалізації 

інклюзивної освіти у вторинних процесах у європейських країнах. А 

саме: інклюзивна освіта базується на наступних принципах: 

1) важливість людини не залежить від її здібностей і досягнень; 

2) кожна людина здатна відчувати і думати; 

3) кожна людина має право спілкуватися і бути почутим; 

4) всі люди потребують один одного; 

5) освіта може бути реалізована лише в контексті реальних 

відносин; 
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6) всім людям потрібна підтримка і дружба своїх однолітків; 

7) для кожного студента прогрес означає досягнення успіху, а не 

провал; 

8) різноманітність посилює всі аспекти людського життя. 

Система інклюзивного навчання включає початкові, середні та вищі 

навчальні заклади. Сукупність заходів передбачає як технічне оснащення 

навчальних закладів, так і розробку навчального плану викладачами для 

людей з обмеженими можливостями та взаємодію з ними. Також 

очевидною є потреба у спеціальних програмах, розроблених для 

сприяння адаптації дітей з фізичними вадами в навчальних закладах [10]. 

Система освіти, яка постійно оновлюється відповідно до соціальних 

вимог, завжди знаходиться у пошуку найбільш прогресивних методів 

навчання. Таким чином, наприкінці ХХ століття існувала система 

електронного навчання як спосіб навчання за допомогою Інтернету та 

мультимедіа. Відповідно до генеалогічних досліджень М. Laanpere [9], це 

– дистанційна форма освіти, що лежить в основі розвитку електронного 

навчання. Оскільки електронне навчання безпосередньо співвідноситься 

з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, його еволюцію 

можна простежити відповідно до розвитку середовища Інтернету (web), 

його конструктивних змін, структури та змісту.  

Науково-педагогічні засади дистанційного навчання розробляли 

вітчизняні науковці Н. Сиротенко, В. Кухаренко, В. Олійник, П. 

Стефаненко та ін. Використання інформаційних технологій, зокрема 

Інтернет-ресурсів, на заняттях у вищій школі досліджували 

О.С.Меняйленко, І. С. Алексейчук, Н. М. Дацун, В. І. Зінченко, В. Е. 



194 
 

Краснопольський, Н.К.Кульга, О. В. Третяков та інші, але проблема 

застосування Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі ще не 

вивчена повністю. 

У центрі уваги даного дослідження є аналіз можливостей та 

перспектив електронного навчання як тенденції розвитку освітнього 

середовища в університетах для студентів з особливими медичними 

потребами. В якості концептуальної основи для розгляду інклюзивної 

вищої освіти використовувався соціально-орієнтований підхід (соціальна 

модель) [5] у розумінні обмежених можливостей людського здоров'я. Це 

дослідження базується на системному підході [4; 6; 11] для кращого 

розуміння інклюзивної вищої освіти та електронного навчання зокрема. 

Крім того, принципи консолідації еволюційної економіки [7] та 

інституційна теорія [8] є науковими основами, згідно з якими інститути, 

які мають максимальний набір сприятливих умов, що сприяють 

ефективному розвитку суспільства та економіки, зберігаються і 

розвиваються. Дослідження розвитку електронного навчання для 

інклюзивного навчання у вищому навчальному закладі на прикладі 

України підтвердило важливість інституційного середовища для 

посилення їхнього синтезу 

Е-Learning завдяки своїй гнучкості виконує важливу соціальну 

функцію, роблячи освіту доступною для різних верств людей. В освітніх 

системах багатьох країн переваги електронного навчання також були 

спрямовані на вирішення проблем людей з особливими медичними 

потребами, і, зокрема, на розвиток інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта 

- це новий етап у розвитку освіти, що передбачає її доступність для 
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студентів з особливими потребами у сфері охорони здоров'я з точки зору 

адаптації їх до різних потреб подальшого професійного розвитку. У 

сучасних умовах розвиток інклюзивної освіти зумовлений  зростанням 

кількості людей з особливими медичними потребами. Так, за 

статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі 

інваліди становлять 23% від загального населення планети, тобто більше 

1 млрд. чоловік. Кількість осіб із інвалідністю, в Україні становить 

близько 6% населення, ця цифра складає близько 2 мільйонів 600 тисяч 

осіб.Включення в суспільство, подолання соціальних і культурних 

бар'єрів студентами із особливими медичними потребами є важливими 

складовими інклюзивної вищої освіти. Суттєву роль тут може відігравати 

електронне навчання. Таким чином, віртуальна реальність як інструмент 

електронного навчання є одночасно технологією просторової 

трансформації та інструментом подолання існуючих форм нерівності, 

включаючи фізичні обмеження, викликані людськими можливостями. 

Його значення набагато ширше, ніж технологія індустрії розваг. Це 

розглядається як технологія, що має серйозний потенціал для 

використання як форма соціальної комунікації та культурного 

сприйняття дійсності [12]. 

Термін Е-Learning уперше з'явився наприкінці 1999 року. У той час 

розробники програм комп'ютерного навчання з оптимізмом розглядали 

можливість доставки навчальних програм по всесвітній мережі. 

Зростаючий попит на E-Learning підтверджується фактом, що відома на 

той момент у США компанія-постачальник програм комп'ютерного 

навчання CBT systems після ребрендинга перетворилася в Smartforce - the 
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E-Learning company (англ. Смартфорс – компанія електронного 

навчання). 

Термін Е-Learning трактується по-різному. В. П. Тихомиров [1] 

електронне навчання характеризує як технологію, що орієнтує учня на 

новий стиль освіти для життя й на освіту протягом всього життя, 

технологію для гідного й комфортного життя в інформаційному 

суспільстві, технологію, що розвиває уміння й навички для стабільного 

життя й безперервного самовдосконалення. По О. А. Лаврову [2], 

електронне навчання є передачею знань (е-матеріали, е-курс) із 

застосуванням середовища навчання, орієнтованого програмними 

засобами навчання, комп'ютерами, локальними або глобальними 

мережами. Глосарій [3] характеризує електронне навчання як: 1) процес 

формального й неформального навчання, навчальні заняття й події, 

проведені з використанням електронних засобів інформації (інтернет, 

екстранет, CD-ROM, відеозапис, телебачення, мобільні телефони, 

кишенькові персональні комп'ютери й т. ін.; 2) термін, що охоплює 

широкий спектр додатків і процесів, таких як мережне навчання, 

віртуальні аудиторії й цифрова спільна робота. Відрізняється доставкою 

контента через електронні носії. 

У матеріалах ЮНЕСКО терміном E-Learning характеризується 

навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа [7]. 

E-learning може реалізовуватись такими способами: 

Синхронне навчання – у цьому випадку викладач і студент 

одночасно присутні в системі навчання. Цей тип навчання повністю 

відтворює ситуацію взаємодії викладача й слухача в навчальній 
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аудиторії. Завдяки функціоналові системи управління навчанням така 

взаємодія дозволяє реалізувати принципи "живого навчання", і включає 

Webіnars - вебинары (семінари засновані на веб технологіях), текстові й 

голосові чаты. 

Асинхронне навчання – викладач і студент присутні в системі не 

одночасно, але завдяки тому, що система накопичує статистику 

навчання, накопичує питання й результати виконання завдань, викладач 

має можливість брати участь у процесі з незначним запізненням. Таке 

навчання називається асинхронним. Так само навчання може бути 

повністю автоматизованим і не вимагати участі викладача. 

Змішане навчання (Blended Learning ) – має на меті різні комбінації 

синхронних і асинхронних технологій навчання. Це може бути як 

комбінація різних форм електронного навчання, так і комбінація 

електронних і контактних (традиційних) форм навчання. Можливост 

змішаного  навчання безмежні й можуть також включати наставництво. 

Традиційні методи навчання (словесні, наочні, практичні) в умовах 

електронного навчання використовують специфічні сервіси навчання в 

умовах інформаційно-освітнього середовища (електронної пошти, 

форумів, чатів, веб-сайтів) на основі форматів подання інформації 

(гіпертексту, гіпермедіа, аудіо- і відеофрагментів, інтерактивних тестів і 

т. ін.). [5]. 

Сучасна трансформація цифрового середовища впливає на розвиток 

електронного навчання, доповнюючи його новими технологіями і 

методами. Переваги електронного навчання створюють також високий 

попит на нього з точки зору вирішення важливих соціальних проблем 
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[4], зокрема, подолання нерівності фізичних можливостей студентів. 

Сьогодні електронне навчання використовується переважно в 

інклюзивному навчанні, орієнтованому на навчання людей з особливими 

медичними потребами. Проте, інклюзивна освіта завдяки своїй специфіці 

має особливі вимоги до механізмів і принципів навчання в цілому та 

електронного навчання зокрема. Крім того, на розвиток електронного 

навчання в інклюзивній освіті суттєво впливає національна стратегія 

розвитку освіти [6], а також системні зміни в глобальному цифровому 

середовищі [7]. Тому необхідно оцінювати перспективи та визначати 

межі застосування електронного навчання в інклюзивній освіті з 

урахуванням національних інституційних умов. Таке трактування цього 

питання є спробою розширити розуміння концепції електронного 

навчання та його застосування в інклюзивній освіті. У зв'язку з цим 

необхідно виходити з розуміння дуальної природи електронного 

навчання, яка, з одного боку, передбачає прогресивне зародження [5], що 

впливає на розвиток всієї системи вищої освіти, а з іншого – 

сприймається як деструктивна форма інновацій [11] у вищих навчальних 

закладах. Дихотомічне розуміння змісту електронного навчання, 

посилене впливом інституційної національної політики [13], може 

відігравати важливу роль у розвитку інклюзивної освітньої практики у 

вищих навчальних закладах.  

Наведемо короткий опис етапів розвитку електронного навчання. 

Якщо електронне навчання 1.0, засноване на web1.0, лише для читання 

або веб-статична інформаційна мережа, надає лише контент, а процес 

навчання тут подібний до інструктування, електронне навчання 2.0, 
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навпаки, має здатність інформувати, працювати і, до певної міри, 

з'єднувати людей один з одним. Електронне навчання 2.0, за винятком 

LMS і LCMS, включає блоги, електронні портфелі та соціальні мережі 

(Facebook тощо). З 2008 року виникає нова цифрова практика – масові 

відкриті онлайн-курси (MOOC) [4], наприклад, Coursera, Udacity, 

Openedu, популярність яких в даний час велика. Електронне навчання 3.0 

базується на мобільному Інтернеті та мобільному навчанні, створеному 

на його платформі, а також на використанні хмарних технологій і 

доданих та віртуальних реальностей (AR/VR). Прогнозованою стадією 

подальшого розвитку є E-Leaning 4.0, побудований на Web 4.0 або 

NeuroNet. В основі Web 4.0 лежить принцип нейрокомунікації, 

заснований на ідеї посилення людського інтелекту [13] за аналогією з 

посиленням фізичної сили. Основними принципами електронного 

опитування є самонавчання та самоорганізація. 

 

 



200 
 

Про популярність електронного навчання свідчить той факт, що вже 

більше 40 мільйонів студентів у всьому світі скористалися онлайн-

формою навчання [11]. Глобальні індикатори ринку електронного 

навчання говорять про обсяги «турбулентного» поточного розвитку 

електронного навчання. Таким чином, середній темп його зростання за 

п'ять років становив 9,2%. У той же час найвищий темп росту ринку 

електронного навчання спостерігається в країнах Азії та Східної Європи: 

Китай (52%), Малайзія (41%), Румунія (38%), Польща (28%), Чеська 

Республіка (27%), Україна (20%) [13]. Слід зазначити, що державна 

політика має певний вплив на розвиток електронного навчання. До речі, 

в Румунії, а також у Польщі та Чехії, хоча не існує самостійної стратегії 

розвитку електронного навчання, державна підтримка здійснються на 

постійній основі. 

З одного боку, серед безперечних переваг електронного навчання 

для вищої освіти доцільно розрізняти економію часу та витрат на 

навчання, гнучкість і доступність формату навчання, можливість 

актуалізації навчального матеріалу, прозорість навчального процесу, 

швидку доступність статистичних даних для аналізу. Крім того, 

нелінійність навчання, яка ґрунтується на використанні спеціальних 

методів, формує у студента здатність сприймати необхідну інформацію у 

будь-якому місці і у зручний час. З іншого боку, електронне навчання у 

вищих навчальних закладах можна розглядати як деструктивну 

інновацію, оскільки її реалізація може викликати стійкий опір частини 

викладачів [6]. 
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Розвиток технології віртуальної реальності (VirtualReality) на шляху 

до більшого занурення наближає нас до вирішення проблеми подолання 

нерівності фізичних можливостей, але все ж не вирішує її. Крім того, 

існують системні обмеження щодо використання електронного навчання 

у вищому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання. Таким 

чином, дослідження Martins&Nunes [11] продемонструвало, що зв'язок 

між використанням останніх досягнень інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ), інструментами електронного навчання та 

удосконаленням сприйняття студентами інформації та підвищенням 

якості їх навчання не завжди існує. У певних випадках студенти просто 

знаходять простіший спосіб навчання за допомогою ІКТ. Варто 

зазначити, що студенти повинні навчатися керувати інформацією та 

розвивати комунікативні навички. Ще однією проблемою електронного 

навчання у вищій освіті є необхідність методичної адаптації 

університетського середовища до постійного оновлення середовища 

електронного навчання [10]. Існує певна проблема довіри до 

електронного навчання з точки зору отримання професійних знань і 

навичок. Подолання цих обмежень сприяє формуванню сприятливого 

інституційного середовища для розвитку електронного навчання в 

інклюзивній вищій освіті та визначення пріоритетів державної політики 

у цій сфері. 

Досвід впровадження електронного навчання інклюзивної вищої 

освіти в Україні має відносно коротку історію розвитку. Інтерес до 

українського досвіду зумовлений передусім його унікальною 

ретроспективою. З одного боку, традиційна українська система освіти 
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вважалася однією з кращих освітніх систем минулого століття, а, з 

іншого боку, масовий перехід українського суспільства до досягнень 

технологічного розвитку почався досить пізно - лише наприкінці 90-х 

років XX століття. Сучасне інституційне середовище для українського 

електронного навчання складається із загальної законодавчої та 

нормативної бази для спільного навчання. Розвитку інклюзивної освіти 

також сприяють загальні нормативно-правові акти у сфері освіти та 

соціального забезпечення. 

Незважаючи на те, що законодавча база інклюзивної освіти та 

електронного навчання формувалися одночасно, стратегічний розвиток 

інклюзивної освіти в Україні  спрямований на реалізацію більш 

загальних напрямків, а саме: 

- забезпечення архітектурної доступності у вищих навчальних 

закладах; 

- підготовка викладачів для роботи в інклюзивних групах; 

- організація надання фахової допомоги людям з особливими 

медичними потребами у вищих навчальних закладах. 

Безумовно, успішна освіта студентів з особливими медичними 

потребами безпосередньо залежить від умов інклюзивної освіти, 

створених освітнім закладом [10]. Але наявність спеціалізованої 

інфраструктури у вищому навчальному закладі на сьогодні вже 

недостатньо. Навчання  таких студентів повинно бути сучасною 

організованою системою навчання, що базується на навчальних 

програмах вищої освіти з використанням спеціального обладнання та 

програмного забезпечення, технічного обслуговування та використання 
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електронного навчання. Таким чином, розвиток електронного навчання 

значною мірою сприяє реалізації цих вимог і залученнб студентів з 

особливими медичними потребами в освітнє середовище. 

Водночас, інклюзивна освіта не може бути побудована виключно на 

методах електронного навчання. Індивідуальний підхід до набуття 

професійних знань, навичок і компетенцій, вирішення проблем 

соціалізації для студентів з особливими потребами та інвалідністю може 

бути реалізований лише в умовах симбіозу традиційних методів 

навчання, побудованих на прямій взаємодії відповідно до моделі 

«студент-викладач» з використанням методів електронного навчання. 

Для успішної реалізації інклюзивного навчання можна виділити такі 

переваги запровадження електронного навчання: 

- загальна доступність навчання шляхом створення віртуального 

середовища на доступних інтернет-платформах; 

- співпраця студентів з особливими потребами та інвалідністю з 

іншими студентами та викладачами шляхом організації навчальних груп 

у електронному онлайн-просторі; 

- забезпечення та надання допомоги студентам з особливими 

потребами та інвалідністю у процесі навчання та викладачам в 

організації електронного навчального процесу шляхом створення 

спеціалізованих університетських структур; 

- найбільш оптимальне використання наявних ресурсів університету 

та послуг, необхідних для застосування в електронному та інклюзивному 

навчанні. 
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Але, тим не менш, основні проблеми забезпечення інклюзивного 

навчання не можуть бути вирішені виключно адміністративними 

заходами та нормативними актами [8]. Основним проблемним питанням 

тут є не вибір форми електронного навчання, а його мета, переваги для 

студентів з особливими медичними потребами та суспільства в цілому. 

Відповіді на ці питання залежать від значимості концепції 

функціонування вищої освіти в суспільстві. 

Слід відзначити, що, з одного боку, це дослідження дозволило 

розглядати електронне навчання з точки зору еволюції веб-середовища, 

що є її технічною основою. З іншого боку, потреби суспільства у 

забезпеченні доступу до освіти, включаючи вищу освіту, для людей з 

особливими потребами висувають нові вимоги до розвитку та адаптації 

електронного навчання. Переваги та недоліки Е-Learning в першу чергу 

визначаються здатністю передавати різні форми знань та можливості 

інтеракції для студентів з особливими медичними потребами з 

викладачами та іншими студентами, що створює певні умови для їх 

соціалізації. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що електронне 

навчання може бути досить ефективним для інклюзивної освіти, але в 

основному в поєднанні з традиційними формами навчання. Дослідження 

українського досвіду з розвитку Е-Learning та інклюзивної освіти 

показали необхідність системної доступності інституційного 

середовища, що створює умови для їх подальшого розвитку та синтезу. 

Перспективи подальших розвідок вбачаєм у створенні 

конструктивної моделі запровадження E-Learning та апробації її 
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ефективності як на окремому рівні університетів, так і на рівні 

формування державних стратегій розвитку вищої освіти. 
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